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Vocabulary & Expression 

 
Vocabulary & Expression (คําศัพทและสํานวน)  
 บทวิเคราะหขอสอบ GAT และ O-NET ในสวนของคําศัพทและบทสนทนา 
 
 Part 1 
 คําศัพท : ขอสอบคําศัพทจะปรากฏในเนื้อเรื่องและในขอสอบเติมคําในชองวาง แตในท่ีนี้คุณครูจะพูดถึง 
   คําศัพทท่ีปรากฏใน 
 1. ขอสอบ Analogy (การเช่ือมโยงเหตุผลผานคําศัพท) 
 2. ขอสอบ One doesn’t belong. (คําศัพทท่ีไมเขาพวก) 
 3. ขอสอบ Vocab in Context. (คําศัพทในบริบท) 
 4. การวิเคราะหแนวขอสอบในการสอบครั้งตอไปคือ Vocab in Current Situations.  
  (คําศัพทในสถานการณปจจุบัน) 
 
 Part 2 
 บทสนทนา โดยแบงเปน 10 หัวขอ ไดแก 
 1. Thanking / Gratitude (การแสดงความขอบคุณ / การซาบซ้ึงพระคุณ) 
 2. Like / Preference / Dislikes (ความชอบ / ความช่ืนชอบ / ความไมชอบ) 
 3. Warning / Cautioning / Threatening (การเตือน / การเตือนใหระวัง / การขมขู) 
 4. Welcoming (การตอนรับ) 
 5. Favors (ความชวยเหลือ) 
 6. Showing indifference / Resignation (แสดงความเพิกเฉย / ความไมใสใจ / การยอมจํานน) 
 7. Inviting to Join an Activity (เชิญใหมารวมกิจกรรมท่ีเราทํา) 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________________ ภาษาอังกฤษ (3) 

 8. Telling Not to Interrupt / Not to Disturb (การบอกวาอยาขัดจังหวะ / บอกวาอยารบกวน) 
 9. Care / Concern / Unconcern (ความหวงใย / ความไมใสใจ) 
 10. Praise / Credit (การช่ืนชม / การยกยองชมเชย)   
  
 เอกสารนี้จะสมบูรณอยางย่ิงถานําไปใชประกอบการเรียนการสอนไปพรอมๆ กับคุณครู 
 แนวขอสอบทั้ง GAT และ O-NET ท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือใหนักเรียนมีความรูจริงมากกวาการใชทักษะการเดา
หรือการตัด choice ออก ฉะนั้นมิติใหมของการศึกษาภาษาอังกฤษในปจจุบันจึงเปนไปเพ่ือการรูจริงอันเกิดจาก            
การส่ังสมความรูอยางสม่ําเสมอ และมีวินัยในตัวเอง 
 ขอใหเด็กๆ ทุกคน ประสบความสําเร็จในการเรียน สอบติดคณะและมหาวิทยาลัยท่ีหนูใฝฝนไดสําเร็จ    
สมประสงคทุกคนนะคะ 

 
อดทน  

อยาทอแท 
อยายอมเปน  
“ไอขี้แพ” 
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Sentence Structures  
1. S + V  : She loves English. 
    : She loves and teaches English. 
 หมายเหตุ : S + V แท 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. 
 
 : The man who is standing there is my friend. 
 
3.  
 
 
 
 
 
 : Mr.Prasit, who is the president, is honest. 
 
4. 
4.1  
 
 : The man standing there is my friend. 
 : The boy hit by a car was hospitalized. 
  

S
who
that

which
+ V  V

S
V ing
V ed/3 V

S

-       -
:       :
;       ;
,       ,
(       )

Vสวนขยาย
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4.2. V ing 
  .............................., .............................. 
 V ed/3  
  : Seeing a snake, she ran away. 
  : Hit by a car, the boy was hospitalized. 
 
4.3.  V ing  .............................., S .............................. . 
 คําเชื่อม 
  V ed/3 
 
  If, When, After etc.  
 : If pressed a little harder, the boy must confess. 
 
5. S + Prepositional Phrase + V 
 : The books on the green shelf is / are interesting.  
 

งวงนอน  เพราะใจเซา 
.............................................. 
อานหนังสือทีไร  งวงนอนทุกที 

ก็เพราะ.... อานหนังสือ  เปรียบดั่งอานหัวใจตัวเอง 
ย่ิงหนังสือเลมโต... ย่ิงวัดความถึกของตัวเรา 
ตัวหนังสือไมไดทําใหเรางวงนอนหรอกนะ 

แตท่ีเรางวงนอน...เปนเพราะใจเราที่ไมอยากอานหนังสือตางหาก 
ทําไมไมลองฝนใจดูละ... 

ไมออนท่ีโคงคด... ยังตองใชไมคํ้าดัดใหลําตนตรง 
เพียงเวลาผานไประยะหนึ่ง... 

ไมออนเริ่มเติบใหญ  พรอมตนท่ีแกรงตรง 
ถึงตอนนั้นไมออนไมจําเปนตองใชไมคํ้าอีกตอไป 
มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได  ฝกอยางไรก็เปนเชนนั้น 

หรือท้ังชีวิตจะไมยอมฝนทําอะไร  ใหตนเองไดพัฒนาเลยเหรอ 
พอแมจะเปนไมคํ้าให  เราก็ปฏิเสธความปรารถนาดีของทาน 
เอาเถอะ...ตามใจ...ชีวิตใคร  ชีวิตมัน  พอแมก็ไมตองสนใจ 

...จริงไหม ???...  “ไอขี้แพ” 
 

(จากหนังสือ  ฤๅจักยอมเปนไอข้ีแพก็ตามใจ  โดย  คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ) 
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 Analogy by Kru Somsri® 

 

 ขอสอบ Analogy เปนขอสอบที่วัดทักษะการใชเหตุผล (Reasoning Skills) คูคําศัพทจะถูกกําหนดขึ้น 
เพ่ือใหนักเรียนไดหาความสัมพันธของคําท้ังสอง 
 ตัวอยางขอสอบ GAT (ครั้งท่ี 2 ป 52) 
 
 footnote : page  (เชิงอรรถเปนสวนหนึ่งของหนา (หนังสือ))  part  :  whole 
 1. root :  plant  (รากตนไมเปนสวนหนึ่งของตนไม)  part  : whole 
 2. sludge : river  (เลน  อยูในแมน้ํา) place relationship  
 3. earthworm : soil  (ไสเดือน  อยูในดิน) place relationship 
 4. flower  : vase  (ดอกไม  อยูในแจกัน) place relationship 
คําตอบขอนี้คือ ขอ 1. เพราะมีความสัมพันธระหวางคําเปน part : whole (ดูรายละเอียดดานลาง) เชิงอรรถ 
เปนสวนหนึ่ง (สวนลาง) (part) ของหนาหนังสือ (whole) เชนเดียวกับรากตนไมท่ีเปนสวนหนึ่ง (สวนลาง)  
(part) ของตนไม (whole) 

 
หลักการทําขอสอบ Analogy  
 คําศัพท 1  :  คําศัพท 2  
 1. ใหนักเรียนตีความเครื่องหมาย (:) ออกมาเปนความสัมพันธระหวางคําศัพท 1 และคําศัพท 2  
 2. พิจารณาแตละตัวเลือกท่ีมีความสัมพันธเหมือนคูคําศัพทท่ีกําหนดมาให 
 3. ลักษณะความสัมพันธของคําศัพทสามารถแบงไดดังน้ี 
 
Category of Analogy 
 
1. Synonyms   ความหมายเหมือนกัน 
 copy : imitate เลียนแบบ : เลียนแบบ 
 end : terminate ทําใหสิ้นสุด : ทําใหสิ้นสุด / ยุติ  
 
2. Antonyms   ความหมายตรงขามกัน  
 idle : diligent เกียจคราน : ขยัน 
 artificial : real เทียม : จริง 
  
3. Person : Tool อาชีพ : อุปกรณที่ใช  
 photographer : camera ชางภาพ : กลอง 
 doctor : stethoscope หมอ : หูฟงของแพทย 
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4. Person : Place ตําแหนง : สถานที่  
 manager : store ผูจัดการ : รานคา 
 student : school นักเรียน : โรงเรียน  
 
5. Group : Person กลุม : บุคคล  
 band : musician วงดนตรี : นักดนตรี 
 team : footballer ทีม : นักฟุตบอล 
 
6. Tool : Object เครื่องมือ/อุปกรณ   :   วัตถุที่ใชคูกัน 
 scissors : paper กรรไกร : กระดาษ 
 broom : leaves ไมกวาด : ใบไม  
 
7. Person : Object  Created บุคคล : ผลงานที่สราง  
 poet : poem กวี : บทกวี 
 composer : song นักแตงเพลง : เพลง  
 
8. Cause : Effect เหตุ : ผล 
 hurricane : disaster พายุเฮอริเคน : ภัยพิบัติ 
 negligence : accident ความละเลย : อุบัติเหตุ  
 
9. Effect : Cause ผล : เหตุ 
 tsunami : earthquake คลื่นสึนามิ : แผนดินไหว 
 ice  melting : global  warming น้ําแข็งละลาย : ภาวะโลกรอน  
 
10. Material  Used : End  Product วัตถุดิบ     : วัตถุแปรรูป 
 egg : omelette ไข :   ไขเจียว 
 wheat : bread ขาวสาลี : ขนมปง  
 
11. Tool : Purpose อุปกรณ : วัตถุประสงค 
 scissors : cut กรรไกร : ตัด 
 drill : make  holes สวานไฟฟา : เจาะรู  
 
12. Part : Whole สวนยอย : สวนใหญ 
 flask : bottle ขวดแกวท่ีใชในงานทดลองวิทยาศาสตร : ขวด 
 rose : flower ดอกกุหลาบ : ดอกไม  
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13. Whole : Part สวนใหญ   :   สวนยอย 
 head : skull หัว : กะโหลกศีรษะ 
 body : skeleton รางกาย/ตัว : โครงกระดูก  
 
14. Person : Thing  Looked  for บุคคล : สิ่งที่คนหา 
 mineralogist : ore ผูศึกษาเก่ียวกับแร : แร 
 archaeologist : ancient  material นักโบราณคดี : ของโบราณ  
 
15. Person : Thing  Avoided บุคคล : สิ่งที่ไมตองการใหเกิด 
 student : failure นักเรียน : การสอบตก 
 leader : loss ผูนํา : การพายแพ  
 
16. Male : Female เพศชาย : เพศหญิง 
 nephew : niece หลานชาย : หลานสาว 
 bull : cow วัวตัวผู : วัวตัวเมีย 
  
17. Sequence  of  Age  ลําดับวัย 
 infant : adolescent ทารก : วัยรุน 
 teenager : adult วัยรุน : ผูใหญ  
 
18. Person : Required  Characteristic บุคคล  : คุณสมบัติที่พึงประสงค 
 commander : competent ผูบังคับบัญชา : ท่ีมีความสามารถ 
 teacher : knowledgeable ครู : ท่ีมีความรู   
 
19. Person : Not  Required  Characteristic บุคคล   : คุณสมบัติที่ไมพึงประสงค 
 commander : coward ผูบังคับบัญชา :  ขี้ขลาด 
 teacher : ignorant ครู :  ท่ีละเลยไมใสใจ   
 
20. Symbol : Meaning สัญลักษณ : ความหมาย 
 rose : love กุหลาบ : ความรัก 
 dog : loyalty สุนัข : ความภักดี  
 
21. Classification/Category การแบงประเภท 
 dog : Golden  Retriever สุนัข : โกลเดนรีทรีฟเวอร 
 cat : Maine  Coon แมว : เมนคูน  
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22. Degree  of  Intensity ระดับที่รุนแรงขึ้น   
 imprisonment : execution การจําคุก : การประหารชีวิต 
 washing : scrubbing การลาง : การขัดถู   
 
23. Object  for  Sport  อุปกรณที่ใชกับกีฬา  
 rook : chess ตัวเรือ : หมากรุก 
 shuttlecock : badminton ลูกขนไก : แบดมินตัน 
 
 
 
 
 

หยาดเหงื่อท่ีรินรดอาบใบหนาพอแม 
ถูกแปรเปลี่ยนมาเปนคาเรียน 

เบ้ืองหลังธนบัตรและเหรียญกษาปณท่ีเราใชคือ 
“หยาดเหงื่อท่ีอาบริน” 

จงใชเหงื่อทุกหยาดหยดของพอแมใหคุมคาเถอะลูกเอย 
ผาผืนใดในโลก  แมราคาสูงย่ิงนัก 

ก็มิอาจซับหยาดเหงื่อพอแมใหเหือดแหงหายไปได 
แตมีเพียงผาผืนเดียวคือ 

ผาท่ีทอจากฝายแหงความมานะ 
ถักดวยดายแหงความเพียร 

บรรจงเย็บริมดวยไหมแหงกตัญุตา 
ยังมิทันท่ีลูกจะหยิบผาสัมผัสใบหนาพอแม 
เหงื่อของทานก็เหือดแหงหายไปแลวลูกเอย 

 
(จากหนังสือ  ฤๅจักยอมเปนไอข้ีแพก็ตามใจ  โดย  คุณครูสมศรี  ธรรมสารโสภณ) 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
Items 1-20  (อะ อะ ระหวางทําขอสอบอยาแอบดูคําแปล และคําอธิบายกอนนะจะ นะจะ) 
1. illogical  :  confusion ::  ซ่ึงไรเหตุผล  :  ความสับสน 
 1) profound  :  laughter  ซ่ึงลึกซ้ึง  :  การหัวเราะ 
 2) revolting  :  sympathy  นารังเกียจ  :  ความเห็นอกเห็นใจ 
 3) astounding  : amazement  นาประหลาดใจ  :  ความประหลาดใจ 
 4) obscure  :  contrast  คลุมเครือ  :  ความแตกตาง 
 5) deliberate  :  vitality  ซ่ึงตั้งใจ, รอบคอบ  :  กําลังวังชา 
 ความสัมพันธของคําท่ีกําหนดมาให : คุณศัพท : นาม มีความหมายเหมือน/ใกลเคียงกัน (synonym)  
2. lawyer  :  client :: ทนายความ  :  ลูกความ 
 1) doctor  :  surgeon หมอ  :  ศัลยแพทย 
 2) admiral  :  sailor  นาวิกโยธิน  :  ลูกเรือ 
 3) judge  :  defendant  ผูพิพากษา  :  จําเลย 
 4) musician  :  actor นักดนตรี  :  นักแสดง 
 5) tutor  :  student  ครูพิเศษ  :  เด็ก 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : บุคคล : บุคคล (ผูใหบริการ : ผูรับบริการ/person : person)  
3. iron  :  blacksmith :: เหล็ก  :  ชางเหล็ก 
 1) gold  :  miser  ทอง  :  คนตระหนี่ 
 2) clay :  potter ดินเหนียว  :  ชางปนหมอ 
 3) food  :  gourmet  อาหาร :  นักชิมอาหาร 
 4) steel  : industrialist  เหล็ก :  นักอุตสาหกรรม 
 5) silver  :  miner  เงิน  : คนงานเหมือง 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : วัตถุท่ีใช : อาชีพ : (object : person)  
4. act  :  play ::  องก (ละคร)  :  ละคร 
 1) song  :  music  เพลง  : เพลง 
 2) rhyme  :  poem  เสียงสัมผัส :  บทรอยกรอง  
 3) page  :  novel  หนาหนังสือ  :  นวนิยาย 
 4) chapter  :  book  บท  :  หนังสือ 
 5) scenery  :  performance  ฉาก  : การแสดง 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : องกเปนสวนหนึ่งของละคร (part-whole) 
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5. bold :  foolhardy :: กลา  :  บาระห่ํา 
 1) lively  : enthusiastic  มีชีวิตชีวา :  กระตือรือรน 
 2) natural  :  synthetic  ท่ีเปนธรรมชาติ : ท่ีสังเคราะห  
 3) generous  :  spendthrift  ใจดี : ฟุมเฟอย 
 4) wise  :  thoughtful  ฉลาด : ซ่ึงไตรตรอง 
 5) creative  :  childlike  ท่ีสรางสรรค  :  เหมือนเด็ก 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : ความหมายเหมือนกัน/ใกลเคียงกัน (synonym) 
6. chill   :  cold ::  (v) ทําใหเย็น :  (Adj) หนาว,  เย็น 
 1) parch :  dry  ทําใหแหง  :  แหง 
 2) crush  :  soft  บีบอัด  :  นุม 
 3) freeze :  white  แข็งตัว  :  ขาว 
 4) feed  :  hungry ปอนอาหาร  :  หิว 
 5) scrub  : hard  ขัด/ถู  :  แข็ง 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : กริยา (เหตุผล) : ผลท่ีตามมา (ผล) (cause - effect)  
7. equalize  :  parity ::  ทําใหเทากัน  :  ความเทาเทียม 
 1) coalesce  :  unity  รวมตัว : ความเปนเอกภาพ 
 2) vary :  frequency  เปลี่ยนแปลง  : ความถี่ 
 3) forestall :  convenience  ปองกัน/ขัดขวาง  :  ความสะดวก 
 4) synchronize :  permanence  เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน :  ความถาวร 
 5) normalize : individuality  ทําใหปกติ  : บุคลิกลักษณะ/ความเปนเอกเทศ 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : กริยา : นาม : มีความหมายเหมือนกัน (synonym)  
8. compass : navigation ::  เข็มทิศ  : การเดินเรือ 
 1) physician : disease  แพทย/หมอ  : โรคภัยไขเจ็บ 
 2) pilot : flight  นักบิน  : การบิน 
 3) clock : dial  นาฬิกา  : หนาปด/ท่ีหมุนโทรศัพท 
 4) camera : photography  กลองถายรูป : การถายภาพ 
 5) map : area  แผนท่ี  : บริเวณ 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : อุปกรณ - วัตถุประสงค (object : purpose)  
9. ethics  :  morality ::  หลักจริยธรรม : ศีลธรรมจรรยา 
 1) premise : induction หลักฐาน/สมมติฐาน : การนําเขามา/การชักนํา 
 2) jurisprudence :  law  นิติศาสตร  :  กฎหมาย 
 3) logic  :  error  ตรรกศาสตร  :  ขอผิดพลาด 
 4) taboo  :  custom ขอหาม : กิจวัตร/ขนบธรรมเนียม 
 5) proof  :  generalization  การพิสูจน/หลักฐาน : ลักษณะท่ัวไป 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : นาม : นาม (มีความหมายเหมือนกัน : synonym) 
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10. melodious  : heard ::  ไพเราะ  :  ไดยิน 
 1) actual  :  witnessed  แทจริง :  เปนพยาน 
 2) legible  :  read  อานออก : อาน 
 3) mislaid :  recovered  วางผิด  :  ฟนฟู/เอากลับคืน 
 4) pictorial  :  illustrated  เก่ียวกับภาพ :  มีภาพประกอบ 
 5) savory  :  eaten รสอรอย  :  กิน 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให  : คุณศัพท : กริยา (คุณสมบัติดานบวก : กริยาไดยินเสียงท่ี

ไพเราะ : ไดทานอาหารที่อรอย) 
11.  rib cage  :  lungs ::  ซ่ีโครง  : ปอด 
 1) skull :  brain  กะโหลก  :  สมอง 
 2) appendix  :  organ  ไสติ่ง  : อวัยวะ 
 3) sock  :  foot  ถุงเทา : เทา 
 4) skeleton  :  body  โครงกระดูก :  รางกาย 
 5) hair  :  scalp  ผม  :  หนังศีรษะ 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : อวัยวะ : อวัยวะ : (ซ่ีโครงหุมปอด : กะโหลกหุมสมอง)  
12.  self - portrait  :  painter ::  การวาดภาพตัวเอง :  จิตรกร 
 1) soliloquy  :  actor การพูดกับตัวเอง :  นักแสดงชาย 
 2) interpretation :  reader  การตีความหมาย :  ผูอาน 
 3) autobiography :  writer  อัตชีวประวัติ :  นักเขียน 
 4) manuscript  :  editor  ตนฉบับ  :  ผูเรียบเรียง/บรรณาธิการ 
 5) philosophy  :  thinker  หลักปรัชญา  :  นักคิด 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : การวาดภาพตัวเอง : จิตรกร (object created : person)  
13. brittle : fracture เปราะบาง :  แตกราว 
 1) transparent : see โปรงใส/ท่ีมองผานไดงาย :  เห็น 
 2) fluid  : melt  ของเหลว :  ละลาย 
 3) perpetual  : stop ตลอดไป/ถาวร  : หยุด 
 4) flammable  : burn  ซ่ึงไวไฟ  :  ไหม 
 5) immobile  :  move  ท่ีไมสามารถเคลื่อนท่ีได  :  เคลื่อนท่ี 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : คุณศัพท : กริยา (ความหมายเดียวกัน : synonym)  
14. gymnasium  : exercise ::  โรงพละ/โรงยิม : การออกกําลังกาย 
 1) birthday  : celebrate  วันเกิด  : เฉลิมฉลอง 
 2) building  : construct  ตึก : สราง 
 3) store :  purchase  รานคา : การซ้ือ 
 4) disease  : diagnose  โรคภัยไขเจ็บ : วินิจฉัย/วิเคราะห 
 5) army  : soldiers กองทัพ : ทหาร 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : สถานท่ี : การกระทํา (place : action) 
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15.  needle  : knitting ::  เข็ม : การถักไหมพรม 
 1) finger  :  sewing  นิ้วมือ  :  การเย็บ 
 2) sign  :  painting  สัญลักษณ :  ภาพวาด 
 3) throat : singing ลําคอ/เปลงเสียงจากลําคอ :  การรองเพลง 
 4) hurdle :  running  รั้ว/เครื่องกีดขวาง : การวิ่ง 
 5) chisel :  carving  สิ่ว  : การแกะสลัก 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : อุปกรณ : การนําไปใช (tool : purpose)  
16.  acre : land ::  หนวยวัดพ้ืนท่ีเปนเอเคอร (1 เอเคอร = 2.5 ไร) : ท่ีดิน 
 1) distance : space  ความหางไกล : ท่ีวาง 
 2) speed  : movement  ความรวดเร็ว : ความเคลื่อนไหว 
 3) gallon : liquid  หนวยวัดปริมาตรของเหลว : ของเหลว 
 4) degree :  thermometer ความเขมขน/ระดับ : เครื่องวัดอุณหภูมิ 
 5) year  : birthday  ป  : วันเกิด 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : การวัด (Measurement)  
17.  eraser  : page ::  ยางลบ  :  หนากระดาษ 
 1) mop : floor  ไมถูพ้ืน :  พ้ืน 
 2) sponge : soap  ฟองน้ํา  :  สบู 
 3) pen  : ink  ปากกา :  หมึก  
 4) nail : wall  ตะปู  : กําแพง 
 5) bleach  :  stain  น้ํายาฟอกขาว : คราบ 
 ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : ยางลบใชลบบนกระดาษ (ของท่ีใชคูกัน)  
18.  portfolio : documents :: กระเปาใสเอกสาร : เอกสาร 
 1) album  : photographs อัลบั้ม : รูปถาย 
 2) government :  policies  รัฐบาล : นโยบาย 
 3) drama  :  acts  บทละคร  :  องกละคร 
 4) excavation  :  artifacts  การขุดคน : วัตถุ/สิ่งประดิษฐ 
 5) rhythm  :  drums  จังหวะ  : กลอง 

ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : กระเปาใสเอกสารเอาไวใสเอกสาร : อัลบั้มเอาไวใสรูปถาย          
(ท่ีเก็บ : place relationship)  
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19.  cosmetics  : embellish ::  เครื่องสําอาง : ตกแตง/ทําใหงาม 
 1) calculation :  assess  การคํานวณ : ประเมิน 
 2) ornament  :  adorn  เครื่องประดับ : ตกแตง/ประดับ 
 3) painting  :  hang  ภาพวาด : แขวน 
 4) posture  :  improve  ทาทาง/ทัศนคติ/ทา : ทําใหดีขึ้น 
 5) dish :  garnish  จาน : ประดับตกแตง 

ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : เครื่องสําอางใชแตงหนา : เครื่องประดับใชตกแตงรางกาย 
(object - purpose)  

20. reclusive : companionship ::  สันโดษ  :  ความเปนมิตร 
 1) frugal  : extravagance ประหยัด : ความฟุมเฟอย 
 2) organized  : structure  ซ่ึงจัดตั้ง : โครงสราง 
 3) pitiful  : compassion  นาดูถูก/นาสงสาร :  ความเห็นใจ 
 4) provocative : anger  ซ่ึงย่ัวยุอารมณ  : ความโกรธ 
 5) moody : unhappiness  โมโหงาย  :  ความทุกข 

ความสัมพันธระหวางคําท่ีกําหนดมาให : สันโดษตรงขามกับการเปนมิตร : ประหยัดตรงขามกับ            
ความฟุมเฟอย (ความหมายตรงขาม Antonym) 

 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 5) 3. 2)  4. 4) 5. 4) 6. 1) 7. 1) 8. 4) 9. 2) 10. 5) 
11. 1) 12. 3) 13. 4)  14. 3) 15. 5) 16. 3) 17. 1) 18. 1) 19. 2) 20. 1) 
 
1. เฉลย 3) astounding : amazement  นาประหลาดใจ : ความประหลาดใจ   
2. เฉลย 5) tutor :  student  ครูพิเศษ  : เด็ก   
3. เฉลย 2) clay :  potter ดินเหนียว  : ชางปนหมอ   
4. เฉลย 4) chapter :  book  บท  : หนังสือ   
5. เฉลย 4) wise :  thoughtful  ฉลาด : ซ่ึงไตรตรอง   
6. เฉลย 1) parch  :  dry  ทําใหแหง  : แหง   
7. เฉลย 1) coalesce  :  unity  รวมตัว : ความเปนเอกภาพ   
8. เฉลย 4) camera  :  photography  กลองถายรูป : การถายภาพ   
9. เฉลย 2) jurisprudence : law  นิติศาสตร  : กฎหมาย   
10. เฉลย 5) savory :  eaten รสอรอย  : กิน   
11. เฉลย 1) skull  :  brain  กะโหลก  : สมอง   
12. เฉลย 3) autobiography : writer  อัตชีวประวัติ : นักเขียน  
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13. เฉลย 4) flammable : burn  ซ่ึงไวไฟ : ไหม   
14. เฉลย 3) store  :  purchase  รานคา : การซ้ือ   
15. เฉลย 5) chisel  :  carving  สิ่ว : การแกะสลัก   
16. เฉลย 3) gallon  :  liquid  หนวยวัดปริมาตรของเหลว : ของเหลว   
17. เฉลย 1) mop  :  floor  ไมถูพ้ืน : พ้ืน   
18. เฉลย 1) album  :  photographs อัลบั้ม : รูปถาย   
19. เฉลย 2) ornament  :  adorn  เครื่องประดับ : ตกแตง/ประดับ   
20. เฉลย 1) frugal  :  extravagance ประหยัด : ความฟุมเฟอย  
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One doesn’t belong. 
 
One doesn’t belong. (คําศัพทท่ีไมเขาพวก)  
 ขอสอบแนวนี้เปน IQ Test ท่ีวัดทักษะการใชเหตุผล (Logical Thinking) ขอสอบจะแบงเปน 2 แนว 
 

ตัวอยางขอสอบ (แนวที่ 1) 
 
 เปนกลุมคําเหมือน (synonym) 3 คํา และมีคําท่ีไมเขาพวก หรือมีความหมายตรงขามกันอยู 1 คํา เชน 
ตัวอยางขอสอบ One doesn’t belong. (GAT ครั้งท่ี 2 ป 52) 
 1) lenient  2) strict  3) supple  4) yielding  
 คําแปล 
 1) ท่ีผอนผัน 2) ท่ีเขมงวด 3) ท่ียอมจํานน 4) ท่ียอมทําตาม 
 เฉลย ตัวเลือก 2) เพราะมีความหมายตรงขามกับคําศัพทในขอ 1, 3 และ 4 ท่ีมีความหมายเหมือนกัน 
 
   
Directions : Three of the words in each group relate to each other somehow.  
  Choose the word that does not belong with other.  
1. 1) hoard  2) collect  3) eradicate  4) accumulate 
2. 1) arrangement 2) organization 3) classification 4) assortment   
3. 1) excellent 2) repellent 3) priceless 4) invaluable  
4. 1) offspring 2) beginning 3) commencement 4) infancy   
5. 1) advertise 2) entangle 3) publicize 4) circulate  
6. 1) attraction 2) enticement 3) priority 4) lure   
7. 1) contingent 2) coherent 3) accidental 4) haphazard  
8. 1) disentangle 2) solve 3) resolve 4) ponder   
9. 1) composed 2) arbitrary 3) random 4) indulgent   
10. 1) prosperity 2) accommodation 3) home 4) residence   
11. 1) ethical 2) moral 3) scrupulous 4) mental   
12. 1) commemorate 2) proliferate 3) remind 4) recall   
13. 1) concocted 2) inherited 3) hereditary  4) genetic   
14. 1) property  2) belongings  3) mortality  4) assets   
15. 1) mention  2) censure  3) quote  4) cite   
16. 1) fit  2) collude  3) correspond  4) harmonize   
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 คําแปลจากตัวอยางขอสอบ 
1. 1) กักตุน 2)  สะสม 3) ทําลายถอนรากถอนโคน 4) สะสม 
2. 1) การเรียบเรียง 2) การจัดการ 3) การจัดเปนหมวดหมู 4) ความหลากหลาย 
3. 1) ยอดเยี่ยม 2) ท่ีขับไลไสสง 3) ท่ีประเมินคาไมได 4) ท่ีประเมินคาไมได 
4. 1) ลูกหลาน 2) การเริ่มตน 3) การเริ่มตน 4) การเริ่มตน 
5. 1) โฆษณา 2) พันกันยุง 3) โฆษณา 4) เผยแพร 
6. 1) ความมีเสนห 2) การลอใจ 3) ลําดับความสําคัญ 4) สิ่งลอใจ 
7. 1) โดยบังเอิญ 2) ซ่ึงสอดคลอง 3) โดยบังเอิญ 4) โดยบังเอิญ 
8. 1) แกปญหา 2) แกปญหา 3) แกปญหา 4) ครุนคิด 
9. 1) สงบ, สุขุม 2) ซ่ึงตามอําเภอใจ 3) ซ่ึงสุมเอา 4) ซ่ึงตามใจตัว 
10. 1) ความมั่งค่ัง 2) ท่ีอยู 3) บาน 4) ท่ีอยู 
11. 1) เก่ียวกับจริยธรรม 2)  เก่ียวกับจริยธรรม 3) เก่ียวกับศีลธรรม 4) เก่ียวกับจิตใจ 
12. 1) ทําใหระลึกถึง 2) แพรหลาย 3) ทําใหระลึกถึง 4) ทําใหระลึกถึง 
13. 1) ซ่ึงปรุงขึ้น 2) ท่ีเปนกรรมพันธุ 3) ท่ีเปนกรรมพันธุ 4) ท่ีเปนกรรมพันธุ 
14. 1) ทรัพยสิน 2) สมบัติสวนตัว 3) ศีลธรรม 4) ทรัพยสิน 
15. 1) กลาวอาง 2) ตําหนิ 3) อางอิง 4) กลาวอาง 
16. 1) เหมาะสม 2) สมรูรวมคิด 3) สอดคลองกัน 4) ทําใหกลมกลืนกัน 
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เฉลย 
 
1.  3) 2.  4) 3.  2) 4.  1) 5.  2) 6.  3) 7.  2) 8.  4) 9. 1) 10. 1)  
11.  4) 12.  2) 13.  1) 14.  3) 15.  2) 16.  2)  
 
1. เฉลย 3) eradicate  ทําลายถอนรากถอนโคน 
2. เฉลย 4) assortment  ความหลากหลาย 
3. เฉลย 2) repellent  ท่ีขับไลไสสง  
4. เฉลย 1) offspring  ลูกหลาน 
5. เฉลย 2) entangle  พันกันยุง  
6. เฉลย 3) priority  ลําดับความสําคัญ 
7. เฉลย 2) coherent  ซ่ึงสอดคลอง  
8. เฉลย 4) ponder  ครุนคิด 
9. เฉลย 1) composed  สงบ, สุขุม 
10. เฉลย 1) prosperity  ความมั่งค่ัง 
11. เฉลย 4) mental  เก่ียวกับจิตใจ  
12. เฉลย 2) proliferate  แพรหลาย  
13. เฉลย 1) concocted  ซ่ึงปรุงขึ้น   
14. เฉลย 3) mortality  ศีลธรรม  
15. เฉลย 2) censure  ตําหนิ  
16. เฉลย 2) collude  สมรูรวมคิด  
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ตัวอยางขอสอบ (แนวที่ 2) 
 
 เปนกลุมคําท่ีตองใชเหตุผลในการวิเคราะหหาความสัมพันธ (Logical Thinking) จึงตองพยายามฝกทํา
และสรางทักษะในการวิเคราะหขอสอบอยางมีเหตุผล 
ตัวอยางขอสอบ One doesn’t belong. (GAT ครั้งท่ี 2 ป 52) 
 

 1) paper 2) tree 3) mouse 4) man  
  กระดาษ  ตนไม  หนู   ผูชาย 

 เฉลย ตัวเลือก 1) คือกระดาษ เพราะขอเดียวท่ีไมมีชีวิต 
 
Items 1-14 : One doesn’t belong. Three of the words in each group relate to each other  
    somehow. Choose the word that does not belong with others.   
1.  ear หู 
  lip ปาก 
  nose จมูก 
  chest อก  
2.   copper ทองแดง 
  iron เหล็ก 
  aluminum อลูมิเนียม 
  carbon คารบอน  
3.   pen ปากกา 
  pencil ดินสอ 
  paper กระดาษ 
  crayon ดินสอเทียน  
4.   cheese เนยแข็ง 
  butter เนย 
  milk นม 
  yoghurt โยเกิรต  
5.   pool สระ 
  water น้ํา 
  lake ทะเลสาบ 
  pond บอน้ํา  
6.   squirrel กระรอก 
  eagle นกอินทรี 
  cloud เมฆ 
  plane เครื่องบิน 
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7.   now ออกเสียงวานาว 
  cow ออกเสียงวาคาว 
  low ออกเสียงวาโลว 
  how ออกเสียงวาฮาว 
8.   August เดือนสิงหาคม 
  December เดือนตุลาคม 
  January เดือนมกราคม 
  November เดือนพฤศจิกายน 
9.   31 st June 1999 วันท่ี 31 มิถุนายน 1999 
  29 th February 2000 วันท่ี 29 กุมภาพันธ 2000 
  29 th April 1998 วันท่ี 29 เมษายน 1998 
  31 st August 1997 วันท่ี 31 สิงหาคม 1997  
10.   cloth ผา 
  jacket เสื้อแจคเก็ต 
  shirt เสื้อเช้ิต 
  trousers กางเกงขายาว  
11.   amble, ......................, jog, run 
  creep คืบคลาน 
  sprint วิ่งเต็มฝเทา 
  walk เดิน 
  crawl คลาน  
12.   day, ...................., month, year 
  decade ทศวรรษ 
  hour ช่ัวโมง 
  century ศตวรรษ 
  fortnight 2 สัปดาห, ปกษ  
13.   heel, knee, chest, .................... 
  foot เทา 
  ankle ขอเทา 
  waist เอว 
  neck คอ  
14.   April, ...................., September, November 
  May เดือนพฤษภาคม 
  June เดือนมิถุนายน  
  July เดือนกรกฎาคม  
  August เดือนสิงหาคม 
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เฉลย 
 
1. เฉลย chest = อก  
  เปนอวัยวะอยางเดียวท่ีไมไดอยูบนใบหนา  
2. เฉลย carbon = คารบอน 
  เปนขอเดียวท่ีไมใชโลหะ   
3. เฉลย paper = กระดาษ 
  เปนสิ่งท่ีใชรองรับการเขียนการวาด   
4. เฉลย milk = นม 
  เปนวัตถุดิบยังไมไดผานกระบวนการแปรรูป  
5. เฉลย water = น้ํา  
  เพราะ pool, pond และ lake เปนท่ีเก็บน้ํา  
6. เฉลย squirrel = กระรอก 
  เปนสิ่งเดียวท่ีไมสามารถลอยอยูบนฟา   
7. เฉลย low  
  เปนคําเดียวท่ีออกเสียงวา โลว   
8. เฉลย November = เดือนพฤศจิกายน 
  เปนเดือนเดียวท่ีมี 30 วัน   
9. เฉลย 31 st June 1999  
  เปนวันเดือนปท่ีไมมีในปฏิทิน   
10. เฉลย cloth  
  คือผา แต jacket, shirt และ trousers เปนชุดเสื้อผา   
11. เฉลย walk = เดิน 
  การเดินเปนลําดับขั้นท่ีรุนแรงกวาการเดินชาๆ  
12. เฉลย fortnight = 2 สัปดาห, ปกษ   
13. เฉลย neck = คอ 
  เปนการเรียงลําดับอวัยวะจากลางไปบน  
14. เฉลย June = เดือนมิถุนายน  
  เปนเดือนท่ีมี 30 วันเหมือนโจทย  
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Vocab in Context. 
 
Vocab in Context. (คําศัพทในบริบท)  
1.  Mother insisted that the salesman had told her that the price she paid for the new 

refrigerator was .................... of the transportation fee, so she refused to pay the man who 
delivered the refrigerator. 

 1) compulsive 2) exclusive 3) inclusive 4) excessive  
 
1)  compulsive (n)  สภาพที่ถูกบีบบังคับ  
  : a compulsive gambler 
 compel (v)  บังคับ 
  : I feel compelled to leave. 
 compulsion (n)  การบังคับ 
  : legal compulsion 
 impel (v)   บังคับ  
  : She felt impelled to give a speech after him. 
 impulse (n)  แรงผลักดัน, แรงกระตุน 
  : He has to learn to control his impulses.  
2) exclusive (adj)  ซ่ึงกันออกไป 
  : We have exclusive use of the lounge.  
 exclude (v)  กันออกไป 
  : Don’t exclude your little sister from the game.  
 clude = ปด 
 include (v)  รวม 
  : Admission to the museum is included in the tour package. 
 exclude (v)  กันออกไป 
  : Until 1920, women were excluded from the right to vote in the U.S. 
 conclude (v)  สรุป 
  : The investigation has not yet concluded.  
 preclude (v)  กันไมใหเกิด 
  : Bad weather precluded any further competition. 
 seclude (v)  แยกตัวออกไป 
  : He secluded himself in his room. 
3) inclusive (adj)  ท่ีรวมเขาไปดวย 
  : inclusive fee 
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4) excessive (adj)  ซ่ึงมากเกิน 
  : High fever, nausea, and excessive sweating are some of the symptoms. 
 excess (n)  จํานวนที่มากเกินไป 
  : The tests found an excess of sodium in his blood. 
 exceed (v)  มากเกิน 
  : The cost must not exceed 10 dollars.  
 coed / cede = ไป 
  : unprecedented 
 precede (v)  นําหนา, นํามากอน 
  : She preceded him into the room.  
 proceed (v)  ดําเนิน 
  : How should we proceed? 
 recede (v)  ถอยหลัง, ลดลง 
  : The flood waters slowly receded. 
 exceed (v)  มากเกิน 
  : The cost exceeded our estimate.  
 decease (n)  ความตาย  
  : He had many debts at the time of his decease. 
 คําแปล 
 แมยืนยัน (insist) วาเซลลแมนบอกเธอวาราคาคาตูเย็น (refrigerator) เครื่องใหมท่ีจายไปนั้นรวม
(inclusive) คาขนสง (transportation fee) ดังน้ันเธอจึงปฏิเสธ (refuse) ท่ีจายเงินใหคนท่ีจัดสง (deliver) ตูเย็น  
 
2. The …................. man refused to give his son a single cent to start his own business. 
 1) miserly 2) meagre 3) economical 4) frugal 
1) miserly (adj)  ตระหนี่ 
  : The company’s miserly owner refuse to buy new equipment.  
 stingy (adj)  ขี้เหนียว, งก 
  : The company was too stingy to raise salaries. 
 thrifty (adj)  มัธยัสถ 
  : a thrifty family/shopper  
 frugal (adj)  กระเหม็ดกระแหม 
  : He’s a frugal shopper.  
 penny-pinching (adj) ขี้เหนียว 
  : a penny-pinching shopper 
 parsimonious (adj) งก 
  : a parsimonious [=thrifty] shopper 
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2) meager (adj)  นอย, ขาดแคลน 
  : We’ll have to do the best we can with this year's meager harvest. 
 scarce (adj)  นอย, ขาดแคลน 
  : scarce resources 
 scant (adj)  นอย, ขาดแคลน 
  : Food was in scant supply.  
 scanty (adj)  นอย, ขาดแคลน 
  : scanty data 
3) saving (adj)  ซ่ึงประหยัด 
  : energy-saving technology 
4) frugal (adj)  กระเหม็ดกระแหม 
  : He’s a frugal shopper.  
 คําแปล 
 ชายท่ีตระหนี่ (miserly) ปฏิเสธ (refuse) ท่ีจะใหเงินแมแตเซนต (cent) เดียวกับลูกชายเพ่ือเริ่มธุรกิจใหม
ของเขา 
 
3. The sole proprietor of the shop was worried about the ................... of his business as he 

would be dying soon. 
 1) preservation 2) durability 3) survival 4) continuity 
1) preservation (n)  การเก็บรักษาไว / การสงวนไว 
  : the preservation of land for wildlife  
 reserve (v)  จอง 
  : We reserved a hotel room.  
 conserve (v)  อนุรักษ 
  : The organization works to conserve our national forests/wildlife. 
 preserve (v)  สงวนไว  
  : The fossil was well preserved. 
2) durable (adj)  ท่ีทนทาน, ย่ังยืน  
  : She is one of Hollywood’s most durable stars.  
  : a durable athlete  
  : durable myths 
 lasting (adj)  ท่ีย่ังยืน 
  : The trip had a lasting effect on her. 
 eternal (adj)  ตลอดกาล  
  : eternal life. 
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 immortal (adj)  ช่ัวนิรันดร 
  : the immortal soul  
 forever (adv)  ตลอดกาล 
  : She was convinced that she would live forever. 
 everlasting (adj)  ตลอดกาล 
  : everlasting love = love everlasting  
3) survival (n)  การรอดชีวิต 
  : the survival of an old folktale  
 viv =  ชีวิต 
 vivify (v)   ทําใหมีชีวิตชีวา 
  : details that vivify the narrative 
 vivacious (adj)  ท่ีมีชีวิตชีวา  
  : She has a vivacious personality.  
 revive (v)   ฟนฟู, ฟนคืนชีพ 
  : The water revived [=refreshed] the flowers. 
 survive (v)  รอดชีวิต 
  : bacteria that survive in extreme temperatures  
 vital (adj)   สําคัญย่ิง 
  : These matters are vital to national defense.  
4) continuity (n)  ความตอเนื่อง 
  : the lack of continuity in foreign policy under his presidency 
  continual (adj)  เปนประจํา 
  : This week we experienced days of continual sunshine.  
  continuous (adj)  ซ่ึงตอเนื่อง  
  : The album is divided into different tracks, but it is really one continuous song.  
 คําแปล 
 เจาของ (proprietor) รานแตเพียงผูเดียว (sole) กังวลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตอไป (continuity) 
เพราะเขากําลังจะเสียชีวิตในไมชานี้แลว 
 
4. With good food and a carefree life, it is no wonder that the children are ...................... . 
 1) sprouting 2) blooming 3) flowering 4) rooting 
1) sprouting (v)  แตกหนอ  
 bean sprouts (n)  ถ่ัวงอก 
2) bloom (v)  เบงบาน / เจริญรุงเรือง / เติบโต 
  : The trees bloom in spring.  
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 flourish (v)  เบงบาน / เจริญรุงเรือง / เติบโต 
  : flourish business 
 thrive  (v)  เบงบาน / เจริญรุงเรือง / เติบโต 
  : Business is thriving. [=booming]  
 prosper (v)  เบงบาน / เจริญรุงเรือง / เติบโต 
  : He hopes his business will prosper. 
 burgeon (v) เจริญเติบโต 
  : burgeoning population. 
3) flower (v)  ออกดอก  
  : This tree flowers in early spring.  
 คําแปล 
 เพราะอาหารที่ดี ชีวิตท่ีไรกังวล (carefree) จึงไมตองสงสัย (wonder) วาเด็กจึงเติบโต (bloom) ขึ้นเรื่อยๆ  
 
5. I know Linda is so sweet to me now because she needs .................. from me. 
 1) a request 2) an appraisal 3) a favour 4) an obligation 
1) request (n)  ขอรอง 
  : They made a request to begin work immediately. 
 ask (v)   ขอรอง  
  : She asked me to pick her up. 
 urge (v)   ขอรอง 
  : The group is urging that the chemical be banned. 
 request (v)  ขอรอง 
  : He requested a table near the window. 
 appeal (v)  ขอรอง 
  : The movie appeals to adults as well as (to) children.   
 sex appeal (n)  การดึงดูดทางเพศ 
  : an actor with a lot of sex appeal 
2) appraisal (n)  การประเมิน 
  : I made a quick appraisal of the situation. 
 evaluate (v)  ประเมิน 
  : He evaluated a job candidate.  
  estimate (v)  ประเมิน 
  : We need to estimate how much paint we'll need for the job. 
 assess (v)  ประเมิน 
  : The school will assess the students’ progress each year.  
 appraise (v)  ประเมิน 
  : The ring must be appraised by a jeweler.  
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3) favour (n)  ความชวยเหลือ  
  : She’s willing to help you but only as a favor to me. 
 sponsor (n)  การสนับสนุน 
  : Our company is a sponsor of the race.  
 patronage (n)  การอุปถัมภ 
  : They thanked her for her patronage of the new hospital. 
 support (v)  สงเสริม, สนับสนุน 
  : She no longer supports the war.  
 sponsor (v)  สงเสริม, สนับสนุน 
  : The radio station sponsored the concert. 
 patronize  (v)  สงเสริม, สนับสนุน 
  : The family patronizes the arts. 
 subsidize  (v)  สงเสริม, สนับสนุน 
  : The company subsidized health insurance for the employees. 
4) obligation (n)  การบังคับ  
  : The firm must fulfill its obligations under the contract. 
 oblige (v)  บังคับ  
  : Her job obliges her to work overtime and on weekends. 
 obliged (adj)  ซ่ึงรูบุญคุณ 
  : We felt obliged [=indebted] to them for all their help.  
 คําแปล 
 ฉันรูวาลินดานารัก (sweet) มากๆ กับฉันตอนนี้เพราะเธอตองการความชวยเหลือ (favor) จากฉัน  
 
6. The museum shop sells miniature …................... of that famous statue. 
 1) replicas 2) copies 3) models 4) counterfeits 
1) replica (n)  ของจําลอง 
  : We toured a replica of the ship.  
2) copy (n)   ของลอกเลียน 
  : The paintings at the museum are originals, not copies. 
 copy (v)   ลอกเลียน 
  : She copied the design on a piece of paper. 
 duplicate (v)  เลียนแบบ 
  : She duplicated the video to give to family and friends.  
 simulate (v)  จําลอง 
  : The model will be used to simulate the effects of an earthquake. 
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3) model (n)  แบบ, ตัวอยาง 
  : a plastic model of the human heart  
4) counterfeit (v)  ปลอม 
  : They were counterfeiting money in his garage.  
 fake (adj)   ปลอม 
  : fake coin 
 counterfeit (adj)  ปลอม  
  : counterfeit banknote 
 คําแปล 
 รานในพิพิธภัณฑขายของจําลอง (replica) ขนาดยอสวน (miniature) ของรูปปนท่ีมีช่ือ (famous statue)  
 
7. The school gave the committee a generous ................ to organize a street market for the 

school’s Founder’s Day. 
  1) account 2) budget 3) reimbursement 4) allowance 
1) account   บัญชี  
 count = นับ 
 count  (v)   นับ 
  : He counted seven deer in the field.  
 countable (adj)  ซ่ึงนับได  
  : countable noun 
 countless (adj)  มากเหลือคณานับ 
  : There are countless reasons why that would not be a good idea.  
 account (n)  บัญชี  
  : The company's accounts show a profit this year. 
 discount (n)  การลดราคา 
  : We were able to buy our tickets at a discount.  
 discount (v)  ลดราคา   
  : a discounted price 
2) budget (n)  งบประมาณ 
  : What's the average weekly budget for a family of five?  
 fund (n)   กองทุน 
  : The fund was established to aid the poor. 
 fiscal (adj)  เก่ียวกับงบประมาณ 
  : fiscal year 
3) reimbursement (v) การใชเงินคืน 
  : We will reimburse you for your travel expenses.  
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 refund (v)  คืนเงิน 
  : If you are not completely satisfied, we will refund the purchase price.  
 reimburse (v)  คืนเงิน 
  : We will reimburse you for your travel expenses.  
 compensate (v)  ชดเชย 
  : The price of the item has been reduced to compensate for a defect. 
4) allowance (n)  เบ้ียเลี้ยง, เงินคาใชจาย 
  : a monthly allowance for household expenses 
 คําแปล 
 โรงเรียนใหงบประมาณ (budget) จํานวนเหลือเฟอ (generous) เพ่ือใหจัดถนนคนเดิน (street market) 
ในวันผูกอตั้งโรงเรียน (Founder’s Day)  
 
8. Tired of handling all the worldly affairs, the king decided to ..................... and let his son rule 
 the country. 
 1) renounce 2) refuse 3) abdicate 4) defect 
1) renounce (v)  สละ, ละทิ้ง, ปฏิเสธ 
  : She renounced her inheritance. 
 nounce = เสียง 
 pronounce (v)  ออกเสียง 
  : She practices pronouncing foreign words. 
 announce (v)  ประกาศ 
  : The government announced a cut in taxes.  
 denounce (v)  ประณาม 
  : The film was denounced [=condemned] as sexist. 
 renounce (v)  สละ, ละทิ้ง, ปฏิเสธ 
  : We will not deal with them until they renounce (the use of) violence/terrorism. 
2) refuse (v)   ปฏิเสธ 
  : He refused the job. 
 reject  (v)   ปฏิเสธ 
  : My teacher rejected my excuse for being late.  
 deny (v)   ปฏิเสธ 
  : He denied the report that he would be quitting his job.  
 decline (v)  ปฏิเสธ   
  : He declined our invitation. 
 revoke (v)  เพิกถอน, ยกเลิก 
  : The judge revoked her driver's license.  
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 renounce (v)  สละ, ละทิ้ง 
  : She renounced her inheritance.  
3) abdicate (v)  สละ (ราชย)   
  : The king abdicated the throne. 
 dic = พูด 
 dictionary (n)  พจนานุกรม 
  : an English dictionary  
 dictation (n)  การพูดแลวใหจดตาม 
  : He used a tape recorder for dictation.  
 dictate (v)  บงการ   
  : She's dictating a letter to her secretary. 
 dictator (n)  ผูเผด็จการ  
  : fascist dictators 
 predict (v)  ทํานาย 
  : She claims that she can predict future events.  
 contradict (v)  โตแยง  
  : He contradicted the charges of his critics. 
 addict (n)  ผูเสพยติด 
  : a heroin/cocaine/crack addict 
 abdicate (v)  สละ (ราชย)  
  : The king abdicated the throne. 
4) defect (n)  ขอบกพรอง 
  : This small defect greatly reduces the diamond’s value.  
 perfect (adj)  สมบูรณแบบ  
  : a perfect diamond  
  คําแปล 
 ทรงเหน็ดเหนื่อยจากการจัดการกับเรื่องตางๆ กษัตริยทรงตัดสินใจสละราชยและทรงใหพระโอรสปกครอง
บานเมืองแทน  
 
9. Maurice was the one who spread the .................. that the two of them were attached. 
 1) rumour 2) accusation 3) scandal 4) gossip 
1) rumour (n)  ขาวลือ 
  : There are rumors that they are making a new film 
2) accusation (n)  คําประณาม, การกลาวหา 
  : The police are investigating serious accusations of wrongdoing.  
 accuse (v)  กลาวหา  
  : He was unjustly accused.  



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________________ ภาษาอังกฤษ (31) 

 charge (v)  กลาวหา 
  : The government charged that he had not paid taxes for five years.  
 sue (v)   ฟองรอง  
  : People injured in accidents caused by the defective tire have threatened to sue.  
 pursue (v)  ติดตาม 
  : The criminal is being pursued by police. 
 scandal (n)  เรื่องอื้อฉาว 
  : Her behavior caused a scandal at school. 
 sin (n)   ความผิด 
  : He committed the sin of stealing. 
 gossip (n)  เรื่องซุบซิบ 
  : He had been spreading gossip about his coworkers. 
 คําแปล 
 มอริส เปนคนหนึ่งท่ีแพร (spread) ขาวลือ (rumour) ท่ีวาเขาสองคนผูกพันกัน (attached)  
  
10. Judy felt jealous when her sister ................... her during the song competition. 
 1) surpassed 2) superseded 3) excelled 4) outshone 
1) surpass (v)  เกินกวา  
  : His work regularly surpasses all expectations. 
 supreme (adj)  ซ่ึงอยูในระดับสูงสุด 
  : She reigns supreme in the world of tennis. 
 superior (adj) เหนือกวา 
  : a superior wine = a wine of superior quality  
 surpassing (adj)  โดดเดน 
  : a woman of surpassing grace and beauty 
2) supersede (v)  เขาแทนท่ี  
  : This edition supersedes the previous one.  
 sed / sess = นั่ง  
 sedulous (adj)  ซ่ึงขยันหมั่นเพียร 
 assiduous (adj)  ท่ีทําดวยความตั้งใจ 
  : The project required some assiduous planning.  
 assess (v)  ประเมิน 
  : We need to assess whether or not the system is working.  
 session (n)  การประชุม 
  : a recording/photo session  
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 supersede (v)  เขาแทนท่ี 
  : This edition supersedes the previous one.  
3) excel (v)   ดีเย่ียม 
  : He excelled at whatever role he played.  
 excellent (adj)  ยอดเยี่ยม 
  : Her new movie has received excellent reviews.  
4) outshine (v)  บดบังรัศมี  
  : She outshines all the other actors in the film. 
 outnumber (v)  มีจํานวนมากกวา  
  : Their wins outnumber their losses.  
 outclass (v)  เหนือกวา  
  : The new model outclasses all past models.  
 outdo (v)   เอาชนะ 
  : Smaller companies often outdo larger ones in customer service. 
 คําแปล 
 Judy รูสึกอิจฉานองท่ีบดบังรัศมี (outshine) เธอในการประกวดรองเพลง (song competition) 
 

เฉลย 
 
1.  3) 2.  1) 3.  4) 4.  2) 5.  3) 6.  1) 7.  2) 8.  3) 9. 1) 10. 4)  
 
1. เฉลย 3) inclusive   
2. เฉลย 1) miserly   
3. เฉลย 4) continuity   
4. เฉลย 2) blooming   
5. เฉลย 3) a favour   
6. เฉลย 1) replicas   
7. เฉลย 2) budget   
8. เฉลย 3) abdicate   
9. เฉลย 1) rumour   
10. เฉลย 4) outshone  
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Vocab in Current Situations. 
 
Vocab in Current Situations. (คําศัพทในสถานการณปจจุบัน)  
 
 Environment (สิ่งแวดลอม) 
 The most recent studies by researchers at ETH Zurich show that in the 1940s Swiss 
glaciers were melting at an even-faster ................... than at present. This is despite the fact that 
the temperatures in the 20 century were lower than in this century. Researchers see the main 
reason for this as the lower level of aerosol pollution in the atmosphere. 
 1) pace 2) stroll 3) stride 4) jump  
 
 The most recent (เร็วๆ นี้) studies by researchers (นักวิจัย) at ETH Zurich show that in the 
1940s Swiss glaciers (ธารน้ําแข็ง) were melting (ละลาย) at an even-faster (เร็วกวาอยางนาตกใจ) 
................... than at present (ปจจุบัน). This is despite the fact that (ท้ังๆ ท่ีในความเปนจริง) the 
temperatures in the 20 century were lower than in this century. Researchers see the main 
reason (เหตุผลหลัก) for this as the lower level of aerosol pollution (มลพิษจากละอองของเหลว) in 
the atmosphere (บรรยากาศ).  
 
 คําศัพทที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่อง ใหนักเรียนศึกษาและจดจําคําศัพทเหลานี้ไว 
 aerosol pollution   มลพิษจากละอองของเหลว (สเปรย) 
 ...team took into account (นํามาพิจารณา) the solar radiation (การแผรังสีของดวงอาทิตย) 
 glacier     ธารน้ําแข็ง  
 climate fluctuation  การเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ของอากาศ 
 ....global warming contributes to (เปนเหตุใหเกิด) more extreme (อยางรุนแรง) temperature 
(อุณหภูมิ)  fluctuation (การเปลี่ยนแปลง) 
 ...the moving water corrodes (กัดกรอน)  at the remaining ice (น้ําแข็งท่ีเหลือ) 
 ...the thickness of ice sheet (ความหนาของแผนน้ําแข็ง) has decreased (ลดลง) accelerated 
(อยางรวดเร็ว)  ice melting (การละลายของน้ําแข็ง) 
 increased greenhouse gas กาซท่ีทําใหเกิดภาวะเรือนกระจกที่สูงขึ้น 
 Greenhouse gases allow the energy from the sun to reach the earth (มายังพ้ืนโลก).  
The energy is transformed (เปลี่ยนมาเปน) into heat and then it is reflected back (สะทอนกลับ)  
to earth a process of disintegration (การทําใหแตกเปนช้ิน) of the ice cap (บริเวณท่ีปกคลุมดวยน้ําแข็ง) 
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 คําแปล 
 งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ (recent) โดยนักวิจัย researchers ท่ี ETH Zurich แสดงวาในป 1940-1949          
ธารน้ําแข็งสวิส (Swiss glaciers) ละลาย (melt) ในอัตราความเร็ว (pace) ท่ีมากกวาในปจจุบัน ท้ังๆ ท่ีในความ
เปนจริง (despite the fact that) อุณหภูมิในศตวรรษท่ี 20 จะต่ํากวาในศตวรรษนี้ (ศตวรรษท่ี 21) นักวิจัยมอง
ถึงสาเหตุหลักของปรากฏการณนี้วาเปนเพราะมลภาวะของละอองของเหลวในบรรยากาศที่มีระดับต่ําลง 
 
 เฉลย 1) pace = อัตราความเร็ว, ฝเทา  
  2) stroll  = การเดินเลน  
  3) stride = การเดินกาวยาวๆ 
  4) jump  = การกระโดด 
 

Health Effects of Climate Changes (ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตอสุขภาพ) 
 This year in 2009, a range of studies, reports and institutions are delving even deeper into 
the costs and effects of climate change on public health. WHO released “Protecting Health from 
Climate Change,” a report that details global research priorities which .................... health and 
climate change for example, and U.S. Researchers published a study examining climate change 
and health costs of air emissions from biofuels and gasoline. 
 1) are related to 2) triggered 3) allude to 4) disregard 
  
 This year in 2009, a range (ความหลากหลาย) of studies, reports and institutions are delving 
(คนควา) even deeper into the costs and effects of climate change on public health (สุขภาพตอ
สาธารณชน). WHO released (ไดออก) “Protecting Health from Climate Change,” a report that 
details global (ใหรายละเอียดท่ัวโลก) research priorities (สิ่งท่ีไดรับความสนใจมากกวาสิ่งอื่น) which are 
.................... health and climate change for example, and U.S. Researchers published (ตีพิมพ)        
a study examining (ศึกษาพิจารณา) climate change and health costs of air emissions (การปลอย 
(ควัน) แกสพิษในอากาศ)  from  biofuels (เช้ือเพลิงชีวภาพ)  and  gasoline. 
 
 คําศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่อง Health Effects of Climate Changes 
 effort (ความพยายาม) to solve (แก) the problem (แกปญหา) = ความพยายามที่จะปญหา 
 recognition (การตระหนักถึง) of the effect (ผลกระทบ) 
 preparation (การเตรียมตัว) for the worst (สิ่งท่ีเลวรายท่ีสุด)  
 climate (อากาศ) influences (สงผล/มีอิทธิพลตอ) the biological function (หนาท่ีทางชีวภาพ) 
 testimony (หลักฐาน) from the climate experts (ผูเช่ียวชาญดานอากาศ)  
 potential (ท่ีอาจเกิดขึ้น) emergency (ฉุกเฉิน) condition (สภาวะ) 
 energy (พลังงาน) dependence (การอาศัย) 
 malnutrition ภาวะทุพโภชนาการ 
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 the outbreak (การอุบัติ) of diseases (โรคตางๆ) 
 diarrhea disease โรคทองเสีย 
 malaria ไขมาลาเรีย 
 cholera epidemics การแพรระบาดของอหิวาตกโรค 
 health threats การคุกคาม/ภัยทางสุขภาพ 
 exposure to our health 
 drying reservoir อางเก็บน้ําท่ีเหือดแหง 
 ethanol – equivalent fuel (ท่ีใกลเคียงกับเอธิลแอลกอฮอล) เช้ือเพลิง 
 vulnerable (ท่ีออนแอ) population (ประชากร) 
 assess  (ประเมิน) and manage (จัดการ) associated risks (ขอเสี่ยงตางๆ ท่ีเก่ียวของกัน) 
 health (สุขภาพ) protection (การปองกัน) strategies (กลวิธี/วิธี) 
 research (งานวิจัย) on the mitigation (การบรรเทา (ปญหา)) of the risks 
 
 คําแปล 
 ป 2009 การศึกษา รายงาน และสถาบันตางๆ ไดศึกษาคนควาอยางลึกซ้ึงในแงของคาใชจาย และ
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีตอสุขภาพของผูคน องคการอนามัยโลกไดรายงานถึง “การปองกัน
สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของอากาศ” โดยไดอธิบายรายละเอียดถึงสิ่งท่ีไดรับความสนใจมากกวาสิ่งอื่น
อันเกี่ยวของกับสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ นักวิจัยสหรัฐอเมริกาไดตีพิมพการศึกษาโดยศึกษา
พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและคาใชจายสุขภาพอันเกิดจากการปลอยสารพิษเขาไปในอากาศจาก
เช้ือเพลิงชีวภาพและน้ํามันเช้ือเพลิง 
 เฉลย 1) are related to = สัมพันธกับ 
  2) triggered  = กระตุนใหเกิด 
  3) allude to  = พูดเปนนัย 
  4) disregard  = มองขาม 
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 Health (สุขภาพ) 
 United State Shifting to a Sustainable AIDS Response 
 Washington - Prevention, education programs and rapid access to HIV/AIDS medications 
will remain a mainstay of efforts to curb and prevent the global spread of the .................... disease 
but renewed efforts must also include increased public awareness, reduced stigma for its victims 
and getting sustainable services to people at earlier stages, says Secretary of State Hillary 
Rodham Clinton 
 1) curable 2) recoverable 3) deadly 4) alleviated 
 
 Washington - Prevention, education programs and rapid access (การเขาสู) to HIV/AIDS 
medications (การรักษาดัวยยา) will remain a mainstay (หลักสําคัญ) of efforts (ความพยายาม) to curb 
(ควบคุม) and prevent the global spread (การแพร) of the deadly (ท่ีเปนอันตรายถึงตาย) disease but 
renewed (ท่ีทําใหม) efforts must also include (ประกอบดวย) increased (ท่ีเพ่ิมขึ้น) public awareness 
(การตระหนัก), reduced (ท่ีลดลง) stigma (รอยมลทิน,ตราบาป) for its victims (ผูเคราะหราย) and 
getting sustainable services (การใหบริการอยางย่ังยืน) to people at earlier stages, says Secretary of 
State Hillary Rodham Clinton 
 
 คําศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่อง Sustainable AIDS Response 
 การสนองตอบตอโรคเอดสอยางย่ังยืน 
 ...Our efforts (ความพยายาม) are hampered (ถูกขัดขวาง) 
 discrimination การแบงแยก (ในท่ีนี้คือการไมสุงสิงกับผูปวย) 
 marginalization การทําให (ผูปวยเอดส) ไมมีความสําคัญ 
 discrimination and marginalization result in (เปนเหตุใหเกิด) less effective (ประสิทธิภาพ
นอยลง) outreach (การเผยแพรขอมูลและบริการสูประชาชน) and treatment (การรักษา) 
 ...prevention (การปองกัน) of mother-to-child transmission (การแพรจากแมไปลูก) 
 ...expanding (ท่ีแพรขยาย) movement of virus (การเคลื่อนท่ีของเช้ือไวรัส) through(โดยผานทาง) 
migration (การอพยพ) of the population (ประชากร) high-risk (ท่ีเสี่ยงสูง) behavior (พฤติกรรม) 
 ...more people become infected (ไดรับเช้ือ) 
 ...bilateral (ท้ังสองฝาย) program of PEPFAR and the Global Fund for people to receive                
(การเขารับ) treatment (การรักษา) globally (ท่ัวโลก) treatments (การรักษา) and new therapeutic 
(เก่ียวกับการบําบัด) approach 
 mental symptoms อาการทางจิต 
 progressive mental disorder ความผิดปกติทางจิตท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 
 inability (ความไมสามารถ) to concentrate (มีจิตใจจดจอ) การขาดสมาธิ 
 poor judgment การตัดสินใจที่ไมดี 
 depression ความหดหูใจ/ความซึมเศรา 
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 not able to perform daily task and motor difficulties (กิจกรรมยากๆ ท่ีใชกลามเนื้อ) 
 HIV-related prescription (การส่ังยาโดยแพทย) drugs ยาเก่ียวกับ HIV ท่ีสั่งโดยแพทย 
 immune system ระบบภูมิคุมกัน 
 recurrent fever ไขท่ีเปนอยูเรื่อยๆ 
 unexplained weight loss น้ําหนักลดโดยบอกสาเหตุไมได 
 diarrhea ทองเสีย 
 herpes  เริม 
 fungal infection of mouth and throat โรคติดเช้ือ (รา) ทางปากและลําคอ 
 acute HIV infection โรคติดเช้ือ HIV อยางรุนแรง 
 
 คําแปล 
 วอชิงตัน-การปองกัน โปรแกรมการใหความรูและการเขารับการรักษา HIV/AIDS ยังคงเปนหลักสําคัญ
ในการพยายามท่ีจะควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคที่ถึงแกชีวิตไปทั่วโลก แตความพยายามครั้งใหมนี้ได
รวมถึงการตระหนักของสาธารณชนที่เพ่ิมขึ้น และเรื่องตราบาปทางจิตใจท่ีลดลงของผูเคราะหรายและการใหบริการ
ท่ีย่ังยืนแกประชาชนในขั้นตน 
 
 เฉลย 3) deadly = ที่ถึงแกชีวิต 
  1) curable = ท่ีรักษาได 
  2) recoverable = ท่ีสามารถกลับดีเหมือนเดิม 
  4) alleviated = ท่ีทุเลาลง 
       
 
 

หมื่นพรุงน้ีรอเราอยู... 
อยาปลอยใหสองสามเมื่อวานนี้ 

ทําลายหมื่นพรุงนี้ท่ีรอเรา 
พรุงนี้...มิใชสิ่งท่ีนากลัว 

เพราะวันนี้ก็คือ  “พรุงนี้ของเมื่อวานนี้” 
เมื่อมันมาถึง  จงใชแขนซายแหง “สติ” 
แขนขวาแหง “ปญญา” โอบกอดไว 

คําวา  “ทอถอย” 
ตองไมมีในพจนานุกรมชีวิตของเรา 

 
(จากหนังสือ  ฤาจักยอมเปนไอข้ีแพก็ตามใจ  โดย  คุณครูสมศรี  ธรรมสารโสภณ) 
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English for Everyday Use 
 
English for Everyday Use 
 ขอสอบบทสนทนา ตองการวัดความรูของนักเรียน 3 เรื่อง คือ 
 1. ความเก่ียวโยงของบทสนทนา (Meaning Coherence) 
 2. สํานวน (Expression) 
 3. วัฒนธรรมการใชภาษา (Culture) 
 โดยขอสอบแบงออกเปนสองสวน คือ 
 สวนท่ี 1 เปนขอสอบถามตอบประโยคสั้นๆ  
 สวนท่ี 2 เปนขอสอบบทสนทนายาวๆ 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
 สวนที่ 1 :  
 ถาม-ตอบ + ประโยคสั้นๆ เชน  
 Tom : “I’m sorry, I didn’t mean to steal your bag.”  
    ขอโทษ ฉันไมไดตั้งใจจะขโมยกระเปาคุณ 
 Mike : “...............................................................” 
 1) It’s ok. No need to be angry. ไมเปนไร ไมจําเปนตองโกรธ 
  2) It’s ok. Forget about it. ไมเปนไร ลืมมันเสียเถอะ 
 3) It’s ok. I’m fine.   ไมเปนไร ฉันสบายดี 
 4) That’s all right. Take care then. ไมเปนไร ดูแลตัวเองแลวกัน 
 เฉลย 2) It’s ok. Forget about it. 
 
 Apologizing การแสดงการขอโทษ 
 I’m sorry but .................... ขอโทษ  เพราะวา  ใหใสเหตุผล 
    (ใช but ไมใช because) 
 Sorry about that. ขอโทษกับเรื่องนั้น 
 I beg your pardon. ฉันขอโทษ 
 I apologize. ฉันขอโทษ 
 I’m sorry that I couldn’t come on time. ฉันขอโทษที่มาไมตรงเวลา 
 I apologize for saying that. ฉันขอโทษที่พูดแบบนั้น 
 I must apologize for my son’s rudeness. ฉันตองขอโทษที่ลูกชายฉันหยาบคาย 
 Please forgive me for having thrown your book away. ขอโทษท่ีโยนสมุดเธอทิ้ง 
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 Forgiving การยกโทษให 
 It’s O.K. ไมเปนไร 
 Forget about it. ลืมมันไปเถอะ 
 Don’t worry about it. อยากังวลไปเลย 
 No problem ไมมีปญหา 
 Never mind. ไมเปนไร  
Directions : Choose the most appropriate answer. 
1. A : “Your car is in excellent condition now. It’s as good as new.”  
   ตอนนี้รถของคุณอยูในสภาพที่เย่ียมแลว ดูเหมือนใหมเลย    
 B : “..........................................................” 
 1) Never mind. It’s my pleasure.  ไมเปนไร ฉันยินดี 
 2) Thank you so much for fixing it!  ขอบคุณมากท่ีซอมให 
 3) Don’t mention it.    อยาพูดถึงมันเลย 
 4) That’s the way I like.  ฉันชอบแบบนั้นแหละ 
 
 Thanking / Gratitude  (การแสดงความขอบคุณ / การซาบซึ้งพระคุณ) 
 Thanking   การแสดงคําขอบคุณ     
 Thanks.   ขอบคุณมาก     
 Thank you.   ขอบคุณ  
 Thank you for calling.  ขอบคุณท่ีโทรมา  
 That was very kind of you. ชางเปนความกรุณายิ่ง  
 It was very nice of you to help me. เปนความกรุณาอยางย่ิงท่ีชวยฉัน 
 How can I ever thank you? ฉันจะขอบคุณคุณอยางไรดี  
 I can’t thank you enough. ไมรูจะขอบคุณอยางไร 
 I really appreciate what you’ve done for my family.  
     ฉันซาบซึ้งกับสิ่งท่ีคุณใหกับครอบครัวของฉัน 
 Can I show my appreciation by buying you an ice cream?  
     ฉันขอแสดงความซาบซึ้งดวยการซ้ือไอศกรีมใหเธอนะ 
 
 Responding to Thanks  การตอบรับคําขอบคุณ 
 You’re welcome. ดวยความยินดี 
 It’s O.K. ไมเปนไรคะ 
 Don’t mention it. อยาพูดถึงมันเลย 
 That’s quite all right. ไมเปนไร 
 Thank you. ขอบคุณ 
 No need to thank me. ไมจําเปนตองขอบคุณฉัน 
 It was my pleasure. ดวยความยินดี 
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2. A : “What do you like about this fiction?”  
   คุณชอบอะไรนิยายเลมนี้ละ 
 B : “.......................................” 
 1) I don’t think much.   ฉันไมคิดมาก 
 2) I’m independent.    ฉันเปนอิสระ 
 3) I have a good idea.   ฉันมีความคิดท่ีดี 
 4) I like its mystery.   ฉันชอบความลึกลับของมัน 
  
 Likes / Preference / Dislikes ความชอบ, ความชื่นชอบ, ความไมชอบ 
 Asking about Likes / Preferences / Dislikes ถามเกี่ยวกับความชอบ, ความชื่นชอบ,  
    ความไมชอบ 
 Do you like ice cream? คุณชอบไอศกรีมไหม 
 What do you like to do in your free time? คุณชอบทําอะไรในเวลาวาง 
 Do you like listening to classical music? คุณชอบฟงเพลงคลาสสิคไหม 
 How do you like your new car? คุณชอบรถใหมของคุณขนาดไหน 
 Which do you like better, French or Italian bread? ระหวางขนมปงฝรั่งเศสและอิตาเลียนคุณชอบ 
    อันไหนมากกวากัน 
 How would you like to go for a walk along the waterfront?  คุณชอบไปเดินเลนริมน้ํามากไหม 
 Would you prefer tea or coffee? คุณตองการชาหรือกาแฟ 
 Which would you prefer, going out or staying home? คุณชอบอะไรมากกวากัน ออกไป 
    ขางนอกหรืออยูบาน 
 Which would you rather eat, Chinese or Italian food? คุณอยากทานอะไร อาหารจีนหรือ 
    อาหารอิตาเลียน 
 Would you rather I read the report? คุณตองการใหฉันอานรายงานไหม 
 Don’t you like American food? คุณไมชอบอาหารอเมริกันเหรอ 
 What don’t you like about Mrs.Johnson? คุณไมชอบอะไร Mrs. Johnson 
 Do you dislike that painting? คุณไมชอบภาพวาดนั่นเหรอ 
 What do you dislike about this book? คุณไมชอบอะไรหนังสือเลมนี้ 
 What do you hate about me? คุณเกลียดอะไรฉัน 
 What do you have against living in the country? คุณตอตานอะไรกับการอาศัยอยูในชนบท 
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 Expressing Likes / Preferences / Dislikes การแสดงความชอบ, ความชื่นชอบ,  
    ความไมชอบ 
 I like you very much. ฉันชอบคุณมาก 
 I love the sound of waves against the shore. ฉันชอบเสียงคลื่นกระทบฝง 
 I’d prefer having margarine to butter. ฉันชอบมาการีนมากกวาเนย 
 I’d rather go shopping this afternoon. บายนี้ฉันอยากจะไปชอปปงมากกวา 
 I don’t like the way he looked at my wife. ฉันไมชอบทาทางท่ีเขามองภรรยาฉันเลย 
 I dislike having to repeat everything I say. ฉันไมชอบที่ตองพูดซํ้าทุกเรื่อง 
 I can’t stand the sound of his voice. ฉันทนเสียงเขาไมได 
 
3. A : “.............................................. . The passages in all these caves are very low and  
   narrows.”  ทางเดินในถ้ําพวกนี้ท้ังต่ําท้ังแคบ 
 B : “Much obliged.”  
   ขอบคุณมาก  
 1) Mind your head.     ระวังศีรษะ 
 2) Be ware of snakes.    ระวังงู 
 3) Keep quiet while entering.   ชวยเงียบๆ ตอนเขาถํ้า 
 4) May I stand by the passage.   ขอยืนขางทางนะ 
  
 Warning / Cautioning / Threatening การเตือน, การเตือนใหระวัง, การขมขู 
 Watch out! ระวัง 
 Look out! ระวัง 
 Heads up! เงยหนาขึ้น 
 Be careful! ระวัง 
 Don’t move! อยาขยับนะ 
 Halt! Or I’ll shoot! หยุดนะ ไมงั้นฉันยิง 
 Watch your step. ระวังสะดุด 
 Be careful with that gun! ระวังปนนั้นหนอยนะ 
 Don’t you come any closer…. อยาเขามาใกลกวาน้ีนะ 
 Stop that or else I’ll call the police. หยุดนะ ไมงั้นฉันเรียกตํารวจ 
 You’re treadin’ on thin ice, Mister. คุณกําลังยืนอยูบนเสนดาย 
 I’m going to count to 10, 1...2...3...4... ฉันจะนับถึง 10 นะ 1...2...3...4 
 I’m warning you. If you don’t leave me alone, I’ll scream. ฉันขอเตือนคุณถาคุณไมปลอยฉัน 
    ไวตามลําพังฉันจะรองกรี๊ด 
 I’m giving you warning. Get out of town by sunset. ฉันขอเตือนคุณ ออกไปจากเมืองนี้ 
    ซะภายในพระอาทิตยตกดิน 
  



ภาษาอังกฤษ (42) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 This is my last warning. Stop seeing my wife, or else. นี่เปนคําเตือนครั้งสุดทาย เลิกยุง 
    กับภรรยาของฉัน ไมงั้นแลวละก็ 
 Let me caution you about dealing with the Myrster company. ฉันขอเตือนคุณเรื่องการเกี่ยวของ 
    กับบริษัทไมรสเตอร 
 
4. A : “..........................! How did you enjoy the trip?”   
   การเดินทางเปนไงบาง สนุกไหม 
 B : It was wonderful.  
   เย่ียมเลย 
 1) Take it easy.  ทําสบายๆ นา 
 2) Aloha  หวัดดี 
 3) Welcome to Bangkok.  ยินดีตอนรับสูกรุงเทพฯ 
 4) Excuse me.  ขอโทษนะ 
  
 Welcoming การตอนรับ 
 Welcome! ยินดีตอนรับ 
 Welcome home! ยินดีตอนรับกลับบาน 
 Welcome back to class! ยินดีตอนรับกลับสูหองเรียน 
 Welcome to Brownsville! ยินดีตอนรับสู Brownsville! 
 Let/me/welcome you to our beautiful city! ขอตอนรับสูเมืองท่ีงดงามของเรา  
  
5. Salesman : “..................................................” 
 Mr. Smith : “Yes, please. I would like to buy a pair of shoes.”  
   มีครับ ผมตองการซ้ือรองเทาสัก 1 คู 
 1) What do you want to buy?    คุณตองการซ้ืออะไรครับ 
 2) Would you come in, please?    เชิญขางในครับ 
 3) May I help you?     มีอะไรใหผมชวยไหมครับ 
 4) We have various kinds of shoes.   เรามีรองเทาหลายแบบ 
  Which pair would you like to buy?   คุณตองการซ้ือคูไหนครับ 
 
 Favors  ความชวยเหลือ  
 Asking for a favor  การขอความชวยเหลือ   
 Do something for me, will you?  ชวยทําอะไรใหสักอยางไดไหม 
 Take care of this for me, please.  ชวยดูแลนี่ใหฉันทีนะ  
 Can you do me a favor?  ชวยอะไรฉันสักอยางไดไหม  
 Do me a favor, will you?  ชวยอะไรฉันสักอยางไดไหม 
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 May I ask you for a favor? ฉันรบกวนขอความชวยเหลือสักหนอยไดไหม
 Would you mind doing me a favor? คุณจะรังเกียจท่ีจะทําอะไรใหฉันสักอยางไหม
 Would you mind writing this letter for me? ชวยเขียนจดหมายฉบับนี้ใหฉันหนอยไดไหม 
  
 Offering a favor การเสนอความชวยเหลือ 
 Here, let me read that for you. ใหฉันอานใหคุณนะ 
 I’ll do that for you. ฉันจะทําใหคุณเอง 
 I’ll take care of it for you. ฉันจะดูแลใหคุณเองนะ 
 Shall I call him for you? ใหฉันโทรหาเขาใหคุณนะ 
 Is there anything I can do for you? มีอะไรใหฉันทําใหไหม 
 Let me know if there’s anything I can do for you. บอกฉันนะถามีอะไรใหชวยทํา 
 
6. Paew : “I saw Berm with his new girlfriend at Paragon last night.” 
    ฉันเห็นเบิ้มกับแฟนใหมของเขาท่ีพารากอนเมื่อคืนนี้ 
 Pim : “...................................................” 
 1) Congratulations!  ขอแสดงความยินดีดวย 
 2) Who care?  ใครถามเหรอ 
 3) Help Me!  ชวยดวย 
 4) Fantastic!  เย่ียมไปเลย 
 
 Showing indifference/Resignation แสดงความเพิกเฉย ความไมใสใจ การยอมจํานน 
 So what? แลวไง  
 Who cares? ใครถาม  
 I don’t care. ฉันไมสนหรอก   
 What does it matter? มันสําคัญเหรอ    
 What difference does it make? แลวมันตางกันตรงไหน  
 The hell with it. บาเหรอ     
 Do what you want. อยากทําอะไรก็ทํา 
 Anything’s O.K. with me. ฉันยังไงก็ได 
 What can I do? จะใหฉันทํายังไงได 
 Why bother? กังวลไปทําไม 
 What’s the use? มีประโยชนอะไร 
 It’s not worth the effort. มันไมคุมคาหรอก 
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7. Suree : “......................................................?” 
 Surang : Oh, yes I love eating out, but the Oriental is so expensive. 
    ไปสิ ฉันชอบทานขาวนอกบาน แตท่ีโอเรียนเต็ลแพงมากนะ 
 1) Would you like to have dinner at the Oriental with me.  
  เธอจะไปทานอาหารเย็นท่ีโอเรียนเต็ลกับฉันไหม 
 2) Where would you like to have dinner?  
  เธออยากไปทานอาหารเย็นท่ีไหน 
 3) What’s the matter with dinner?  
  เกิดอะไรขึ้นกับอาหารเย็น 

5) Should I have dinner at the Oriental with you.  
 ฉันควรจะไปทานอาหารค่ํากับเธอที่โอเรียนเต็ลไหม 

  
 Inviting to Join an Activity เชิญใหมารวมกิจกรรมที่เราทํา 
 C’mon  เร็วๆ มา 
 C’mon and join us. เร็วๆ มากับพวกเรา 
 You want to come along with us? คุณจะไปกับพวกเราไหม 
 How about going with us? แลวถาไปกับพวกเราละ 
 You’re invited to sing, too, if you want. เชิญรวมรองเพลงถาคุณอยากรอง 
 Would you like to join us? คุณจะเขารวมกับเราไหม 
 Would you be interested in seeing it with us? สนใจจะไปดูกับเราไหม 
 Would you care to join our little group? อยากจะรวมกลุมกับพวกเราไหม 
 
8. Peter : “I would like to see to my dad now.”    
   ฉันตองการพบพอเดี๋ยวนี้ 
 Secretary : “.............................. . You’d better wait a minute.”  
   คุณควรจะรอสักครู 
 1) Be patient.  อดทนนา 
 2) Hurry Up.  เร็วๆ เขา 
 3) I’m sorry but he’s busy right now.  ขอโทษคะ แตตอนนี้เขากําลังยุงอยู 
 4) Don’t worry.  อยาวิตกไปเลย 
  
 Telling Not to Interrupt/Not to Disturb การบอกวาอยาขัดจังหวะ/บอกวาอยารบกวน 
 Telling not to Interrupt การบอกวาอยาขัดจังหวะ 
 Hold on a minute. รอเดี๋ยวนะ  
 Please don’t interrupt. อยาเขามาแทรก 
 Could you please wait a minute. กรุณารอสักครูนะ  
 Could you please not interrupt. กรุณาอยาขัดจังหวะ  
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 *Not now. ไมใชตอนนี้    
 *Don’t interrupt me. อยาขัดจังหวะฉัน  
 *Stop interrupting me. หยุดแทรกฉัน 
 *Can’t you see I’m on the phone? ไมเห็นเหรอวาฉันพูดโทรศัพทอยู 
 
 Telling not to Disturb การบอกวาอยารบกวน 
 Please don’t disturb me. อยามากวนฉัน 
 If you don’t mind, I’m a little busy... ถาคุณไมรังเกียจ ฉันยุงนิดหนอย 
 I’m sorry, but I’m busy. ขอโทษแตฉันกําลังยุงอยู 
 *Stop bothering me. หยุดกวนฉันนะ 
 *Don’t pester me. อยามายุงกับฉัน 
 *Get lost. ไปใหพน 
 *Buzz off. ไปใหพน 
 *Get away from me. ไปใหพนฉันนะ 
 *Leave me alone, will you? ท้ิงฉันไวคนเดียวไดไหม 
 *Don’t be such a nuisance. อยาเปนตัวกอกวนนะ 
 
9. Ploy : “.........................? You look sad today.”  
   เธอดูเศรานะวันนี้ 
 Praew : “My little puppy died last night.”  
   ลูกหมาฉันตายเมื่อคืนนี้ 
 Ploy : “I’m sorry to hear that.”  
   เสียใจดวยนะ 
 1) What’s wrong with you.  มีอะไรหรือเปลา 
 2) Can I help you.  ใหฉันชวยอะไรไหม 
 3) Do you want to say anything.  เธออยากพูดอะไรไหม 
 4) It’s none of my business.  ไมใชเรื่องของฉัน 
  
 Care/Concern/Unconcern ความหวงใย/ความไมใสใจ 
 Expressing Care/Concern การแสดงความหวงใย  
 What’s the matter? มีอะไรเหรอ  
 Are you all-right? คุณสบายดีไหม  
 Is everything O.K.? ทุกอยางเรียบรอยดีไหม   
 Is something the matter? มีอะไรไหม  
 I’m worried about all of you. ฉันหวงพวกคุณทุกคน 
 I’m concerned about Dad. ฉันเปนหวงพอ  
 I care about what you do. ฉันกังวลกับสิ่งท่ีคุณทํา  
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 I care that you’re sick. ฉันหวงวาคุณจะไมสบาย 
 Take care of yourself. ดูแลตัวเองนะ  
 Asking for Care/Concern  การขอความหวงใย 
 Do you really care? หวงฉันจริงๆ เหรอ 
 Does it really matter to you? มันมีความหมายกับคุณจริงๆ เหรอ 
 What do you care? คุณหวงอะไร 
 What does it matter to you? มันมีความสําคัญอะไรกับคุณ 
 Doesn’t anyone care about me? ไมมีใครหวงใยฉันสักคนเลยเหรอ 
 Nobody cares about me anymore? ไมมีใครหวงใยฉันอีกตอไปแลวเหรอ 
 Don’t worry about little old me. ไมตองหวงคนแกอยางฉันหรอก 
 Do you care if I live or die? หวงฉันดวยเหรอวาจะอยูหรือตาย 
 Are you really concerned about my well-being?   คุณหวงใยสุขภาพฉันดวยเหรอ  
 Telling Someone not to be Concerned การบอกไมใหเปนหวง  
 Don’t worry about me. อยาหวงฉันเลย 
 I can take care of myself. ฉันดูแลตัวเองได  
 It’s nothing. ไมมีอะไรหรอก  
 Don’t bother yourself about me. อยากังวลเกี่ยวกับฉันเลย  
 This is none of your concern. นี่ไมเก่ียวกับคุณ 
 It’s none of your business. นี่ไมใชเรื่องของคุณ (จุน)  
 Stay out of my business. อยายุงเรื่องของฉัน (จุน) 
 Keep your nose to yourself. อยาจุนเรื่องของฉัน (จุน)  
 Expressing Unconcern แสดงความไมใสใจ 
 Who cares? ใครถาม 
 I don’t care. ฉันไมสน 
 What does it matter? สําคัญเหรอ 
 So what? แลวไง 
 The hell with it. นรกเถอะ 
 Screw it. รําคาญ ไปใหพน 
 
10. Marsha : “Ann has won a scholarship to study in London.”  
   แอนไดรับทุนไปเรียนตอท่ีลอนดอน 
 Teacher : “.....................................................” 
 1) She deserve a lot of credit for all her hard study. เธอสมควรไดรับคําชมเชยท่ีเรียนหนัก 
 2) Are you sure?  แนใจเหรอ 
 3) Have a good time.  ขอใหสนุกนะ 
 4) I’m fed up with her demands.  ฉันเอือมระอากับการเรียกรองของเธอเหลือเกิน 
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 Praise/Credit การชื่นชม/การยกยองชมเชย 
 Offering Praise/Credit การใหการชื่นชม/การใหการชมเชย 
 Nice work, Alice. เปนงานท่ีเนี๊ยบมาก, Alice 
 Nice going, Bob. ไปไดสวย, Bob 
 You did a great job, Manuel. ทํางานไดเย่ียมมาก, Manuel 
 That was a great game, Ali. ชางเปนเกมท่ีย่ิงใหญจริงๆ, Ali 
 You deserve a lot of credit for all the work you’ve done, Lucy. คุณสมควรไดรับการยกยอง

สําหรับงานที่คุณทําท้ังหมด, Lucy  
 I have to give you credit, Fred. ฉันขอยกยองคุณ, Fred   
 That was a masterstroke. นี่มันงานช้ินโบแดงเลยนะ 
 I’ve got to hand it to you, Toshi. You did very well. ฉันตองยกใหคุณ, Toshi คุณทําไดดีจริงๆ 
 
 Requesting Praise/Credit การขอการชื่นชม/การยกยองชมเชย 
 Don’t get any credit? ไมไดรับคําชมเลยเหรอ 
 Don’t I deserve some credit for what I did? สิ่งท่ีฉันทําไปไมสมควรไดรับคําชมเลยเหรอ 
 What credit do I get for helping you all these years?  ฉันไดรับคําชมอะไรบางท่ีชวยเหลือคุณในป

ท่ีผานๆ มา 
 You have to give me some credit too, you know. คุณก็รูนี่วาคุณตองใหการชมเชยฉันดวย 
 Wasn’t what I did worth anything? สิ่งท่ีฉันทําไมมีคาอะไรเลยเหรอ 
 What about my contributions? แลวผลงานของฉันละ 
 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 1)  4. 3) 5. 3) 6. 2) 7. 1) 8. 3) 9. 1) 10. 1) 
 

1. เฉลย 2) Thank you so much for fixing it!  
2. เฉลย 4) I like its mystery.  
3. เฉลย 1) Mind your head.  
4. เฉลย 3) Welcome to Bangkok.  
5. เฉลย 3) May I help you? 
6. เฉลย 2) Who care?  
7. เฉลย 1) Would you like to have dinner at the Oriental with me.  
8. เฉลย 3) I’m sorry but he’s busy right now.  
9. เฉลย 1) What’s wrong with you.  
10. เฉลย 1) She deserve a lot of credit for all her hard study. 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
 สวนที่ 2 :  
 เปนบทสนทนายาวๆ โดยในบทสนทนาเหลานี้ จะมีการวัดการใช 
 1. phrasal verb เชน pass away แปลวาตาย 
 2. สํานวน : It’s a piece of cake. (ของกลวยๆ/งายมาก) 
 3. คําศัพท 
 การทําขอสอบแนวนี้ นักเรียนจะตองมองภาพรวมออกวาคูสนทนา กําลังพูดถึงอะไร ถาไมเขาใจประโยคใด 
ใหอานตอไป และพยายามใชทักษะการเช่ือมโยงและเหตุผลในการสรางความเขาใจ คุณครูขอแนะนําใหเด็กๆ        
ฝกทําขอสอบเกาใหมากๆ เพ่ือพัฒนาทักษะ การวิเคราะหและทําขอสอบและจดจําสํานวนเพ่ือเปนแนวทางตอไป 
 
 A Misunderstanding เรื่องเขาใจผิด 
 The doorbell rings. Mrs.Smith opens the door. 
 Mrs.Smith : This is a surprise! I was just thinking of you and ..........1.......... . Come on in. 
 Jane : Thanks. ..........2.......... . 
 Mrs.Smith : Well, I’ve been wanting to thank you for bringing Jack to our party. 
 Jane : Not at all. He really enjoyed himself. ..........3..........  I didn’t know he was so 

sociable. 
 Mrs.Smith : And I’m glad you have decided to marry him. 
 Jane : I'm afraid you’ve got it wrong. 
 Mrs.Smith : Oh, dear, ..........4.......... I was so looking forward to going to you wedding. 

..........5.......... . 
 Jane : Yes, that’s why my cousin Sue married him. 
 Mrs.Smith : ..........6..........! I was sure she was single. 
 Jane  : Oh, no. She’s been married for a year. 
 
1. 1) it’s been you   2) then you were 
 3) here you are   4) you are it  
2. 1) Good to see you again 2) Never seen you before 
 3) Before I’ll see you   4) See you again soon  
3. 1) All too serious   2) Pity you missed us 
 3) What a dancer   4) How quiet he was  
4. 1) I’m all right   2) that’s a pity 
 3) that’s not sure   4) it’s the same  
5. 1) His will be soon after 2) Jack can come with us, too  
  3) He’s such a nice man 4) But only to Jack now   
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6. 1) So I imagine   2) You must be joking 
 3) That’s no surprise   4) We all know it 
  
 กระดิ่งบานดังขึ้น คุณนายสมิทธ์ิเปดประตู 
 Mrs.Smith : เปนไปไดไงเนี่ย (This is a surprise!) พอนึก เธอก็มาอยูตรง (here you are) นี้เลย 
 Jane : ขอบใจจะ ดีใจจังที่เจอเธออีก (good to see you again) 
 Mrs.Smith : เออนี่ ขอบใจนะที่พา Jack มารวมงานของเรา 
 Jane : ไมเปนไร (Not at all) Jack สนุกมากเลยนะ ไมนึกเลยวาคนเงียบอะไรขนาดนั้น 

(How quiet he was) ฉันไมรูเลยวาเคาชอบพบปะผูคน (sociable) 
 Mrs.Smith : ดีใจท่ีเธอจะแตงงานกับเขา 
 Jane  : เอ...ฉันวาเธอเขาใจอะไรผิดแลวละ 
 Mrs.Smith : เอา...ตายจริง นาเสียดายจัง (that’s a pity) ฉันตั้งตารอคอยที่จะไปงานแตงเธอ

นะเนี่ย เขาเปนผูชายที่ดีมาก (He’s such a nice man.)  
 Jane  : ก็เพราะอยางนี้นะสิ ลูกพ่ีลูกนองฉันถึงไดแตงกับเขา 
 Mrs.Smith : ลอเลนนะ (You must be kidding) ฉันมั่นใจวาผูหญิงคนนี้เปนโสดอยู 
 Jane : ไมใช แตงมาเปนปแลว 
 

เฉลย 
 
1. 3) 2. 4) 3. 4)  4. 2) 5. 3) 6. 2)  
 
1. เฉลย 3) here you are  
   เธอก็มาอยูตรงนี้  
2. เฉลย 4) good to see you again  
   ดีใจท่ีเจอเธออีก  
3. เฉลย 4) How quiet he was  
   คนเงียบอะไรขนาดนั้น  
4. เฉลย 2) that’s a pity     
   นาเสียดายจัง  
5. เฉลย 3) He’s such a nice man 
   เขาเปนผูชายท่ีดีมาก  
6. เฉลย 2) You must be joking  
   ลอเลนนะ 
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ภาคผนวก 
 
 สวนที่ 1 ศัพทที่ออกขอสอบบอย  (หนา 48-60) 
 สวนที่ 2 ศัพทแยกตามหัวขอที่นาจับตามองในขอสอบ  (หนา 61-70)  
 การเรียนภาษาอังกฤษ ตองเกิดจากการ “สั่งสม” คอยเปนคอยไป แต “สมํ่าเสมอ” ในขณะที่เพ่ือน          
กําลังเลน... เราอานศัพทได 2 คํา ในขณะเขาหองน้ํา... เราอานศัพทได 3 คํา ในขณะนั่งรถ ขณะคอยเพื่อน...           
เราอานศัพทได 4 คํา ในขณะที่อานวิชาเครียดๆ... เราหยิบศัพทขึ้นมาอานอีก 2 คํา ใครจะรูวาการเริ่มตนดวย               
การอานศัพททีละคําสองคํา จะทําใหเราหยิบหนังสือพิมพภาษาอังกฤษมาอานไดอยางคลองแคลว ถาไมเริ่มวันนี้ 
แลวจะเริ่มเมื่อไร แลวถาเราไมอาน แลวใครจะอานใหเรา 

คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ  ผูเคยเรียนภาษาอังกฤษไดเกรด 1  
 
 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 
 astronaut, spaceman นักบินอวกาศ 
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 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 
 conference, convention การประชุม 
 confidence, assurance ความมั่นใจ 
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 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 
 deny, decline ปฏิเสธ 
 department, section แผนก, สวน 
 depend on, rely on ขึ้นอยูกับ 
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 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, ระบบนิเวศน 
 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 
 erode, decompose สึกกรอน, เนาเปอย 
 escape, evade, elude หลบหนี 
 evidence, proof หลักฐาน 
 exaggerate, overstate พูดเกินจริง 
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 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 
 graceful, great ท่ีสงางาม 
 gradually, little by little  ทีละเล็กละนอย 
 grief, affliction ความทุกขเศรา 
 guarantee, warrant, endorse รับประกัน 
 habitat, residence ท่ีอยูอาศัย 
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 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 
 installation, establishment  การติดตั้ง, การกอตั้ง 
 instinctive, intuitive โดยสัญชาติญาณ 
 integrate, unite, unify รวมเปนหนึ่ง 
 intensity, concentration ความเขมขน 
 intensity, severity ความรุนแรง 
 invade, break in บุกรุก 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________________ ภาษาอังกฤษ (57) 

 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 
 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 
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 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 
 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 
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 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 
 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 
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 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 
 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 
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 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 
 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 
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 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 
 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 
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 สวนที่ 2 :  
 ศัพทแยกตามหัวขอที่นาจับตามองในขอสอบ 
  
 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 
 smog  ควัน ozone depletion  การใชโอโซนจนหมดสิ้น 
 asthma  โรคหืด regulation  ระเบียบขอบังคับ 
 law  กฎขอบังคับ legislation  การออกกฎหมาย  
 
 health 
 insurance  การประกันภัย medical examination การตรวจโรค 
 disease  โรค illness  การเจ็บไขไดปวย 
 infection  การติดเช้ือ/โรคติดตอ contagion โรคติดตอ 
 epidemic  โรคระบาด immune  เก่ียวกับภูมิคุมกัน 
 immunity  ภูมิคุมกัน chronic disease  โรคเรื้อรัง 
 depression  ความหดหู 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 (N) คนปวย / adj ท่ีทุพพลภาพ disabled person  ท่ีพิการ 
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 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  ความซึมเศรา 
 vomiting  การอาเจียน coughing  การไอ 
 diarrhea  โรคทองรวง queasy  คลื่นเหียนอาเจียน 
 nauseous  ท่ีคลื่นไส inflammation อาการอักเสบ, อาการบวมพอง 
 spasm  ชักกระตุก 
 
 doctor  
 physician หมอ surgeon  ศัลยแพทย 
 neurologist  แพทยผูเช่ียวชาญดานประสาทวิทยา 
 radiotherapist นักรังสีบําบัด anesthetist  วิสัญญีแพทย 
 gynecologists  นรีแพทย obstetrician  สูตินารีแพทย 
 pediatrician  กุมารแพทย dermatologist  แพทยผิวหนัง 
 aorist  แพทยรักษาหู  oculist  จักษุแพทย 
 oculist  จักษุแพทย dentist  ทันตแพทย 
 cardiologist  แพทยรักษาโรคหัวใจ immunologist  ผูเช่ียวชาญดานภูมิคุมกัน 
 psychologist  นักจิตวิทยา psychiatrist  จิตแพทย 
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 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 
  
 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 
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 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 
 
 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  การมีไขขึ้นสูง pain  อาการเจ็บปวด 
 headache  อาการปวดหัว chill  ความหนาวเย็น 
 shake  การส่ัน shiver  การส่ัน 
 spasm อาการชักกระตุกของกลามเนื้อ 
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 dizziness  อาการเวียนศีรษะ fainting การเปนลม 
 loss of consciousness การหมดสติ unconsciousness  การหมดสติ 
 stiffness  ความเมื่อยลา high blood pressure ความดันโลหิตสูง 
 hypertension ความเครียดสูง 
 
 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  
 alodorous  ท่ีมีกลิ่นเหม็น fermented  ท่ีไดรับการหมัก 
 well-preserved fruit ผลไมท่ีไดรับการถนอม 
 
 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 
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 starvation  
 famine  ความอดอยาก hungriness  ความหิว 
 malnutrition  ทุพโภชนาการ impoverishment  ความแรนแคน 
 poverty  ความยากจน  
 
 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 
 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 
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 veterinarian สัตวแพทย 
 livestock  ปศุสัตว herd  ฝูงสัตว 
 cattle  วัว, ควาย grazing  การเลี้ยงปศุสัตวในทุง 
 graze  และเล็มหญา 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 ระบบนิเวศน 
 habitat  ท่ีอยู sphere โลก 
 orbit  วงโคจร surroundings สภาพแวดลอม 
 non-renewable resources ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป  
 resource depletion  การใชทรัพยากรจนหมดสิ้น 
 
 ecology 
 ecological เก่ียวกับระบบนิเวศน environment  สิ่งแวดลอม 
 biology ชีววิทยา anthropology มานุษยวิทยา 
 seismology  การศึกษาเก่ียวกับแผนดินไหว conservation  การอนุรักษ 
 habitat ท่ีอยู endangered spicies 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 
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 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  อาชญากรรม 
 arson การลอบวางเพลิง assault  การจูโจม, การขมขืน 
 blackmail  การขูเปดโปงความลับ burglary  การขโมย, การยองเบา 
 fraud  การโกง hijacking  การจ้ีเครื่องบิน 
 kidnapping การลักพาตัว  
 mugging การทํารายเพ่ือปลนทรัพยในท่ีสาธารณะ 
 smuggling  การลักลอบนําเขาประเทศ murder  ฆาตกรรม 
 threat  การขมขู threaten  ขมขู 
 
 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 
 cell  หองขังนักโทษ community service บริการชุมชน 
 court  ศาล court case  คดีเก่ียวกับศาล 
 death penalty  การลงโทษประหารชีวิต defense  คําใหการ 
 fine  คาปรับ jail  คุก 
 guilty ท่ีทําความผิด imprisonment  การขังคุก 
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 innocent  ท่ีบริสุทธ์ิ judge (V / N) ตัดสิน, ผูพิพากษา 
 jury  คณะลูกขุน justice  ความยุติธรรม 
 lawyer นักกฎหมาย offence  การกระทําผิดกฎหมาย 
 sentence การตัดสิน prison  คุก 
 probation  การควบคุมความประพฤติ prosecution   การดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 
 punishment  การลงโทษ  
 penalty punishment  การลงโทษประหารชีวิต corporal punishment การลงโทษทางรางกาย 
 remand home  สถานพินิจสําหรับผูกระทําความผิด 8-16 ป 
 solicitor ทนาย trial การพิจารณาคดี 
 verdict  คําตัดสินของคณะลูกขุน witness พยาน 
 
 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  การขโมยความคิด/ผลงาน
 plagiarize ขโมยความคิด, ขโมยผลงาน/บทประพันธ 
 pirate  ละเมิดลิขสิทธ์ิ piracy การละเมิดลิขสิทธ์ิ  
 copyright  ลิขสิทธ์ิ patent สิทธิบัตร 
 
 Crime-Other Related Words 
 alibi ขอแกตัววาไมไดอยูในท่ีเกิดเหตุ 
 armed ท่ีพกอาวุธ burglar คนลักขโมยของ 
 car alarm  สัญญาณกันขโมยรถ alarm  สัญญาณเตือนภัย 
 legal ท่ีถูกกฎหมาย illegal ท่ีผิดกฎหมาย 
  detective  นักสืบ weapon  อาวุธ 
 
 

 



ภาษาอังกฤษ (72) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 

คุยกันกอนเรียน 
 
 กอนสอบในปนี้ พ่ีแนนเช่ือวานองๆ หลายคนนาจะคลายกังวลกับการตื่นสนามไปแลว เพราะตลอดป
การศึกษาท่ีผานมานองๆ ตองผานท้ังการสอบ GAT, PAT และการสอบตรงของคณะตางๆ มามากมาย ซ่ึงจาก
การสอบนองๆ คงจะเห็นแลววาความจริงแลวขอสอบสนามไหนๆ ก็วัดความรูไมแตกตางกัน คือวัดทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 4 ดาน คือ การฟง พูด อาน และเขียนนั่นเอง ลองมาดูหนาตาของขอสอบกันคะ 
 • Error Identification โจทยหินปราบเซียนท่ีนองๆ หลายคนกลัว เพราะขอสอบวัดความรูรอบทิศ ท้ัง
Grammar และ Vocab ซ่ึงตองนําความรูท้ัง 2 สวนมาผนวกกันเพ่ือพิชิตโจทย จึงไมนาแปลกใจที่นองๆ จะกลัว
โจทย Error Identification 
 • Cloze Test & Sentence Completion เปนขอสอบที่นํามาทดสอบความรูในดาน Grammar & 
Vocab มีออกมาทุกป ทุกสนามสอบ  ท่ีสําคัญขอสอบ GAT สวนของ Structure and Writing ก็เปลี่ยนขอสอบ
มาเปน Paragraph Completion ซ่ึงโจทยยาวข้ึนกวาเดิมทําใหนองๆ ตองบริหารเวลาดีๆ ในการทําโจทย  
 • Reading Comprehension เปน Part ท่ีออกขอสอบมากที่สุด และนองๆก็กลัวไมแพ Error 
Identification เลย เพราะคะแนนสูง แถมตองใชทักษะทุกดาน ท้ัง Grammar, Vocab รวมไปถึง Structure ก็
ตองแมน (เคยไหมคะ แปลศัพทออกทุก ตัว แตอาน passage นี้ไมรูเรื่องเลย) แถมใชเวลาทําก็มาก (ถาไมรู
เทคนิค อาจทําไมทันได)  
 • Vocabulaly Test เปนขอสอบที่วัดความขยันและความตั้งใจของนองๆ ในการเรียนรูศัพทและทักษะ
การประยุกตใช ซ่ึงแนนอนวาย่ิงนองๆ อานมาก เรียนรูมากยอมไดเปรียบ  
 • Conversation เปนอีกขอสอบหนึ่งท่ีตองบอกวานองๆ ท่ีสะสมบารมีมาดีเทานั้นจึงจะผานดานหินดาน
นี้ไปได เพราะเปนขอสอบที่รวบรวมเอาศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน (ของฝรั่ง) มาวัดความรูรอบตัวของเรา 
ซ่ึงไมไดวัดแควานองๆ รูความหมายหรือไม แตยังทดสอบวานองๆ รูถึงความเหมาะสมของการนําไปใชดวยหรือ
เปลา วัดซับวัดซอน นองๆ ตองระมัดระวัง ใชสติในการทําขอสอบมากๆ นะคะ 
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 จะเห็นวาขอสอบทุกปหนาตาเหมือนเดิมแบบนี้หมด วัดอยูเรื่องเดิม แคพลิกแพลงหนาตาโจทยเทานั้นเอง
คะ ซ่ึงนั่นเปนขาวดีสําหรับนองๆ วา ถานองๆ ยังคงมีความขยัน ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวเทคนิคตางๆ ท่ีพ่ีแนนนํามา
ฝาก แลวกลับไปฝกฝนทําโจทยมากกวา 20 พ.ศ. เช่ือพ่ีแนนเถอะวาตอใหคนออกขอสอบเกงอยางไร ก็สูความขยัน
ของเราไมได ขอใหนองๆ ลองนําเทคนิคท่ีพ่ีแนนสอนในวันนี้ กลับไปลองทบทวนดวยตัวเอง จะคนพบวาการเรียนรู
ท่ีเปนระบบ จะทําใหนองๆ ไมกลัวและลนลานเมื่อเจอขอสอบจริงอีกตอไป และความเร็วในการทําขอสอบจะ
พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราคิดเปนอัตโนมัติ อยาลืมนะคะนองๆ Just do it now!  

Writing in Admission Exams 
 รูปแบบขอสอบ Writing (Grammar) มีดังน้ี Cloze Test (Sentence Completion หรือParagraph 
Completion) และ Error Identification ตางกันแคหนาตาแตจริงๆ แลว ขอสอบทั้ง 2 รูปแบบนี้วัดเรื่องเดียวกัน 
ดังนั้นขั้นตอนการทําก็เหมือนกัน ดังนี้  

ข้ันตอนการทํา Error/Cloze 
 1. วิเคราะหประโยคดวย ...........................................  
 2. ดูวาขอสอบเขาวัดเรื่องอะไรเรา 
  Error ดูท่ี ..............................................................  
  Cloze ดูท่ี .............................................................  
 3. คิดอยางเปนระบบตาม .........................................   

Strategic Structure 
 ประโยค (Sentence) ไมวาจะยาว หรือซับซอนแคไหน มีโครงสรางอยู 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. .......................................................................................................................................................................   
 2. .......................................................................................................................................................................   
 3. .......................................................................................................................................................................   
 4. .......................................................................................................................................................................   
 5. .......................................................................................................................................................................  
 
 
 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 
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 Verb แทมี 6 Basic Forms 
 ความจริงแลว Tense ท่ียากๆ ท้ังหลายประกอบไปดวยรูปหลักเพียง 6 รูปนี้เอง ซ่ึงแบงเปน Tense หลัก 
.......... รูปและ Tense ประสมอื่นๆ .......... รูป ดังน้ี 
 
 ขอสอบWriting ไมไดวัดแคแกรมมาร แตวัดท้ังแกรมมารและคําศัพท ดังนั้นตองเกงรอบดาน! 
 

Tense หลักทั้ง 3 
 Present Simple   

  
 
 Past Simple   

  
 
 Future Simple   

  
 

รูปประสมทั้ง 3 
 Perfect   

  
 
 Continuous   

  
 
 Passive  

  
 

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

   
   

 
 Present Continuous (Passive) ........................................................................  
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 Past 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 ............................................................ 
 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 
 Example : Never does the river return. 
 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 : The doctor on that stage has a crush on P’Nan. 
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 Adjective clause 
 Example : A Math tutor who has messy hair adores the striking English tutor.  

 

    
 Clause with connector (Adverb Clause) 
 Example : No one wins her heart because she is going to be a nun. 
 Participle 
 - Participle มักจะวางไวหลังคํานามท่ีมันขยาย แบงเปน 2 แบบ คือ 
  Present Participle = นามน้ันกระทําเอง 
  Past Participle = นามน้ันถูกกระทํา 
 Example : The man giving a bunch of roses to P’Nan is Dr.Oak.  
 Punctuation 
 Example : Please send us the following items: application form, identification card, 
resume, and certificate. 
 
Exercise 
1. NEW YORK (Reuter) - A top-ranking Soviet diplomat, who defected from his United 

Nations post and later became embroiled in a controversy over payments to a professional 
escort girl, has secretly married an American woman, Newsweek magazine reported 
yesterday. 

 This story is about : 
 a. a problem in the United Nations 
 b. a marriage between a Russian man and an American woman 
 c. a secret agreement between Russia and the United States  
2. LONDON (Reuter) - A crippling transport strike threatened Britain yesterday with food 

shortages, soaring unemployment and a virtual shutdown of industry. 
 This story is about : 
 a. a British transportation 
 b. a strike 
 c. unemployment in Britain 
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 Tree Tactics คือ ......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยากเกงศัพทตองหมั่นเรียนหมั่นรอง อยากเกงแกรมมารนองๆ ตองทวนใหเขาใจ ^^    

Tree Tactics 
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 Root Tree (Verb Tree) : รากฐานของแกรมมาร ออกบอยที่สุดในโลก!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Writing Exams: 
1. The number of farm goods .................... to Europe is growing rapidly this year. 
 a. exporting b. exported c. exports d. export  
2. The driver .................... you up at the airport will arrive at 09.00 a.m. 
 a. picks b. picked c. to pick d. picked  
3. The woman in a flamboyant costume .................... there is my sister. 
 a. standing b. stood c. to stand d. stand  
4. I can’t stand .................... this weird song any longer. 
 a. to listen b. listening c. listen d. listened  
5. I let my children .................... 2PM concert in Korea with their friends. 
 a. to go to b. go to c. going to d. gone to  
6. P’Nan is too good .................... true. 
 a. to be b. being c. is d. been  
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7. She’s always thinking of .................... her soul mate. 
 a. find b. finding c. find d.  to find  
8. My boss expected me .................... my job. 
 a. doing b.  done c. to do d. did     
9. He can’t stop .................... me until his last breath. 
 a. love b. loving c. to love d. loved 
 
 
 
  Example: Genghis Khan .................... as the world’s most powerful King since 1206. 
 a. know b. to know c. knowing d. known 
 e. has been known f. was known g. were known h. knew 
 i. has known j. can know k. can be known 
 
 
10. Since the new film’s reclusive director (a) does not (b) give interviews, he is happy (c) to let his 

movie (d) to speak for itself.  
11. Our policy for (a) deal with the media (b) is (c) to respond quickly and (d) politely.  
12. (a) Poaching of elephants (b) for ivory and meat (c) remain a serious problem in many Asia 

(d) countries.  
13. (a) Confused by the question which the referee (b) asking, she (c) could not (d) answer it 

immediately.  
14. As heavy snow (a) is expected, drivers (b) advising (c) to carry a spare tire especially for  

a trip to mountain (d) areas.  
15. The participants who (a) attends the seminar (b) are looking forward to (c) talking with 

the (d) speaker. 
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 แถม: Sentence/Paragraph Completion (from GAT) 
 ขอสอบ Writing แนวใหมนี้ไมไดวัดแค Grammar เทานั้นนะคะ แต Vocabulary และ Reading ก็ตองดี
ดวย นองๆ สามารถฝกฝนดวยการหัดอาน passage เยอะๆ เพ่ือศึกษาตัวอยางแนวการเขียนดีๆ ไดจากขาวและ
บทความภาษาอังกฤษในสื่อตางๆ ไดเลยคะ  
1. Despite a vast body of scientific knowledge, .................... has never been explicitly part of the 

UN agenda on climate change. 
 1. the issue of deliberate climatic manipulations for military use 
 2. neither the official delegations nor the environmental groups 
 3. have raised the broad issue of “weather warfare” 
 4. complete refusal to abide by commitments on carbon dioxide reduction  
2.  1. It is a multi-purpose vehicle. 
 2. It does not cause traffic jams. 
 3. It is a means of transportation. 
 4. It does not consist of mechanical parts. 
 
 Riding a bicycle can help save the environment. First, a bicycle does not use gasoline and 
as a result. it does not emit exhaust gas to the atmosphere. Unlike other vehicles that produce 
dirty air, a bicycle is pollution-free, easy to use and environmentally friendly. In addition, 
.........2......... . A bicycle is small and does not need lots of space to ride. The rider can exercise as 
well as enjoying the scenery on the way. Thus, it is convenient and economical to use. 
 
 
 
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
 
 

NOTE 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________________ ภาษาอังกฤษ (81) 

 
Memolody 
Gerund 

mind, mention, miss, admit, resist 
fancy, finish, risk, recollect, object to 
be opposed to, be used to, admit to, 

take to, look forward to, be accustomed to, 
do you mind?, would you mind? 

 
detest, delay, deny, defer 

discuss, consider, dislike, feel like, recognize 
report, resent, postpone, go on, prevent 

pardon, leave off, recommend 
recall, be worth, devote (something) to 

 
understand, can't stand, can’t bear, can’t help, 

can’t resist, compare, complete, confess, be useless, 
endure, suggest, adore, appreciate, 

avoid, enjoy, escape, excuse, tolerate, anticipate 
 

be busy, be familiar with, give up, forgive 
practice, keep, quit, it's no use 

and it’s no good, put off, keep on, carry on 
imagine, insist on อะๆ เดี๋ยวกอนหลัง prepo 

หลัง go หลัง no Verb  I N G 
ฉัน go shopping no smoking!!! 
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To do & Doing 

Try to do คือ พยายาม try doing คือ ลอง 
Mean to do ตั้งใจ mean doing หมายความ 

Need to do something 
Need doing / need to be done 
แปลเหมือนกัน แปลวา จําเปน 

 
Regret, forget, remember 

to do something (future action) 
Regret, forget, remember 

doing something (past action) 
Stop doing something หยุดทําในสิ่งสิ่งนั้น 

Stop to do หยุดเพ่ือจะทํา 
 

Love, hate, like to do จัดวาเปน future action 
Love, hate, like doing คือ นิสัยชอบทําอยางนั้น 

Advise, allow doing / advise, allow someone to do 
To be advised / to be allowed to do 

 
Mummy tries to help me because I have a headache. 
She asks me ‘why don’t you try taking an aspirin?’. 

I mean to get over. 
Taking an aspirin means killing my pain. 

 
I need to go to school. My shoes need polishing. 

They need to be polished 
before I wear them to school. 

My mum forgets to tell me that 
she forgot polishing my shoes last night. 

 
I stop playing games. I stop to read the books. 

I don't like studying hard. 
I like to go shopping now. 

But, Mum advised me to stay home. 
She advises staying at home. 
I am advised to stay at home. 
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ดาวเดน 

 
 ยามไดเห็นดวงหนา  ชางงามจับตาพาใหฉัน 
 ละเมอถึงเธอทุกวัน  โอแมจอมขวัญฉันหวังเชยชม 
 ย่ิงพิศยิ่งคิดฝนใฝ  ตองทําสิ่งใดจึงไดสม 
 รวมเรียงคูเคียงภิรมย  ช่ืนจิตเกลียวกลมดังใจ 
 ตัวเจาดังดาวเดน dominant  prominent, flamboyant 
 เฉิดโฉมเจา eminent   remarkable,  notable 
 พิศวงพักตรใกลๆ   ฉันยิ่งคลั่งใคลลุมหลง 
 ถึงตอนละครจบลง  ปดโทรทัศนปลงถอนใจ 
 เดนดังสําคัญย่ิง  striking, distinguished 
 Distinctive, stunning  outstanding เปนเชนดาว 
 
 

Self-Practice 
 

Cloze Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What makes them special? 
  Clearly, the mountains of the East and West cannot be judged by the same standards. 
Western mountains are majestic, so tall and massive that they inspire awe .........1........., 
perhaps, even terror in the beholder. Most of the eastern peaks are too gentle and .........2......... 
to cause such reactions, and possibly they are too familiar. About half the people in North 
America live .........3......... of the Appalachians or the Laurentians; .........4......... who live nearby 
are sometimes tempted to take their mountains for granted, to accept them as familiar 
features holding .........5......... that is exciting or glamorous. 
 .........6........., many of the eastern peaks are impressive in their own modest way. No one 
who has ever .........7......... from Pinkham Notch to the summit of Mount Washington in New 
Hampshire or caught a glimpse of Mount Marcy from Lake Placid in New York is likely to 
forget these sights. .........8......... knows only the evergreen forests of the West is certain to be 
impressed by his first view of an eastern mountain covered with oaks, hickories, birches, 
maples, tulip trees, and other deciduous trees, especially .........9......... he sees them in their 
splendid autumn foliage. Moreover, the East’s springtime spectacle of blossoming redbuds, 
dogwoods, rhododendrons, and mountain laurel, .........10......... western counterpart. 



ภาษาอังกฤษ (84) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

1. 1. and 2. but 3. despite 4. Besides  
2. 1. invite 2. invited 3. inviting 4. to invite  
3. 1. within a day drive    2. in a driving day 
 3. in a day’s driving   4. within a day’s drive  
4. 1. few 2. half 3. ones 4. those  
5. 1. little 2. much 3. a lot 4. a bit  
6. 1. Therefore 2. Yet 3. Also 4. Already  
7. 1. seen 2. noticed 3. looked 4. observed  
8. 1. No one who 2. Anyone who 3. Someone 4. Everyone  
9. 1. if 2. as 3. which 4. Since  
10. 1. have no 2. do not have 3. does not have 4. has no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 1. listing 2. list 3. lists 4. listed  
12. 1. Failed in so doing    2. Failing so doing  
 3. Failure to do so               4. To fail doing so  
13. 1. have meeting 2. meet 3. have met 4. be met  
14. 1. over 10 hours of March 3  2. in 10 hours on March 3 
 2. by March 3 and 10 a.m.  4. at 10 a.m. on March 3  
15. 1. in 2. for  3. by 4. from  
16. 1. will be provided 2. can provide 3. was providing 4. is providing  
17. 1. is taking 2. will take 3. to take 4. taken  
18. 1. left 2. departure 3. depart 4. leaving  
19. 1. returned charge   2. deposited refund 
 3. period of payment   4. refund of deposit  
20. 1. on time 2. at times 3. sometimes 4. any time 

 Memo to all participants in the English Summer Camp 
 It is most important that you follow the instructions .........11......... below. .........12......... 
may result in your being refused permission to take part in the summer camp. 
 - All participants must .........13......... in the lobby of the Queen’s Hotel .........14......... . 
 - You are allowed to bring only one bag .........15......... your clothes and other effects. 
 - Do not bring any of your own sports equipment. This .........16......... at the camp. 
 - The bus .........17......... you to the camp will .........18......... at 10.30 a.m. sharp. 
 - There will be no .........19......... for anyone who fails to arrive .........20......... . 
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Self-Practice 
 

Sentence Completion 
 
1. Although your article was well-written and informative, .................... . 
 a. it happens all the time  b. it was full of facts 
 c. I like it a lot   d. there were several errors  
2. Desoto sees every day as a challenge .................... . 
 a. and as an education  b. but things happen today 
 c. that’s the danger facing us d. before we know anything  
3. This design makes the device not only highly efficient .................... . 
      a. nor is it cheap   b. but quiet also      
      c. with a lot of noise     d. and expensive as well  
4. In the 7th century BC., the vast Assyrian Empire stretched from Egypt to Iran, from ancient 

Asia Minor .................... . 
 a. with a statue of the god, Horus b. at three principal sites 
 c. to the desert of Arabia  d. up to the 21st century  
5. A good understanding of marketing is fundamental to the interpretation of consumer 

behavior. Although this complex topic cannot be discussed thoroughly here, .................... . 
 a. we will examine it in detail b. certain key concepts should be mentioned 
 c. opinions vary as to its importance d. consumer behavior should be ignored  
6. Thousands of tourists traveled to Africa to watch the first solar eclipse of the new 

millennium. But many African traditionalists ...................., believing the darkening of  the sun 
to be a sign of bad lock. 

 a. refused to use special glasses b. welcomed them with open arms 
 c. remained firmly indoors d. outnumbered them  
7. Chlorine is still the most popular weapon against contaminated pool water. Home pools 

should be tested at least once a day; ...................., depending on the number of swimmers. 
 a. many public pools are checked every one to three hours 
 b. opening hours may be extended in the summertime. 
 c. swimming classes can be arranged 
 d. pools can be found all over the world  
8. She is supposed to be here today to give a talk, but .................... . 
 a. no one has seen her yet b. she showed up on time 
 c. to sing as well   d. just then she arrived  
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9. .................... a European car is that spare parts are so expensive. 
 a. One of the main problems with b. Some serious obstacles to   
 c. The only advantage of  d. A major benefit for  
10. My mother had not been to my apartment in months. When I was first married, ...................., 

until one day I suggested she should call ahead of time. Ever since then, she has reused to 
come unless I issue an official invitation. 

 a. we wanted to have a big family b. she lived with us 
 c. she used to drop by unannounced d. we never had any visitors  
11. A natural bone-building hormone appears to be the most effective treatment for 

osteoporosis, .................... that millions of older Americans suffer from. 
 a. the brittle bone disease b. the government issued a health warning 
   c. one of the favorite pastimes d. Scientists have long theorized  
12. ...................., the playing field was flooded and the football match had to be cancelled  
 a. However hard it rained b. Since the game was held 
 c. As a result of the heavy rain d. Because the result of the game was known  
13. Japan and Switzerland are both countries with comparatively few natural resources. 

...................., Switzerland imports much of its fuel and almost all of its raw materials. 
 a. Despite that b. Like Japan c. Unlike Japan d. On the other had  
14. I can understand the problem clearly .................... to me. 
 a. now that you have explained b. since you have to explain 
 c. unless you explain   d. so I’d be grateful if you could explain  
15. Some of the audience cheered and applauded. Others booed their disapproval and stamped 

their feet. .................... to make their escape. 
 a. Some others were uncertain b. Yet others headed for the doors 
 c. Others still knew how  d. The others sat down  
16. ...................., you’ll be glad that Pattaya is on your itinerary. Stores carrying a rainbow of 

wares and restaurants as cosmopolitan as the United Nations can be found here. 
 a. After a full day of shopping and sightseeing 
 b. When you need a break from walking around 
 c. If shopping and dining are the highlights of your vacation 
 d. l Even though you have more time to relax  
17. Almanzo looked at every kernel before he ate it. They were all different shapes. He had 

eaten thousands of handfuls of popcorn, .................... . 
 a. but he didn’t know what it looked like b. and they weren’t very good 
 c. but he was never hungry d. and never had he found two kernels alike  
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18. Out 24-year-old daughter has moved six times in the last seven years. There’s always some 
excuse. ...................., the apartment is too hot, too far, and so on. There is a never-ending list 
of reasons and excuses. 

 a. Her room overlooks the garden and the pool 
 b. She can’t get along with her roommate 
 c. The security system is terrific 
 d. The rent is not expensive  
19. Direk was always an A student throughout his high school years. .................... . He must have 

been sick at that time last year. 
 a. As a result, he got into medical school 
 b. Therefore, he decided to further his studies abroad 
 c. However, he did not pass the entrance exam 
 d. Indeed, he was my former student  
20. The main characters in The Wind in the Willows are animals: .................... . 
 a. the shy little Mole, the clever Ratty, and the fashionable Toad 
 b. they talk like animals, but all live like animals 
 c. they behave like the river bank and the forest 
 d. the story that the Scottish author wrote for his young son  
21. Peking grass is valued for slowing the spread of breast cancer and .................... as the 

demand for herbal medicine has increased in recent years. 
 a. needs good soil   b. becomes a production center 
 c. has become decorative  d. has grown more popular  
22. Snails, fleas, and, on very rare occasions, sharks, have been known to give birth in the wild 

without the aid of sperm. It’s called parthenogenesis-.................... . 
 a. the creation of human embryos 
 b. the biotechnology that can produce test-tube babies 
 c. a method of harvesting human cells without eggs 
 d. a Greek word which means “virgin birth”  
23. While waiting at a bus stop recently, .................... . 
 a. many advertisements were unsuitable for young people 
 b. something should be done to reduce pollution 
 c. I was attracted to a poster 
 d. the bus was much later than usual 
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24. Admission to the Thai Products Fair is free .................... at HWWW.TPF.COMH. 
 a. as long as you want to be b. once you pay the entrance fee 
 c. unless you pay the entrance fee d. if you register online  
25. For foreign tourists, there’s another way to see Thailand which is very unlike the typical 

Thai experience : a trip where you bicycle your way past rice paddies and Buddhist temples, 
.................... up steep mountains and around peaceful lakes. 

 a. in Bangkok and other major cities 
 b. you can buy OTOP (One-Tambon-One-Product) goods 
 c. through jungles and farming villages 
 d. when you can find fake gems and overpriced clothes  
26. Drinkers may cause danger to themselves and others .................... if they cannot control 

themselves. 
 a. or violate laws   b. to prevent tragedies 
 c. with no need to adjust operating hours d. for special consideration  
27. An opinion survey of more than 3,000 people- .................... - concluded that 40% of them 

approved of the plan. 
 a. respondents all agreed  b. including teachers and students 
 c. resulting in more road accidents d. from newspapers and television  
28. Surely the joy of being in another culture is to absorb it, .................... even when sometimes it 

can be frustrating and incomprehensible. 
 a. overstaying visas and breaking the law  
 b. not criticize or try to change it 
 c. being subject to unfair treatment 
 d. making the country such a popular tourist destination  
29. Police have arrested a man who stormed into a mobile phone shop and .................... before 

escaping with 30 mobile phones last month. 
 a. attacked the shopkeeper b. lived in the same neighborhood 
 c. fled on a motorcycle  d. were searching for his two friends  
30. Hawaiian women used the quilting skills they learned from missionaries to produce patterns 

based on themes drawn from nature - .................... . 
 a. bibles, flags, robes and candles       b. wall hangings, pillows, sachets and bags 
 c. precious pink, red, black and coral  d. trees, fruit, waterfalls and clouds 
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Self-Practice 
 

Error ldentification 
 
Direction :  Choose the underlined part that is grammatically wrong.  
1. Lamb (a) is often (b) dip in liquid chemicals to (c) eliminate ticks and (d) other external 

parasites.  
2. The owl cannot (a) to see (b) well in the dark, (c) so it (d) hunts on moonlit nights.  
3. The first (a) zoological garden (b) in Thailand (c) had established at Khao Din, Bangkok 

(d) in 1950.  
4. (a) Personal taxes (b) for Thais (c) rose (d) gradually since 1980.  
5. (a) The first motorcycle race (b) on record in Thailand (c) taken place (d) in 1960.  
6. One of the important (a) aspects of (b) an organic farm (c) are (d) sanitation.   
7. Law students should (a) to study (b) both the (c) theory and practice of (d) legal cases.  
8. The dolphin, (a) like the whale and the walrus, (b) is a (c) descendant of ancestors that 

once (d) live on the land. 
9. (a) Normally insulin (b) was produced by the body when (c) the level of glucose (d) rises 

in the bloodstream.  
10. The (a) primary function of a sonometer is to calculate and (b) demonstrating the          

(c) mathematical relations of (d) melodious tones.  
11. One of the (a) wildest and most (b) inaccessible parts of the United States (c) are the 

Everglades, where wildlife is abundant and (d) largely protected.  
12. Large (a) bodies of water and the (b) prevalence of moisture-bearing winds (c) often      

(d) produces a condition of high humidity, affecting the local weather.  
13. The founding of the Boston Library in 1653 (a) demonstrate the (b) early Northern colonists’ 

(c) interest in books and (d) libraries.  
14. Perspiration, the body’s built-in (a) cooling (b) mechanism, (c) occuring as a (d) natural 

reaction to nervousness, intense heat, or vigorous exercise.                                                                  
15. Because of the (a) rising cost of (b) fuel, scientists are (c) built automobile engines         

(d) which will conserve gasoline but still run smoothly.  
16. The Moon, (a) is much (b) nearer to the Earth than the Sun, is the (c) principal cause of  

(d) the tides.  
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17. Swans, (a) note for graceful (b) movements in the water, (c) have been the subject of many 
(d) poems, fairy tales, legends, and musical compositions.  

18. Manganese does not exist (a) naturally in a pure (b) state because it (c) reacted so readily 
with other (d) elements.  

19. (a) Not abundant in nature, zinc (b) are (c) important for both the galvanization of iron and 
the preparation of alloys (d) such as brass and German silver.  

20. (a) To produce one pound of honey, a colony of (b) bees must fly a distance (c) equals to 
twice (d) around the world.  

21. The most useful way (a) of looking at a map (b) be not as a piece (c) of paper, but as      
a record of (d) geographically organized information.  

22. (a) The dromedary camel (b) is raised (c) especially to (d) racing.  
23. (a) Like some other (b) running birds, the sanderling (c) lacking a hind toe and has          

a streamlined three-toed (d) foot.  
24. Public (a) recognition of Ben Shahn as a major American artist (b) begin with a retrospective 

(c) show of his (d) work in 1948.  
25. Porcelain (a) were not (b) a single clay, (c) but a compound (d) of kaolin, ball clay, feldspar, 

and silica.  
26. (a) Nature not only gave the Middle Atlantic region (b) fine harbors, (c) but also (d) endowing 

it with a first-class system of inland waterways.  
27. The bison, (a) know for the (b) hump over its (c) shoulders, is (d) usually called a buffalo 

in North America.  
28. Vitamin A is (a) essentially to bone (b) growth and to the (c) healthiness of the (d) skin 

and mucous membranes.  
29. The (a) domestic dog, considered to be the first tamed animal, (b) is coexisting with 

human beings (c) since the days of the (d) cave dwellers. 
30. Lucretia Molt’s influence was (a) so significant that she (b) has credited by some          

(c) authorities as the (d) originator of feminism in the United States.  
31. Since peach trees (a) blooms very early in (b) the season, they are in danger (c) of spring 

(d) frosts.  
32.  The minutes of (a) last month’s meeting (b) will deliver to all (c) the board members     

(d) for approval before the next meeting.  
33. It is important (a) for understanding that people are not weak or (b) old-fashioned (c) if 

they experience dissatisfaction (d) caused by change.     
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34. It is required that government (a) plays an important role (b) in stopping (c) depressions 

and recessions in (d) industrialized countries.  
35. All expert (a) commentators and linguists are (b) unanimous that without knowledge of the 

(c) language, the culture (d) can never appreciated.  
36. Peter (a) thinks that he (b) had better (c) don’t quit his job until he finds (d) another one.  
37. (a) When Mr. Suki, the new representative from Japan, (b) starting his new job in      

Thailand, he had (c) difficulty (d) communicating with the employees.  
38. Primitive people used dyes of (a) vegetable origin to color (b) their bodies, (c) believed  

that certain colors, (d) notably red, could drive out evil spirits or illness.    
39. It is important that everyone (a) have (b) his car (c) check once (d) or twice a year.  
40. The new (a) computer-aided weather (b) forecasts are no more (c) reliable than the old       

(d) ones are.  
41. I (a) was supposed (b) attending a seminar in Phuket last week, but the program (c) was 

canceled (d) due to the floods.  
42. Cycling, (a) in addition to hiking, (b) are becoming a popular (c) sport (d) among Thai      

teenagers.                  
43. (a) Poaching of elephants (b) for ivory and meat (c) remain a serious problem in many Asia 

(d) countries.  
44. (a) In the western countries, the birth of a girl (b) welcome with an (c) enthusiasm equal to 

(d) that of a boy.          
45. The (a) push to sell (b) flavor milk comes during growing concerns (c) about eating habits 

(d) among children.   
46. (a) Since the new film’s reclusive director does not give (b) interviews, he is happy to let  
 his movie (c) to speak for (d) itself.  
46. While the space ship (a) had been readied for launching, (b) its pilots continued             

(c) watching their instrument panel; to be sure everything was (d) all right.  
48. Often (a) referred to as “the city that care forgot”, Phuket (b) has always been a town for 

those (c) seek a (d) good time.  
49. Farming becomes (a) more expensively when farmers are forced to apply greater quantities 

(b) of costly fertilizers (c) in order to sustain (d) yields.  
50. The City of Green Bay, (a) establishing in 1745, was (b) the first permanent (c) settlement 

(d) in Wisconsin. 
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เฉลยละเอียด 
 
Cloze Test 

 
 อะไรทําใหพวกมันพิเศษ 
 เห็นไดชัดวาเทือกเขาแถบตะวันออกและตะวันตกไมสามารถถูกตัดสินดวยมาตรฐานเดียวกันได 
เทือกเขาแถบตะวันตกสูงตระหงาน และใหญโตมากจนบางครั้งทําใหเกิดความนาเกรงขาม .........1......... 
หรือแมแตสรางความนากลัวแกผูพบเห็น ยอดเขาในแถบตะวันออกสวนใหญดูนุมนวลและ .........2......... 
ทําใหเกิดความรูสึกอยากสัมผัส และพวกมันคอนขางเปนท่ีคุนเคย ประมาณครึ่งหนึ่งของผูท่ีอยูในอเมริกา
เหนืออาศัยอยูใน .........3......... ของเทือกเขา Appalachians หรือเทือกเขา Laurentians .........4......... ท่ี
อยูอาศัยบริเวณใกลเคียงบางครั้งถูกลอใจใหมองเทือกเขาเหลาน้ีวาเปนภาพลักษณท่ีคุนเคยจนกระทั่งรูสึก
วา .........5......... จะตื่นเตนหรือนาดูนัก 
 .........6......... ยอดเขาสูงแถบตะวันออกสรางความประทับใจดวยวิธีท่ีถอมตนของมันเอง ไมมีใครท่ี
เคย .........7......... จาก Pinkham Notch จนถึงจุดยอดสุดของเทือกเขาวอชิงตันใน New Hampshire 
หรือแลเห็นเทือกเขามารซ่ีจากทะเลสาบ Placid ในนิวยอรกแลวจะลืมเลือนภาพที่ไดเห็นเหลาน้ี .........8......... 
ท่ีรูจักเพียงปาเขียวขจีของแถบตะวันตกจะประทับใจเมื่อพวกเขาไดเห็นทัศนียภาพของยอดเขาแถบ
ตะวันออกที่ปกคลุมดวยตนโอก ฮิกคอรี เบิรช เมเปล ตนทิวลิป และตนไมผลัดใบอื่นๆ ตั้งแตครั้งแรกอยาง
แนนอน โดยเฉพาะอยางย่ิง .........9......... เขาไดเห็นใบไมของมันในฤดูใบไมรวงท่ีสวยงาม นอกจากนี้
ทัศนียภาพของตนเรดบัด ด็อกวูดส โรโดเดนดรอน และ ตนไมภูเขาในแถบตะวันออกในชวงฤดูใบไมผลิก็ 
.........10......... แบบเทือกเขาแถบตะวันตก 

 
1. เฉลย 1)    and (conj.) = และ 
  2)    but (conj.) = แต 
  3)    despite (prep.) = แมวา 
  4)    besides (adv.) = นอกเหนือจากนี้ 
   ขอนี้เห็นตัวเลือกแลวก็รูทันทีวาวัดเรื่อง connector ดังนั้นตองไปดูความสัมพันธของประโยคเปน

อันดับแรก key word ของขอนี้คือคําวา awe และ terror นะคะ ถาหากนองไมรูความหมายของคําศัพทนี้ก็
อาจจะดู sense จากคําวา even ไดนะคะ จะเห็นวาคําท้ังสองมีความหมายไปทางเดียวกัน คือ awe = 
ความนาเกรงขาม และ terror = ความนากลัว ดังน้ันจึงใชคําวา and เช่ือมเพ่ือใหสอดคลองกัน  

2. เฉลย 3)  
    ขอนี้เห็นตัวเลือกแลวรูทันทีวาวัดเรื่อง verb จากเรื่องจะเห็นไดวาขอนี้มี verb แทอยูแลว คือ  

คําวา are ดังนั้นจึงไมตองการคําท่ีทําหนาท่ีเปน verb แทอีก พ่ีแนนจึงตัดตัวเลือกท่ี 1) ท้ิงกอนนะคะ และ
ตัวเลือกท่ี 4) ใชกับ are ไมได จึงตองตัดออกไปอีก key word ของขอนี้คือคําวา and ดังนั้นคําท่ีนํามาเติม
ตองสัมพันธกับคําวา gentle นะคะ พ่ีแนนจึงเลือก inviting ซ่ึงเปนคําตอบที่ถูกตอง 
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3. เฉลย 4)    ขอนี้วัดเรื่อง word order คะ ในการกลาวถึงเรื่อง ระยะทางเราจะใช ’s แสดงความเปนเจาของ
นะคะ คําตอบที่ถูกตองคือตัวเลือกท่ี 4 แปลไดวา ระยะการขับขี่รถภายใน 1 วัน คะ  

4. เฉลย 4)  key word ของขอนี้คือคําวา who เพราะฉะนั้นแสดงวาคําท่ีอยูขางหนาตองแทนคนนะคะ โดย
ขางหนากลาวถึงคําวา people ซ่ึงเปนคน ดังน้ันพ่ีแนนจึงเลือกใช those แทนคําวา people นะคะ  

5. เฉลย 1) ขอนี้นองตองแปลบริบทกอนคะ บริบทบอกวาผูท่ีอาศัยอยูในท่ีนั้นคุนเคยกับลักษณะของมันจน
แทบจะไมรูสึกตื่นเตนเลย จะเห็นวา keywords คือ คําวา familiar และ take something for granted นะ 
พ่ีแนนเลยตัดตัวเลือกท่ี 2) และ 3) ท้ิงคะ  นองๆ ตองวิเคราะหประโยคตอนะคะ โดยปกติแลวท้ัง a bit และ 
little เปน adv. มีความหมายเทากับ slightly = อยางเล็กนอย แตตางกันนิดเดียวคือ a bit / a little bit 
แปลวา นอย แตยังพอมีบาง สื่อความหมายเชิงบวก สวน little / little bit สื่อความหมายเชิงลบ แปลวา 
นอยมากแทบไมมีเลย ซ่ึงในความหมายของประโยคนี้ตองการบอกวา ผูคนแถวน้ีมองขามความสวยงามของ
เทือกเขานั้น เพราะเห็นทุกวันจนเปนภาพท่ีคุนเคย จนแทบไมมีความรูสึกใดๆ เลย ดังนั้นเลยตองตอบ
ตัวเลือก 1)  

6. เฉลย 2) ขอนี้วัดเรื่อง connector ดังน้ันตองไปดูประโยคที่ใช connector เช่ือมวามีความสัมพันธกัน
อยางไรนะคะ นองจะเห็นวา connector คํานี้ใชขึ้นตน paragraph ใหม ดังน้ันนองตองไปอาน paragraph 
กอนหนาดวยนะคะ paragraph แรกกลาวถึง Western mountain are majestic, tall, massive ... แต 
paragraph ตอมาบอกวา ...eastern peaks are impressive in their own modest way. นะคะ  เห็นได
ชัดเลยวาประโยคทั้งสองขัดแยงกัน จึงตองใช yet เปนตัวเช่ือมเพ่ือแสดงความขัดแยงคะ  

7. เฉลย 1) ขอนี้วัดคําศัพทตรงตําแหนง verb นะคะ นองจะสังเกตเห็น key word คือ คําวา or ซ่ึงใชเช่ือม
เพ่ือใหเลือกอยางใดอยางหนึ่งหรือสิ่งท่ีเหมือนกัน แตในสถานการณนี้จะเปนการยกตัวอยางสิ่งท่ีเหมือนกัน 
ดังนั้น verb ของประโยคนี้ตองเหมือนกันนะคะ verb ในสวนหลังคือคําวา caught a glimpse  ดังน้ัน สวน
ท่ีใหเติมพ่ีแนนจึงเลือกคําวา seen เพราะมีความหมายเหมือนกันคะ   

8. เฉลย 2) ขอนี้นองตองวิเคราะหประโยคกันหนอยนะคะ เมื่อดูในประโยค “.........8......... knows only the 
evergreen forests of the West is certain .................... . splendid autumn foliage.”  นองจะเห็นวามี 
verb แทในประโยค 2 ตัว คือ knows และ is แตยังไมเห็นตัวเช่ือมในประโยคเลย นองยังจํากันไดไหมวา
ประโยคจะมี verb แทไดเพียงหนึ่งตัวเทานั้นนะคะ ดังน้ันเราจึงตอบไดทันทีเลยนะวาตองมีคําเช่ือมอื่นๆ ใน
ตําแหนงขอ 8 นะคะ เมื่อดูตัวเลือกแลวพ่ีแนนจึงตัดเหลือเพียงตัวเลือกท่ี 1) และ 2) คะ เพราะมี who เปน 
relative ใชเช่ือม แตเมื่อนองอานใน สวนตอมาก็จะเห็นคําวา he sees them พ่ีแนนจึงเลือกใชคําวา 
anyone ในตัวเลือกท่ี 2) ซ่ึงเปนคําตอบที่ถูกตอง โดย anyone ในท่ีนี้ใชแทนคําวา he คะ    

9. เฉลย 1) ขอนี้ก็เปนการวัด connector ดังน้ันตองแปลความหมายของประโยคเปนอันดับแรก คําตอบที่
ถูกตอง คือ if นะคะเพราะวาประโยคนี้เปนประโยคแสดงเงื่อนไขคะ    

10. เฉลย 3)  โจทยขอนี้ตองการวัดเรื่อง verb ดังน้ันนองๆ ตองไปวิเคราะหประโยคกอนนะคะ นองจะเห็น 
Subject คือ spectacle นะคะ (East’s springtime เปนสวนขยาย Subject) subject เปนเอกพจน  ดังนั้น 
verb ก็ตองเปนเอกพจน พ่ีแนนจึงตัดตัวเลือกท่ี 1) และ 2) ท้ิงไปกอน คําวา does not have และ has no 
นั้นมีความหมายแปลวา ไมมี เหมือนกัน แตท่ี ถูกตองคือ does not have เพราะเปนแบบที่นิยมใชมากกวา
และเปนทางการมากกวานะคะ  
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ขอความถึงผูเขารวมคายภาษาอังกฤษฤดูรอน 
มันเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีคุณตองทําตามคําแนะนํา .........11......... ขางลาง .........12......... อาจจะมีผลใหคุณ
ถูกปฏิเสธการเขารวมคายฤดูรอนนี้ได 
- ผูเขารวมทุกคนตอง .........13......... หองรับรองของ โรงแรมควีนส .........14......... 
- คุณไดรับอนุญาตใหนํากระเปามาไดเพียง 1 ใบ .........15......... ใสเสื้อผาและของใชสวนตัวอื่นๆ  
- ไมตองเตรียมอุปกรณกีฬาของคุณมาเอง อุปกรณนี้จะ .........16......... ไวในคาย 
- รถบัส .........17......... คุณไปที่คายจะ .........18......... เวลา 10.30 ตรง 
- จะไมมี .........19......... สําหรับคนที่ไมมา .........20......... 

 
11. เฉลย 4) คํากริยาท่ีถูกตองในขอนี้ตองอยูในรูปกริยาชอง 3 คือ listed ท้ังน้ีเพราะคําแนะนํา (instructions) 

เปนสิ่งไมมีชีวิต ไมสามารถระบุตัวเองได ตองถูกระบุ (listed) ฉะนั้น ...the  instructions listed below 
เทากับ ...the instructions which are listed below คะ  

12. เฉลย 3)  ขอนี้ตองหาสวนท่ีเปนประธาน (subject) ของประโยค เพราะประโยคถัดไปในเรื่องคือกริยา 
“may result in...” จึงเลือก Failure to do so สําหรับตัวเลือก 1) ตัดท้ิงไปไดเลยคะเพราะ failed เปน
กริยาไมใชคํานาม สวนตัวเลือก 2) และ 4) Failing เปน gerund ซ่ึงทําหนาท่ีเปนคํานามไดเชนเดียวกับ To 
fail ซ่ึงเปน infinitive ก็เปนภาคประธานได แตท่ีผิดก็เพราะคํากริยา fail หรือนาม failing, failure, to fail 
ตองตามดวย to + Verb ชอง 1 คะ  

13. เฉลย 2) must เปนคํากริยาชวย ตองตามดวยกริยาแทรูป infinitive without to เทานั้น  ดังนั้นคําตอบที่
ถูกตองคือ must meet คะ 

14. เฉลย 4) กําหนดการนัดพบกันท่ีโรงแรมควีนส เพ่ือเดินทางไปตั้งคายพักแรม ตองมีการระบุวันเวลาชัดเจน
ของการนัดพบ ฉะนั้นจึงเลือก at 10 a.m. on March 3 (เวลา 10.00 น. วันท่ี 3 มีนาคม) สวนตัวเลือก
อื่นๆ ไมเหมาะสมคะ 

15. เฉลย 2) for = สําหรับ 
  1) in = ใน         
  3) by = โดย 
  4) from = จาก 
   ขอนี้วัดเรื่อง Preposition นะคะ เพราะฉะนั้นท่ีถูกตองคือ for เพราะเรื่องบอกวา “กระเปา

สําหรับ (for) ใสเสื้อผาและสัมภาระอื่นๆ” สวนตัวเลือกอื่นๆ นั้นเมื่อแปลแลวความหมายไม เหมาะสมคะ  
16. เฉลย 1) คําวา This = sports equipment (อุปกรณกีฬา) โจทยขอนี้วัดเรื่อง Voice นะคะ คําตอบที่

ถูกตองคือ will be provided ซ่ึงเปนรูป Passive Voice สาเหตุก็เพราะคําวา sports  equipment ไม
สามารถกระทํากริยาจัดหาตัวเองได แตตองถูกจัดหาไวใหคะ  

17. เฉลย 3) ในโจทยระบุวา “รถบัสท่ีพาคุณไปท่ีคายพักแรมจะ.....” จึงตองใชตามโครงสราง To + infinitive 
ท่ีมาขยาย Noun ซ่ึงแปลวา “เพ่ือท่ีจะ, กําลังจะ….” The bus to take you to the camp….  
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18. เฉลย 3) ตัวเลือกท่ีถูกตองในขอนี้ จะตองเปนคํากริยาชอง 1 ท่ีเปน infinitive เทานั้น เพราะวามันอยู หลัง
คํากริยาชวยคือ will ซ่ึงจะตองตามดวย Verb ชอง 1 นะคะ เพราะฉะนั้นตัวเลือกท่ี 1)   “left” จึงไมถูกตอง
เพราะเปนกริยาชอง 2 ตัวเลือก 2) “departure” ไมถูกตองเพราะเปน คํานาม สวน leaving ก็ไมใชรูปกริยา
ชอง 1 ท่ีเปน infinitive without to คะ ดังนั้นคําตอบที่ ถูกตองคือตัวเลือกท่ี 3) คือ คําวา depart ซ่ึงเปน 
verb infinitive คะ  

19. เฉลย 4) ขอนี้คําตอบที่ถูกตอง คือ refund of deposit (การคืนเงินมัดจํา) ดูไดจากท่ีในเน้ือเรื่องบอกวา 
“จะไมมีการคืนเงินมัดจําใหกับผูท่ีมาไมตรงเวลา” สําหรับตัวเลือกอื่นไมถูกตองโดยเฉพาะอยางย่ิง ตัวเลือก 2) 
“deposited refund” (การคืนเงินท่ีถูกมัดจําไว) นะคะ เพราะไมตรงกับความหมายที่แทจริง สวน period of 
payment (ชวงเวลาการจายเงิน) ย่ิงไมตรงกับความหมายที่ตองการจะสื่อเลยคะ ดังนั้นตัวเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดตัวเลือกเดียว คือ ตัวเลือกท่ี 4) คะ   

20. เฉลย 1) on time  = ตรงเวลา   
  2) at times = บางครั้งบางคราว 
  3) sometimes = บางครั้งบางคราว   
  4) any time = เวลาใดก็ได 
   ขอนี้ท่ีถูกตอง คือ on time นะคะ เพราะในเน้ือเรื่องบอกวา “จะไมมีการคืนเงินมัดจําใหกับผูท่ีมา

ไมตรงเวลา” 
 
Sentence Completion   
1. เฉลย d. there were several errors 
   วัดความรูเรื่อง Connectors (คําเชื่อมประโยค) โดยสังเกตจากคําวา although (แมวา) ซ่ึง

เปนคําเช่ือมแสดงความขัดแยง จากประโยคคําวา well-written และ informative สื่อความหมายดี  
ดังนั้นตองเลือกประโยคจากตัวเลือกท่ีมีความหมายไมดี กลาวคือ “แมวาบทความของคุณจะเขียนดีและมี
สาระ แตก็มีขอผิดพลาดมากมาย สําหรับตัวเลือกอื่นไมเขากับบริบท 

  a. มันเกิดขึ้นตลอดแหละ 
  b. มันมีขอเท็จจริงเต็มไปหมด 
  c. ฉันชอบมากเลย   
2. เฉลย a. and as an education 
   วัดความรูเรื่อง Parallel structure ในโจทยกลาววา Desoto sees every day as a      

challenge and Desoto sees every day as an education สังเกต Desoto sees every day       
ถูกละไวในขอความท่ีนํามาเช่ือมตอกันโดยใชคําเช่ือ and จึงเห็นวา as a challenge เปนคูขนานกับ as 
an education  

  b. แตก็มีเรื่องเกิดขึ้นทุกวัน 
        c. วามีอันตราย 
       d. กอนท่ีเราจะรูเรื่องอะไร  
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3. เฉลย b. but quiet also      
   วัดความรูเรื่อง Coffeemate Structure (โครงสรางคําคู) ในขอนี้ตองเลือกตัวเลือก b. เพราะ 

not only ... but also ไปดวยกัน แปลโจทกไดวา “แบบดังกลาวนี้ทําใหอุปกรณไมเพียงแตมีประสิทธิภาพสูง
เทานั้น แตยังเงียบดวย (but quiet also)  

  a. แปลวา “และก็ไมถูกดวย” 
  c. แปลวา “และมีเสียงดัง” 
  d. แปลวา “และราคาแพงดวย”  
4. เฉลย c. to the desert of Arabia  
   วัดความรูเรื่อง Preposition (คําบุพบท) ในศตวรรษท่ี 7 อาณาจักรอัสซีเรียนท่ีกวางใหญ

ไพศาล ไดแผขยายจากอียิปตไปจนถึงอิหรานจากเอเชียไมเนอะโบราณ ไปจนถึงทะเลทรายอาระเบีย (to 
the desert of Arabia) การท่ีเลือกตัวเลือกนี้สังเกตไดงายๆ คือ มีการช้ีแนะอยางชัดเจนในวลี from 
Egypt to Iran ฉะนั้นในสวนของวลีถัดไปตองเปนแบบเดียวกันคือ from ancient Asia Minor to the 
desert of Arabia  

  a. แปลวา “พรอมกับเทวรูปเทพเจาฮอรัส” 
  b. แปลวา “ท่ีพ้ืนท่ีสําคัญสามแหง” 
  d. แปลวา “จนถึงศตวรรษที่ 21”  
5. เฉลย b. certain key concepts should be mentioned 
   วัดความรูเรื่อง Connector (คําเชื่อมประโยค) โจทยระบุวา “ความเขาใจท่ีดีในเรื่องการตลาด

เปนพ้ืนฐานของการตีความพฤติกรรมผูบริโภค” เราสังเกตท่ีคําวา Although แสดงความขัดแยงวาหัวขอท่ี
ซับซอนนี้ไมสามารถพูดคุยกันไดโดยละเอียดในท่ีนี้ แตแนวคิดสําคัญๆ บางอยางก็ควรจะไดมีการกลาวถึง
บาง (certain key concepts should be mentioned)” 

  a. แปลวา “เราจะตรวจสอบในรายละเอียด” 
  c. แปลวา “ความคิดเห็นแตกตางกันไปเชนเดียวกับความสําคัญของแตละความคิด” 
  d. แปลวา “เราควรเพิกเฉยตอพฤติกรรมผูบริโภค”  
6. เฉลย c. remained firmly indoors  
   วัดความรูเรื่อง Connectors (คําเชื่อมประโยค) หากพิจารณาโจทยจะเห็นคําวา But (แต) 

แสดงการขัดแยงระหวางขอความขางตน กับขอความขางทาย กลาวคือ ขอความขางตนระบุวา “นักทองเท่ียว
จํานวนเปนพันๆ ได เดินทางไปอัฟริกา เพ่ือชมสุริยคราสครั้งแรกดของยุคป 2000” แตในขอความท่ีสองระบุวา 
“แตชาวอัฟริกันโบราณจํานวนมากเก็บตัวอยูในบาน (remained firmly indoors) เพราะเช่ือวาการท่ี    
ดวงอาทิตยมือมิดลงเปนลางราย” สังเกต นักทองเท่ียวไปอัฟริกาเพ่ือชมสุริยคราส แตชาวอัฟริกันโบราณไม
ไปไหน เก็บตัวอยูกับบาน 

  a. แปลวา “ปฏิเสธท่ีจะใชแวนตาพิเศษ” 
  b. แปลวา “ตอนรับพวกเขาอยางยินดี” 
  d. แปลวา “มีจํานวนมากกวา”  
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7. เฉลย a. many public pools are checked everyone to three hours  
   วัดความรูเรื่อง Connectors (คําเชื่อมประโยค) ซ่ึงในท่ีนี้ใช semi colon (;) ทําหนาท่ีเช่ือม

ประโยคที่ไปในทํานองเดียวกัน โจทยบอกวา “คลอรีนยังคงเปนอาวุธท่ีเปนท่ีนิยมใชในการตอสูกับเช้ือโรคใน
สระวายน้ําดังนั้น สระวายน้ําตามบานเรือน (Home pools) ควรจะไดรับการทดสอบอยางนอยท่ีสุดวันละครั้ง 
แตหากเปนสระน้ําสาธารณะจะตองไดรับการตรวจสอบทุกๆ 1-3 ช่ัวโมง ขึ้นอยูกับจํานวนผูวายน้ํา” สังเกตวา 
ตอนแรกเอยถึง home pools ดังนั้น public pools จะตองไดรับการเอยถึงตอมา ดังนั้น many public 
pools are checked every on to three hours  

  b. แปลวา “เวลาเปดอาจเพ่ิมขึ้นในชวงหนารอน” 
  c. แปลวา “สามารถจัดการเปดสอนวายน้ําได” 
  d. แปลวา “สามารถหาสระน้ําไดท่ัวโลก”  
8. เฉลย a. no one has seen her yet  
   วัดความรูเรื่อง Connectors (คําเชื่อมประโยค) ขอความท้ัง 2 ถูกเช่ือมดวย but (แต) แสดง

ความขัดแยง โดยขอความขางหนามีความวา “เธอจะมาปาฐกถาวันนี้” แต “ยังไมมีใครเห็นเธอเลย” (no 
one has seen her yet)  

  b. แปลวา “เธอมาตรงเวลา” 
  c. แปลวา “เพ่ือจะมารองเพลงดวย” 
  d. แปลวา “แลวเธอก็มาพอดี”  
9. เฉลย a. One of the main problems with 
   วัดความรูเรื่อง Vocabulary (คําศัพท) และ Subject-Verb Agreement (การผันกริยา) 

ในโจทยท่ีมีขอความตอนทายวา .......... are so expensive (แพงมาก) แสดงวาตัวเลือก c. และ d. ผิด 
เพราะท้ัง advantage (ขอดี) และ benefit (ขอดี) ไมเขากับ so expensive จึงเลือกพิจารณาไดเพียง 2 
ตัวเลือก แตตัวเลือก b. ผิด เพราะภาคกริยาหลักในโจทยคือ “is” เปนเอกพจน แสดงวาประธานของ
ประโยคตองเปนเอกพจน จึงเลือก One of the main problems with ท้ังน้ีเพราะ One ซ่ึงเปนประธาน 
เขากันไดกับกริยาหลัก คือ is และ problems ก็สอดคลองกับ so expensive  

10. เฉลย c. she used to drop by unannounced  
   วัดความรูเรื่อง Connectors (คําเชื่อมประโยค) ในโจทยมีขอความตอไปนี้ช้ีแนะคือ until one 

day I suggested she should call ahead of time (จนกระทั่งวันหนึ่งดิฉันก็ไดบอกแมวาใหโทรศัพทมา
บอกลวงหนา) แสดงวากอนหนานี้แมมาหาโดยไมบอกกลาว จึงเลือก she used to drop by unannounced 
(แมเคยมาหาโดยไมบอกใหทราบลวงหนา)  

  a. แปลวา “เราอยากจะมีครอบครัวใหญ” 
  b. แปลวา “แมอาศัยอยูกับเรา” 
  d. แปลวา “เราไมเคยมีคนมาเย่ียม” 
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11. เฉลย a. the brittle bone disease  
   วัดความรูเรื่อง Context Clue (การเดาศัพทจากบริบท) กลาวคือ ในโจทยระบุคําวา osteoporosis 

ซ่ึงเปนคํายากโดยมีคําเก่ียวเนื่องคือ bone-building hormone มาประกอบเพ่ือเดาความหมาย คํานี้จึง
หมายถึง the brittle bone disease (โรคกระดูกเปราะ) 

  b. แปลวา “รัฐบาลออกประกาศระวังสุขภาพ” 
  c. แปลวา “ชวงเวลาในอดีตท่ีดี” 
  d. แปลวา “นักวิทยาศาสตรไดตั้งทฤษฎีไวนานแลว”  
12. เฉลย c. As a result of the heavy rain 
   วัดความรูเรื่อง Connectors (คําเชื่อมประโยค) การจะเลือกคําตอบของขอนี้จะตองพิจารณา

จากขอความในโจทยดานหลังท่ีวา The playing field was flooded and the football match had to be 
cancelled แปลวา “สนามฟุตบอลถูกนํ้าทวม และการแขงขันฟุตบอลตองถูกยกเลิกไป” แสดงวาขอความ
ดังกลาวน้ีเปนผลลัพธ (result clause) ดังน้ันขอความท่ีขาดหายไปดานหนาจึงตองเปนขอความท่ีเปนเหตุ 
(causal clause) ซ่ึงจะตองบอกวา “เพราะฝนตกหนัก” (As a result of the heavy rain) จึงทําใหสนาม
ฟุตบอลถูกนํ้าทวม จนตองมีการยกเลิกการแขงขัน 

  a. แปลวา “อยางไรก็ตาม ฝนตกหนัก” 
  b. แปลวา “ตั้งแตเกมเริ่มตน” 
  d. แปลวา “เพราะวาผลการแขงขันเปนท่ีรูกัน”  
13. เฉลย b. Like Japan 
   วัดความรูเรื่อง Connectors (คําเชื่อมประโยค) พิจารณาจากขอความ “Japan and 

Switzerland are both countries with comparatively few natural resources.” (ท้ังญ่ีปุนและ
สวิตเซอรแลนดตางก็มีทรัพยากรธรรมชาติของตนเองเพียงไมก่ีอยาง) แสดงวาท้ังสองประเทศนี้มีอะไรคลายๆ กัน 
จึงเลือก Like Japan ในขอความท่ีสองเปน “Like Japan, Switzerland imports much of its fuel and 
almost all of its raw materials.” (ก็เหมือนกับญ่ีปุนนั่นแหลง สวิตเซอรแลนดก็นําเขานํ้ามันเช้ือเพลิงและ
วัตถุดิบเกือบทุกชนิดเขามาภายในประเทศ)  

  a. แปลวา “แมวา” 
  c. แปลวา “ไมเหมือนญ่ีปุน” 
  d. แปลวา  “ในทางตรงขาม”  
14. เฉลย a. now that you have explained  
   วัดความรูเรื่อง Connectors (คําเชื่อมประโยค) ขอความ “I can understand the problem 

clearly” (ผมเขาใจปญหาตางๆ ไดอยางชัดเจน) แสดงวา “ไดมีการอธิบายถึงปญหานั้นๆ ไปแลว” จึงเลือก 
now that you have explained it to me. (เพราะวา คุณไดอธิบายถึงปญหานั้นๆ กับผมแลว) คําวา now 
that = because หรือ since สําหรับตัวเลือก b. ผิด เพราะยังไมมีการอธิบายเกิดขึ้น พิจารณาไดจากคําพูด
วา you have to explain it to me (คุณจะตองอธิบายมันใหผมฟง) สวนตัวเลือก c. และ d. ตัดท้ิงไปได
เลยทันทีเพราะ unless = if ... not ดังนั้น unless you explain it to me แปลวา “ถาคุณไมอธิบายมันแก
ผม” แสดงวาไมไดมีการอธิบายใดๆ เลยในขณะนี้ unless เปนคําท่ีระบุเงื่อนไข (condition) สวนตัวเลือก d. 
so I’d be grateful ... แปลวา “ดังนั้น ผมจะขอบคุณมากถาหากคุณจะสามารถอธิบายใหผมฟง” ก็แสดงวา
ยังไมมีการอธิบายใดๆ จึงยังไมสามารถระบุ I can understand the problem clearly ได 
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15. เฉลย b. Yet others headed for the doors  
   วัดความรูเรื่องไวยากรณ และความเขาใจในเหตุการณกลาวคือ ในดานไวยากรณเราจะใช some 

... others ... คูกัน สวนความเขาใจในเหตุการณจะเห็นวาเปนการสื่อในดานอารมณความรูสึกของผูชมนั่นคือ 
“ผูชมบางคนใหกําลังใจปรบมือ บางคนโหไลดวยความไมพอใจและกระทืบเทา แตก็มีบางคนตรงไปที่ประตู
เพ่ือหลบออกมา” สําหรับตัวเลือกอื่นผิดเพราะ 

  a. “some other” ไมสามารถใชอยูติดกันเชนนี้ไดจะตองแยกกันเปน some ... others ... จึงตัดท้ิง
ไปไดเลย 

  c. “Others still knew how to make their escapes” วลี how to ใชเพ่ือบงบอกวิธีการ 
(method) ในท่ีนี้โจทยมิไดระบุถึงวิธีการ จึงตัดท้ิงไดเลย 

  d. “The others” ไมสามารถใชคูกันกับ some ไดตองเปน some ... others ... เทาน้ัน จึงตัดท้ิงไดเลย  
16. เฉลย c. If shopping and dining are the highlights of your vacation  
   วัดความรูเรื่อง if-clause (ประโยคเงื่อนไข) หากสังเกตจากขอความท่ี 2 ในโจทย คือ “you’ll 

be glad that Pattaya is on your itinerary” จะเห็นวา you’ll be แสดงถึง Future simple และ you’ll 
be glad that Pattaya is on your itinerary (คุณคงจะดีใจท่ีวาพัทยาเปนเมืองท่ีอยูในกําหนดการเดินทาง
ของคุณ) ขอความนี้เปน result clause (ประโยคผลลัพธ) แสดงวาขอความหนาตองเปน if-clause ซ่ึงเปน
ประโยคเงื่อนไข (conditional clause จึงเลือก If shopping and dining are the highlights of your 
vacation (ถาการจับจายและการทานอาหารเปนสุดยอดปรารถนาของคุณ) นอกจากนี้การใช If-clause นี้
ยังสัมพันธกันกับ result clause ดวย คือ 

 
If + Present simple, Future simple 
If .......... are .......... you’ll be .......... 

 
  a., b. และ d. ผิด เพราะไมเปนไปตามความหมายและการใชท่ีโจทยตองการจะสื่อ  
17. เฉลย d. and never had he found two kernels alike 
   วัดความรูเรื่อง Connectors (คําเชื่อมประโยค) โจทยบอกวา Almanzo looked at every 

kernel before he ate it. (อัลมาโซดูเปลือกทุกช้ินกอนท่ีเขาจะกินมันเขาไป) แสดงวาในการกิน popcorn 
(ขาวโพดคั่ว) เขามีความพิถีพิถันมาก นอกจากนี้ They were all different shapes. (พวกเปลือกขาวโพด
ค่ัวมีรูปรางแตกตางกันหมด) แสดงวาเปลือกขาวโพดคั่วที่เขาเลือกออกมาไมเหมือนกัน จึงเลือก and 
never had he found two kernels alike ซ่ึงมีความหมายวา he had never found two kernels alike. 
สําหรับตัวเลือกa ตัดท้ิงไปไดเพราะ look like แปลวา “ดูเหมือน” สวนตัวเลือกท่ีเหลือนั้น b. แตมันไมคอย
อรอย และ c. แตเขาไมเคยหิว ตัดท้ิงไปเลยเพราะไมเขากันกับโจทย  

18. เฉลย b. She can’t get along with her roommate  
   วัดความรูเรื่องการอธิบายความเพิ่มเติมโดยยกตัวอยางมาสนับสนุน โจทยระบุวา “ลูกสาวของ

เราซ่ึงมีอายุ 24 ปแลว ไดยายอพาตเมนทท่ีอยูอาศัยมาแลวถึง 6 ครั้งในรอบ 7 ปท่ีผานมา” โดยโจทยไดยก 
excuse (ขออาง) ตางๆ อาทิ “อพาตเมนทรอนเกินไปไกลไป ฯลฯ แกตัวโนนนี้ไมมีท่ีสิ้นสุด” แสดงวา
ขอความท่ีขาดไปในโจทย จะตองเปนในทางลบ (negative expressions) จึงเลือก she can’t get along 
with her roommate (เธอไมถูกกับเพ่ือนรวมหอง) สวนตัวเลือกอื่นมีความหมายเชิงบวก ดังนี้ 
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  a. แปลวา “เมื่อมองออกไปจากหองของเธอ จะแลเห็นสวนและสระวายน้ํา” 
  c. แปลวา “ระบบรักษาความปลอดภัยดีเย่ียม” 
  d. แปลวา “คาเชาไมแพง”  
19. เฉลย c. However, he did not pass the entrance exam  
   วัดความรูเรื่อง Connectors (คําเชื่อมประโยค) โจทยท่ียกมามีการขัดแยงกัน กลาวคือ 
   1. Direk was always an A student throughout his high school years. ดิเรกเรียนได A 

มาตลอดในชวงท่ีเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษา 
   2. He must have been sick at that time last year. เขาจะตองปวยแนๆ ในชวงนั้นเมื่อปท่ี

แลว ดังนั้นขอความท่ีขาดหายไปในโจทยจึงตองมีคําเช่ือมเชิงขัดแยง นั่นคือ However (แตอยางไรก็ตาม) 
จึงเลือก However, he did not pass the entrance exam (แตอยางไรก็ตาม เขาสอบไมผานการสอบเขา
มหาวิทยาลัย)  

  a. แปลวา “ดังนั้น เขาจึงเขาศึกษาตอในคณะแพทย” 
  b. แปลวา “ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจไปเรียนตอตางประเทศ” 
  d. แปลวา “อันท่ีจริง เขาเปนนักเรียนเกาของฉัน”  
20. เฉลย a. the shy little Mole, the clever Ratty, and the fashionable Toad  
   วัดความรูเรื่อง Vocabularyโจทยบอกวา “ตัวละครเอกในนิทานเรื่อง The Wind in the 

Willows คือ สัตว เชน ...” ดังนั้น คําตอบจึงตองเปนประเภทของสัตวชนิดตางๆ นั่นคือ the shy little 
Mole, the clever Ratty, and the fashionable Toad (ตัวตุนนอยขี้อาย หนูแสนฉลาด และคางคกเจา
แฟช่ัน) เครื่องหมาย : (Colon) หลังคําวา animal ในโจทย คือ การยกตัวอยางสัตวตางๆ นั่นเอง  

  b. แปลวา “พวกมันพูดคุยเหมือนสัตว แตมีชีวิตเหมือนสัตว” 
  c. แปลวา “พวกมันทําตัวเหมือนกับเปนฝงแมน้ําและปา” 
  d. แปลวา “เรื่องท่ีนักเขียนชาวสก็อตเขียนใหกับบุตรชายคนเล็ก”  
21. เฉลย d. has grown more popular  
   วัดความรูเรื่องการตีความหมายของประโยค ขอความในโจทยท่ีวา “as the demand for 

herbal medicine has increased in recent years” (เนื่องจากความตองการยาสมุนไพรไดเพ่ิมมากขึ้น
เมื่อไมก่ีปมานี้) แสดงวา Peking grass is valued for showing the spread of breast cancer and has 
grown more popular (หญาปกก่ิงมีสรรพคุณในการชะลอการแพรกระจายของมะเร็งเตานมและเปนท่ีนิยม
มากขึ้น) จึงเปนผลลัพธ (result) สําหรับตัวเลือกอื่นมีความหมายดังน้ี 

  a. แปลวา “ตองการคืนดี” 
  b. แปลวา “ไดกลายเปนศูนยกลางผลิต 
  c. แปลวา  “ไดกลายเปนสิ่งประดับประดา”  
22. เฉลย d. a Greek word which means “virgin birth” 
   วัดความรูเรื่อง Context Clue (การเดาศัพทจากบริบท) โจทยบอกวา “ตัวทาก เห็บ และฉลาม 

เปนสัตวท่ีลวงรูกันมาวาใหกําเนิดทายาทในปาโดยไมตองอาศัยสเปรม” สัตวเหลาน้ีเรียกวา parthenogenesis 
โดยคําศัพทคํานี้เปนคําศัพทจากภาษากรีก มีความหมายวา “virgin birth” 
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  a. แปลวา “การสรางตัวออนท่ีเปนมนุษย 
  b. แปลวา “เทคโนโลยีชีวภาพท่ีสามารถผลิตทารกในหลอดทดลอง” 
  c. แปลวา “วิธีการสรางเซลลมนุษยโดยไมใชไข”  
23. เฉลย c. I was attracted to a poster  
   วัดความรูเรื่อง การละประธานในประโยคยอย โจทยบอกวา “ในขณะที่กําลังรอรถอยูท่ีปาย

หยุดรถประจําทางเมื่อเร็วๆ นี้” แสดงวา ตองหมายถึง “บุคคล” แนๆ ท่ีกําลังรอรถประจําทาง จึงเลือก     
I was attracted to a poster (ผมรูสึกสะดุดตากับโปสเตอรแผนหนึ่ง)  

  a. แปลวา “โฆษณาจํานวนมากไมเหมาะสมกับเยาวชนหนุมสาว” 
  b. แปลวา “ควรจะไดทําอะไรสักอยางเพ่ือจะลดมลภาวะ” 
  d . แปลวา “รถประจําทางมาสายกวาปกติมาก”  
24. เฉลย d. if you register online  
   วัดความรูเรื่อง Vocabulary และความรูท่ัวไปเก่ียวกับเวบไซด หากดูจากโจทยในตอนทาย มีช่ือ 

website ปรากฏอยูนั่นคือ HWWW.TPF.COMH ดังน้ันตัวเลือกท่ีถูกตองก็คือ d. นั่นคือ if you register 
online (ถาหากคุณลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต) ดังนั้นในโจทยจึงแปลไดความวา “การเขาชมงานแสดง
ผลิตภัณฑสินคาไทยไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพียงแตขอใหเขาไปลงทะเบียนที่เว็บไซด HWWW.TPF.COMH”  

  a. แปลวา “ตราบเทาท่ีคุณอยากจะเปน” 
  b. แปลวา “เมื่อคุณจายเงินเปนคาเขาชมงาน” 
  c. แปลวา “ถาหากคุณไมจายเปนคาเขาชมงาน”  
25. เฉลย c. through jungles and farming villages  
   วัดความรูเรื่องการตีความหมายของประโยค หากพิจารณาโจทยท่ียกมา จะพบวาขอความ “... 

up steep mountains and around peaceful lakes” (ขึ้นไปบนยอดเขาสูงชันและขี่จักรยานไปรอบๆ 
ทะเลสาบอันแสนสงบ) เปนสวนท่ีช้ีแนะคําตอบอยางชัดเจนวาจะตองเก่ียวกับธรรมชาติปาเขา วิถีชีวิต
ชาวบาน ดังนั้นคําตอบที่ถูกตอง คือ ตัวเลือก c. “through jungles and farming villages” (ขี่จักรยาน
ผานปาและหมูบานเกษตรกร) สําหรับตัวเลือกอื่น มีความหมายดังนี้ 

  a. แปลวา “ในกรุงเทพและเมืองใหญๆ” 
  b. แปลวา “คุณสามารถซ้ือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑได” 
  d. แปลวา “เมื่อคุณพบเพชรพลอยปลอม และเสื้อผาราคาแพงลิบลิ่ว”  
26. เฉลย a. or violate laws  
   วัดความรูเรื่อง Parallel structure เมื่อพิจารณาโจทย จะพบวา ขอความแรกประกอบดวย 2 

สวน โดยมีคํากริยาชวยวางอยูหนากริยาหลัก ดังน้ี 
   1. Drinkers may cause danger to themselves and others 
   2. Drinkers may violate laws 
   เมื่อรวม 2 ขอความนี้เขาดวยกัน จึงมีการละ (omit) สวนท่ีซํ้ากัน กลายเปน Drinkers may 
cause danger to themselves and others or violate laws แปลวา “คนท่ีดื่มเหลาอาจจะทําใหตนเองและ
ผูอื่นเปนอันตรายหรือไมก็ละเมิดกฎหมาย” สําหรับตัวเลือกอื่นมีท้ังท่ีผิดไวยากรณ โดยชัดเจนหรือผิดความหมาย
ดังนี้ 
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  b. แปลวา “to prevent tragedies” ตัวเลือกนี้ผิดไวยากรณ เพราะมี to วางอยูหนากริยา 
prevent ซ่ึงไมสัมพันธกับโจทย เนื่องจากหลังกริยาชวย may ตองตามดวยรูป infinitive without to 
เทานั้น 

  c. แปลวา “with no need to adjust operating hours” (ไมจําเปนตองปรับช่ัวโมงการทํางาน) 
ซ่ึงไมเก่ียวของกันกับโจทย เพราะโจทยพูดถึงคนดื่มเหลา ไมใชคนทํางาน 

  d. แปลวา “for special consideration” (สําหรับการพิจารณาเปนพิเศษ) ไมเก่ียวกันเลย เพราะ
คนเมาจะขาดสติไมรูตัววาใครคือคนพิเศษ  

27. เฉลย b. including teachers and students  
   วัดความรูเรื่อง Adjective phrase เมื่อพิจารณาโจทยท่ียกมา จะพบวา คํากริยา (verb) ของ

ภาคประธาน An opinion survey คือ concluded ดังน้ัน of more than 3,000 people คือสวนขยายภาค
ประธาน แตเพ่ือจะไดชวยใหความกระจายชัดวา คนจํานวนมากกวา 3,000 คน นี้เปนใครบางท่ีใชในการ
สํารวจความคิดเห็น จึงมีการขยายความอีกช้ันหนึ่งวา คนมากกวา 3,000 คนนั้น ประกอบดวยครูและ
นักเรียน (including teachers and students) เมื่อแปลโจทยพรอมกับตัวเลือกดังกลาวไดความวา “จาก
การสํารวจความคิดเห็นของคนมากกวา 3,000 คน ซ่ึงประกอบดวยครูและนักเรียนไดขอสรุปวา 49% ของ
คนเหลานี้เห็นชอบกับแผนดังกลาว” สําหรับตัวเลือกอื่นมีท้ังท่ีผิดไวยากรณและไมสอดคลองกันกับโจทยดังนี้  

  a. แปลวา “respondents all agreed” ผิดไวยากรณ เพราะเปนประโยค แตโจทยมีภาคประธาน 
กริยา และกรรมแลว จึงตองการเพียงสวนขยายเทาน้ัน (modifier) ไมใชประโยค 

  c. แปลวา “resulting in more road accidents” (ผลตามมาก็คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทองถนน
มากขึ้น) ซ่ึงเปนคนละเรื่องกับโจทยและไมสามารถเปนสวนขยายของ of more than 3,000 people ไดเลย 
เนื่องจากขอความท่ีจะวางหลังสวนขยายนี้ตองเปนขอความท่ีขยายความวา people ในท่ีนี้ตองระบุชัดวาเปน
ใครบาง 

  d. แปลวา “from newspapers and television” ขอความนี้ก็ใชไมได เนื่องจากหลังเครื่องหมาย 
dash (-) ในโจทยตองเปนสวนท่ีเก่ียวโยงกับ people เทาน้ัน เพราะเปนการสื่อเฉพาะวา people ในท่ีนี้คือ
ใครบาง นั่นเอง  

28. เฉลย b. not criticize or try to change it  
   วัดความรูเรื่อง Parallel structure นั่นคือ ในวลีดานหนาของขอความท่ีเปนโจทยระบุวา “to 

absorb it, ..........” ขอความถัดมาก็จะตองมีลักษณะโครงสรางสัมพันธกัน นั่นคือ ตามดวยกริยาชอง 1 
เนื่องจากมี toวางอยูในขอความ to absorb it ชัดเจนแลว ดังน้ันจึงเลือกขอ b นั่นคือ “not criticize or 
try to change it” จะเห็นวา คํากริยา criticize และ try มีรูปชอง 1 สอดคลองกับ absorb สวนตัวเลือก
อื่นๆ ท่ีเหลือนั้น ผิดหลักไวยากรณท้ังหมด เพราะคํากริยาเหลานั้นใชรูป ing ไดแก overstaying, breaking, 
being, making  

29. เฉลย a. attacked the shopkeeper  
   วัดความรูเรื่องไวยากรณเก่ียวของกับลําดับเหตุการณ (sequences of events) นั่นคือ “ชายคน

หนึ่งจูโจมเขาทําราย (attacked) เจาของรานขายโทรศัพทมือถือ จึงถูกตํารวจจับกุมตัว กอนท่ีชายผูนี้จะ
หลบหนี้ พรอมกับโทรศัพทมือถือจํานวน 30 ช้ิน” ดังน้ันจึงเลือกขอ a เปน Police have arrested a man 
who stormed into a mobile phone shop and attacked the shopkeeper before escaping with 
30 mobile phones last month.  
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  b. แปลวา “อาศัยอยูในแถบบานใกลเรือนเคียง” 
  c. แปลวา “ขับขี่มอเตอรไซคหนีไป” 
  d. แปลวา “กําลังตามหาเพ่ือน 2 คน”  
30. เฉลย d. trees, fruit, waterfalls and clouds  
   วัดความรูเรื่อง Vocabulary และ Connectors เมื่อพิจารณาโจทย จะพบวา มี key word อยู

นั่นคือ nature (ธรรมชาติ) ฉะนั้นหลังเครื่องหมาย dash (-) “ไดแก” จึงตองเก่ียวของกับ nature 
โดยตรง จึงเลือกตัวเลือก d. นั่นคือ “Trees, fruit, waterfalls and clouds” (ตนไม ผลไม น้ําตก และเมฆ) 
ท้ังหมดนี้เปนสิ่งท่ีเปนธรรมชาติ (nature) สําหรับตัวเลือกอื่นท่ีเหลือไมเก่ียวกับธรรมชาติ นั่นคือ  

  a. แปลวา “คัมภีร ธงชาติ ชุดคลุมยาว และเทียนไข” 
  b. แปลวา “ไมแขวนเสื้อติดผนัง หมอน ถุงบรรจุเครื่องหอม กระเปา” 
  c. แปลวา “วัตถุสีชมพู แดง ดํา และขาว” 
 
Error ldentification  
1. เฉลย b. dip 
   dip แกเปน dipped 
   คําแปล : เนื้อแกะ (lamb) มักจะถูกจุมลง (dip) ในสารเคมีเหลวเพ่ือท่ีจะกําจัด  (eliminate) 

พวกตัวเห็บ (ticks) และตัวพยาธิภายนอก (external parasites) อื่นๆ 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Passive Voice นองๆ ยังจําสูตรสําคัญไดไหมคะ 
 
 
   ชี้ทางสวาง : กริยา is ซ่ึงเปนกริยาหลักของประธาน lamb ซ่ึงเปนคํานามนับไมไดนั้น เปน

ตัวกําหนดกริยา dip วาตองผันเปนกริยาชอง 3 เพราะเน้ือแกะไมสามารถจุมลงในสารเคมีเหลวเองไดคะ 
ดังนั้นเราเลยตองเลือก b. 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะประธาน คือ lamb เปนคํานามนับไมได เลยตองใช is 
       c. เพราะหลัง to ตามหลังดวยกริยาไมผันรูป (Vinfinitive) 
              d. เพราะหลัง other (อื่นๆ) + (Adjective) + นามพหูพจน  
2. เฉลย a. to see 
   to see แกเปน see 
   คําแปล : นกฮูก (owl) ไมสามารถมองเห็นไดดีในคืนท่ีมืดมิด ดังนั้นมันชอบออกลาเหยื่อ 

(hunt) ในคืนที่สวางดวยแสงจันทร (moonlit nights) 
   วิเคราะห: โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Helping verbs (กริยาชวย) จําสูตรน้ีนะคะ 
 
 
 

Verb to be + V3

Helping Verbs + Vinfinitive (กริยาไมผันรูป) 
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   ชี้ทางสวาง: กริยาชวย can ถูกทําเปนรูปปฎิเสธ cannot ตองตามหลังดวยกริยาไมผันรูป ไมมี 
to นําหนาคะ หรือท่ีนองๆรูจักวา Infinitive without to  

   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะ well เปนคํากริยาวิเศษณ (adverb) ทําหนาท่ีขยายกริยา see  
  c. เพราะ so เปนคําเช่ือมท่ีแสดงผลลัพธ ดูจากกริยา cannot ซ่ึงเปนรูปปฏิเสธ บงบอกเหตุวา 

“นกฮูกสายตาไมดีในคืนท่ีมืดสนิท” ผลก็ คือ “นกฮูกเลยชอบออกลาเหยื่อคืนท่ีมีแสงสวางจากดวงจันทร” 
  d. เพราะกริยา hunts แสดงความเปน Present Simple ใหกับประธาน it นั่นก็แปลวา it ทํากริยา 

hunts เปนประจําหรือเปนนิสัย หมายความวา นกฮูกออกลาเหยื่อคืนท่ีมีแสงสวางจากดวงจันทรเปนประจํา  
3. เฉลย c. had established 
   had established แกเปน was established 
   คําแปล : สวนสัตว (zoological garden) แหงแรกในประเทศไทยไดถูกจัดสรางข้ึน 

(establish) ท่ีเขาดิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในป ค.ศ. 1950 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Passive Voice  จากสูตร 
 
 
   ชี้ทางสวาง : กริยา had + V3  เปนโครงสราง Past Perfect ซ่ึงมักใชคูกับประโยค Past 

Simple แสดงเหตุการณเกิดกอน (Past Perfect) และแสดงเหตุการณเกิดหลัง (Past Simple) คะ แตใน
ประโยคนี้นองๆดูจากป 1950 ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีเกิดมาแลวในอดีต เราเลยตองใชเปน Past Simple อีกท้ัง
ดูจากประธานของประโยคคือ the first zoological garden แลวไมสามารถทํากริยา establish เองได เลย
ตองใชเปนโครงสราง Passive Voice คะ 

   ทําไมไมตอบ  
  a. เพราะคําวา zoological garden เปนคําทางการท่ีมีความหมายเหมือนกับคําวา zoo 
       b. เพราะ in เปนคําบุพบท (Preposition) บอกตําแหนงของเมืองใหญๆ หรือประเทศ เชน in New 

York City, in Japan เปนตน 
  d. เพราะ in เปนคําบุพบท (Preposition) สามารถระบุเวลาได มักตามหลังดวย ป ค.ศ. หรือเดือน 

เชน  in 2010, in January เปนตน  
4. เฉลย c. rose 
   rose แกเปน have risen 
   คําแปล : ภาษีรายไดบุคคล (personal taxes) ของคนไทยคอยๆ (gradually) พุงสูงข้ึน 

(rose) ตั้งแตป 1980 
   วิเคราะห: โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Present Perfect  จากสูตร 
 
 
   ชี้ทางสวาง : กริยา rose เปนกริยาชอง 2 ของกริยา rise ถาผันเปนกริยาชอง 3 จะได  

Verb to be + V3

have, has + V3
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   risen แปลวา ขึ้น เปนกริยาท่ีไมตองการกรรมคะ กริยา rose อยูในรูป Past Tense ไมสามารถ
ใชกับตัวบอกเวลาอยาง since + จุดเวลา ได นองๆเลยตองเปลี่ยนเปน have risen ตามหลักการของ 
Present Perfect ท่ีบอกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต ตอเนื่องมาถึงปจจุบันและจะคงสภาพตอไปในอนาคตคะ 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะคําวา personal เปนคําคุณศัพท (Adjective) ทําหนาท่ีขยายคํานามท่ีอยูขางหลัง คือ 

taxes 
  b. เพราะ for เปนคําบุพบท (Preposition) แปลวา สําหรับ ตองตามดวยคํานามหรือ Gerund 

(กริยาเติม ing) 
  d. เพราะ gradually เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ทําหนาท่ีขยายกริยาท่ีอยูขางหนา  
5. เฉลย c. taken 
   taken แกเปน took 
   คําแปล : การแขงขัน (race) มอรเตอรไซคครั้งแรกที่มีการจดบันทึก (on record) ไวใน

ประเทศไทยเกิดข้ึน (taken place) ในป 1960 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Past Simple (กริยาชอง 2) 
   ชี้ทางสวาง : กริยา taken เปนกริยาชอง 3 ของกริยา take ถาผันเปนกริยาชอง 2 จะได  
   took  เมื่อมารวมกับ place จะเกิดเปนคําวา take place แปลวา เกิดขึ้น ถาดูจาก in 1960 ซ่ึง

เปนเวลาในอดีต จะทราบวากริยา taken ตองเปลี่ยนเปน took เพ่ือใหสอดคลองกับเวลาอดีตในประโยค 
   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะคําวา the first เปนคําคุณศัพท (Adjective) ทําหนาท่ีขยายคํานามท่ีอยูขางหลัง คือ 

motorcycle race 
   b. เพราะคําวา on record  เปนวลีท่ีแปลวาท่ีมีการจดบันทึกไว 
  d. เพราะ in เปนคําบุพบท (Preposition) สามารถระบุเวลาได มักตามหลังดวย ป ค.ศ. หรือเดือน  
6. เฉลย c. are 
   are แกเปน is 
   คําแปล : หนึ่งในแนวคิด (aspect) ท่ีสําคัญ (important) ของการทําไรไรสารเคมี      

(organic farm) คือ สุขอนามัย (sanitation)  
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Agreement of Subject and Verb คะ 
   ชี้ทางสวาง : ดูท่ีประธานของประโยคคือ one ซ่ึงแปลวาหนึ่ง เปนเอกพจน สวน of the 

important aspects of an organic farm นั้นถือวาเปนสวนขยาย ดังน้ันกริยาหลักท่ีควรผันตามประธาน 
one ก็ตองเปนเอกพจน เราเลยตองใช is คะ เอ…..แลว sanitation เปนอะไรในประโยค คําตอบก็คือ เรา
ถือวามันทําหนาท่ีเปนสวนเติมเต็มของประโยค หรือเรียกวา Complement ยังงัยละคะ 

   ทําไมไมตอบ 
  a เพราะโครงสรางคือ  one + of the + (Adjective) + นามพหูพจน ดังน้ัน aspects ซ่ึงหมายถึง

แนวคิดหลายๆแบบถูกตองแลว 
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       b. เพราะคําวา farm เปนคํานามนับได ดังน้ันก็สามารถเติม a หรือ an นําหนาได โดยในประโยคมี 
organic ซ่ึงเปนคําคุณศัพทมาขยายดวย 

  d. เพราะ sanitation เปนคํานาม สามารถวางหลัง Verb to be ได  
7. เฉลย a. to study 
   to study แกเปน study 
   คําแปล : นักศึกษากฎหมาย (law students) ควรจะเรียนท้ังทฤษฎี (theory) และการฝกวา

ความในชั้นศาล (practice of legal cases) 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Helping verbs (กริยาชวย) จําสูตรน้ีนะคะ 
 
 
   ชี้ทางสวาง : กริยาชวย should ตองตามหลังดวยกริยาไมผันรูป ไมมี to นําหนาคะ หรือท่ี

นองๆ รูจักวา Infinitive without to  
   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะ both...and เปนคําท่ีใชคูกัน (Coffeemate Structure) แปลวา ท้ัง...และ 
  c. เพราะคําวา theory เปนคํานาม ตามหลัง the 
  d. เพราะเม่ือขางหนา and มีคํานาม เลยตองใชตามหลักโครงสรางคูขนาน (Parallel Structure) 

คําวา practice of legal cases ก็เปนคํานาม  
8. เฉลย d. live 
   live แกเปน lived 
   คําแปล : ปลาโลมา (dolphin) เชนเดียวกับปลาวาฬ (whale) และตัววอลรัส (walrus) 

เปนลูกหลาน (descendant) ของเหลาบรรพบุรุษ (ancestor) ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยูบนบก (on the 
land) 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Past Simple คะ 
   ชี้ทางสวาง : ดูท่ีคําวา once ซ่ึงเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) แปลวาครั้งหนึ่งในอดีต ดังนั้น

จึงตองใชกริยาชอง 2 
   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ like เปนคําบุพบทตามหลังดวยคํานาม แปลวา เชนเดียวกับ เหมือนกับ 
       b. เพราะ is เปนกริยาหลักของประธาน the dolphin 
  c. เพราะ descendant เปนคํานามเอกพจน สามารถวางหลัง a ได  
9. เฉลย b. was produced 
   was produced แกเปน is produced 
   คําแปล : โดยปกติ (normally) สารอินซูลิน (insulin) ถูกผลิตข้ึน (produce) จากรางกาย

เองเมื่อระดับ (level) น้ําตาลกลูโคส (glucose) เพิ่มข้ึน (rise) ในกระแสเลือด (bloodstream) 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Present Simple คะ 

Helping Verbs + Vinfinitive (กริยาไมผันรูป) 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________________________ ภาษาอังกฤษ (107) 

   ชี้ทางสวาง : ดูท่ีคําวา normally ซ่ึงเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) แปลวาโดยปกติ และคําวา 
rises ซ่ึงผันตามประธาน the level of glucose ดังน้ันจึงตองแก was เปน is ในประโยคนี้มีการใช 
Passive Voice ดวย เพราะสารอินซูลินถูกผลิตขึ้นมาจากรางกายเอง 

   ทําไมไมตอบ  
  a. เพราะ normally เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ทําหนาท่ีขยายประโยค insulin was 

produced by the body when the level of glucose rises in the bloodstream. 
       c. เพราะ the level of ทําหนาท่ีเปนประธานของประโยค 
  d. เพราะ rises ผันตามประธานเอกพจน the level อยูในรูปของ Present Simple ตามคําวา normally  
10. เฉลย b. demonstrating 
   demonstrating แกเปน demonstrate 
   คําแปล : หนาท่ีหลักของเครื่องตรวจการไดยิน (sonometer) คือ คํานวณและแสดง

ความสัมพันธเปนตัวเลข (mathematical relations) ของระดับทํานองเสียงตางๆ (melodious tones) 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Parallel Structure  
   ชี้ทางสวาง : ดูจากตัวเช่ือม and นั่นคือ โครงสรางประโยคที่ถูกเช่ือมดวย and นั้นจะตองมี

ความเทากัน ในท่ีนี้ to calculate เปนอยูในรูปของ to + Vinfinitive  ดังน้ันรูปของ demonstrate จึงตอง
อยูในรูป Vinfinitive ดวย แตในกรณีเปนการละ to ไวในฐานท่ีเขาใจ เพราะมี to หนาคํา calculate อยูแลวคะ 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ primary เปน Adjective วางอยูดานหนาและทําหนาท่ีขยายคํานาม function  
  c. เพราะ mathematical เปนคําคุณศัพท ทําหนาท่ีขยายนาม relations 
  d. เพราะ melodious เปนคําคุณศัพท ทําหนาท่ีขยายนาม tones  
11. เฉลย c. are 
   are แกเปน is 
   คําแปล : หนึ่งในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีคงความเปนธรรมชาติมากที่สุด (wildest) และเดินทางเขาไป

ถึงไดยากที่สุด (inaccessible) คือเอเวอรเกลดส ท่ีซ่ึงมีสัตวปาและพืชพันธุ (wildlife) อยูจํานวนมาก 
(abundant) และถูกคุมครองอยางกวางขวาง (largely protected) 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Subject and Verb Agreement  
 
 
 
   ชี้ทางสวาง : ประธานของประโยคนี้คือ one เปนคํานามเอกพจน  ดังนั้นคํากริยาแทจึงตองเปน 

is คะ 
   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะคําวา wildest เปน  Adjective ในรูปของการเปรียบเทียบขั้นสุด ทําหนาท่ีขยายคําวา 

parts ท่ีอยูดานหลัง 
  b. เพราะคําวา inaccessible เปน Adjective ตามหลังการเปรียบเทียบขั้นสุด คือ most ทําหนาท่ี

ขยายคําวา parts เชนกัน 
  d. เพราะคําวา largely เปน Adverb ทําหนาท่ีขยายคํากริยาชอง 3 ในรูป Passive Voice คือ 

protected 

one + of + the (my, your, her,…) + (adjective) + นามพหูพจน + กริยาเอกพจน 
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12. เฉลย d. produces  
   produces แกเปน produce 
   คําแปล : บริเวณแหลงน้ําขนาดใหญและความหนาแนน (prevalence) ของลมท่ีมีความช้ืน

มักจะสรางสภาพที่มีความชื้น (humidity) สูงซ่ึงสงผลกระทบกับอากาศพื้นเมือง 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Subject and Verb Agreement  
   ชี้ทางสวาง : สังเกตท่ีประธานของประโยคนี้ มีสองตัวดวยกันคือ Large bodies of water และ 

the prevalence of moisture-bearing winds ถูกเช่ือมไวดวยคําวา and เมื่อประธานมี 2 ตัว รูปของ
คํากริยาจึงตองอยูในรูปของพหูพจนเชนกัน ไมมีการผันรูป จึงไมตองเติม s ท่ีหลังคํากริยา produce อีก 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะคําวา bodies ในท่ีนี่หมายความวาแหลงนํ้าขนาดใหญ เปนคํานามนับได ดังนั้นจึงทําเปน

คํานามพหูพจนได 
  b. เพราะ prevalence เปนคํานามอยูแลว ตามหลัง the ไดคะ 
  c. เพราะ often เปน Adverb of Time ทําหนาท่ีขยายคํากริยา produce  
13. เฉลย a. demonstrate แกเปน demonstrated 
   คําแปล : การกอต้ัง (founding) หองสมุดบอสตันในป 1653 แสดง (demonstrate) ใหเห็น

ถึงความสนใจของชาวอาณานิคม (colonist) ทางตอนเหนือสมัยแรกๆ ในเรื่องหนังสือและหองสมุด 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Past Simple (V2)  
   ชี้ทางสวาง : ดูท่ี in 1653 ซ่ึงเปนเวลาในอดีต ดังน้ันตองใชรูปกริยาชองสอง คําวา

demonstrate เลยตองเติม d ขางทาย 
   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะคําวา early ทําหนาท่ีเปน Adjective ขยาย Northern colonist 
  c. เพราะ interest ในท่ีนี้ทําหนาท่ีเปน Noun แปลวา ความสนใจ นอกจากนี้มันสามารถแปลวา 

ดอกเบี้ย ดวยคะ 
  d. เพราะ libraries อยูในรูปของพหูพจน เกิดจากรูปเอกพจน คือ library  
14. เฉลย c. occuring 
   occuring แกเปน occurs 
   คําแปล : การขับเหงื่อ (perspiration) ซึ่งเปนกลไก (mechanism) ท่ีรางกายสรางขึ้นเพ่ือ

ทําใหรางกายเย็นลง เกิดขึ้นเปนปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction) ทางธรรมชาติตอความรูสึกต่ืนเตน 
(nervousness) ความรอนจัด (intense heat) หรือการออกกําลังกายอยางกระฉับกระเฉง (vigorous) 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Finite Verb (กริยาแท) 
   ชี้ทางสวาง : เราตองสังเกตใหดีวา Finite Verb ของประโยคควรจะอยูท่ีไหน ดูตามโครงสราง

แลวมี occur ปรากฏอยู แตอยูในรูป Present Participle ซ่ึงช้ีใหเห็นวาในประโยคนี้ขาดกริยาแทของ
ประธาน perspiration จึงตองเปลี่ยน occurring ใหกลายเปนกริยาแท 
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   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะหลังคําบุพบท in ตองตามดวยนามหรือ Gerund (Ving) 
  b. เพราะ mechanism เปนคํานาม ทําหนาท่ีเปนกรรมของ cooling  
  d. เพราะ natural เปน Adjective ขยายคํานาม reaction  
15. เฉลย c. built 
   แกเปน building 
   คําแปล : เนื่องจากเชื้อเพลิง (fuel) มีราคาพุงสูงขึ้น นักวิทยาศาสตรจึงกําลังสรางเครื่องยนต 

(automobile engine) ซ่ึงประหยัด (conserve) น้ํามันแตยังสามารถวิ่งไดดี 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Present Continuous ตามโครงสราง 
 
 
 
   ชี้ทางสวาง : ดูจากความหมายประโยค โครงสรางในรูปของ Passive Voice ท่ีโจทยใหมานั้นทํา

ใหแปลความหมายไมได เพราะนักวิทยาศาสตรไมไดถูกสราง แตแปลวา “นักวิทยาศาสตรกําลังสรางรถ” 
เพราะฉะนั้นรูปไวยากรณท่ีถูกตองควรเปน Present Continuous 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ rising cost หมายถึง ราคาท่ีเพ่ิมขึ้น  
  b. เพราะ fuel เปนคํานาม ตามหลังคําบุพบท of 
  d. เพราะ which เปน Relative Pronoun แทนคําวา engines  
16. เฉลย a. is 
   is แกเปน being 
   คําแปล : ดวงจันทรซ่ึงอยูใกลโลกมากกวาดวงอาทิตยมากน้ันเปนสาเหตุหลัก (principal 

cause) ของการเกิดน้ําข้ึนน้ําลง (tides) 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Present Participle 
   ชี้ทางสวาง : สังเกตวาในประโยคนี้มีกริยาแทอยูแลวนั่นคือ  is ดังน้ันถาไมมีคําเช่ือมก็จะมีกริยา

แทอีกตัวไมได จะตองเปลี่ยนรูปเปนกริยาไมแท จึงตองเปลี่ยน is เปน being อยูในรูป Present Participle 
เพ่ือบอกสภาพวาดวงจันทรอยูใกลโลกมากกวาดวงอาทิตย 

   ทําไมไมตอบ  
  b. เพราะ nearer เปน Adjective ในรูปการเปรียบเทียบขั้นกวา ใชคูกับ than 
  c. เพราะ principal เปน Adjective ขยายคํานาม cause 
  d. เพราะ the tides เปนคํานาม สามารถตามหลังคําบุพบท of ไดคะ   
17. เฉลย a. note  
   note แกเปน noted 
   คําแปล : หงสซ่ึงถูกกลาวขานในเรื่องการมีทวงทาเคลื่อนไหวในน้ําไดสงางาม (graceful) ได

เปนหัวขอ (subject) ในบทกวีตางๆ นิทานหลายเรื่อง ตํานาน และบทประพันธเพลงอีกมากมาย 

Subject + Verb to be + Ving 
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   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Past Participle 
   ชี้ทางสวาง : สังเกตวาในประโยคนี้มี Finite Verb อยูแลวนั่นคือ have been ดังนั้นกริยา 

note จึงตองเปลี่ยนเปน noted ในรูป Past Participle เพราะช้ีใหเห็นวาหงสนั้นถูกผูคนกลาวขานในเรื่อง
การมีทวงทาเคลื่อนไหวในน้ําไดสงางาม 

   ทําไมไมตอบ : 
  b. เพราะ movements เปนคํานามในรูปพหูพจน ถูกขยายดวยคําคุณศัพท graceful 
  c. เพราะ have been เปนกริยาแทในรูปของ Present Perfect ของประธาน swans 
  d. เพราะ poems เปนคํานามในรูปพหูพจน เพราะมี many คําแสดงปริมาณอยูขางหนา  
18. เฉลย c. reacted 
   reacted แกเปน reacts 
   คําแปล : ธาตุแมงกานีส (manganese) ไมไดมีอยู (exist) ตามธรรมชาติในสภาพธาตุ 

บริสุทธิ์ (pure state) เพราะมันมักมีปฏิกิริยาตอบสนอง (react) อยางรวดเร็วกับธาตุ (elements) ชนิด
อื่นๆ 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Present Simple 
   ชี้ทางสวาง : สังเกตวาในประโยคหลักกําลังพูดถึงธาตุแมงกานีส เปนการพูดถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง

ตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงตองอยูในรูปของ Present Simple เมื่อมีการกลาวถึงซํ้าอีก รูปคํากริยาจึงตองอยูใน 
Tense แบบเดียวกัน คําวา reacted จึงตองเปลี่ยนเปน reacts เพราะประธานของประโยคยอย it = 
manganese เปนนามเอกพจนบุรุษท่ี 3 

   ทําไมไมตอบ  
  a. เพราะ naturally ทําหนาท่ีเปน Adverb ขยายกริยา exist 
  b. เพราะ state เปน Noun มีคําวา pure เปน Adjective ทําหนาท่ีขยายคํานาม 
  d. เพราะ elements ตองอยูในรูปพหูพจน เพราะตามหลังคําวา other  
19. เฉลย b. are 
   are แกเปน is 
   คําแปล : มีจํานวนไมมากในธรรมชาติ สังกะสี (zinc) ก็สําคัญสําหรับการชุบเคลือบ 

(galvanization) เหล็กและการเตรียมโลหะผสม (alloy) อยางเชน แรทองเหลือง (brass) และแรเงิน
ของเยอรมัน 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Subject and Verb Agreement 
   ชี้ทางสวาง : สังเกตวาประธานของประโยคคือ zinc ซ่ึงเปนช่ือธาตุ เปนคํานามนับไมไดเอกพจน 

ดังนั้นรูปกริยาจึงตองเปน is 
   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะnot อยูในรูปปฏิเสธได ขึ้นตนประโยคได เปนการเนนย้ําวามีจํานวนไมมาก 
  c. เพราะ important for เปนการใช Preposition ท่ีถูกตองแลว แปลไดวา ‘สําคัญสําหรับ’ 
  d. เพราะ such as เปน conjunction บอกตัวอยางของ alloys 
  



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________________________ ภาษาอังกฤษ (111) 

20. เฉลย c. equals 
   equals  แกเปน equal 
   คําแปล : เพ่ือท่ีจะผลิตน้ําผ้ึงหนึ่งปอนด หมูผึ้ง (a colony of bees) ตองบินเปนระยะทาง 

(distance) เทียบเทากับรอบโลกสองรอบ 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Part of speech   
   ชี้ทางสวาง : สังเกตวาในประโยคหลักมี must fly เปนคํากริยาหลักอยูแลว ดังนั้น equal จึงไม

สามารถเปนคํากริยาได แตในทีนี้จะทําหนาท่ีเปน Adjective ขยายระยะทางที่ “เทียบเทา” นั่นเอง จึงไม
ตองเติม s ขางทาย 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ to produce เปนการบอกวัตถุประสงค แปลวา เพ่ือท่ีจะผลิต 
  b. เพราะ bees อยูในรูปพหูพจน เพราะกลาวถึงผ้ึงเปนจํานวนมาก โดยคําวา a colony ทําหนาท่ี

เปนสมุหนามเพ่ือบอกหมวดหมูของคํานาม (Collective Noun) 
  d. เพราะ around เปนคําบุพบท ตามหลังดวยคํานาม the world แลวคะ  
21. เฉลย b. be 
   be แกเปน is 
   คําแปล : วิธีท่ีมีประโยชนท่ีสุดในการดูแผนท่ีไมใชการมองเพียงกระดาษแผนหนึ่ง แตเปนการ

มองบันทึก (record) ของขอมูลท่ีถูกจัดอยางเปนระเบียบทางภูมิศาสตร (geographically organized) 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Subject and Verb Agreement  
   ชี้ทางสวาง : ดูท่ีประธานของประโยค นั่นคือ The most useful way ซ่ึงเปนเอกพจน ดังนั้นรูป

ของกริยาจึงตองผันตามประธาน be จึงกลายเปน is 
   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะหลังคําบุพบท of ตองตามหลังดวยคํานาม / V.ing (Gerund) ดังนั้น looking เลยอยูใน

รูปของ Gerund 
  c. เพราะหลังคําบุพบท of ตองตามหลังดวยคํานาม / V.ing (Gerund) ดังนั้น paper อยูในรูปของ

คํานาม ถูกตองแลวคะ 
  d. เพราะ organized เปน Adjective ขยาย information ซ่ึงเปนคํานาม สวน geographically 

นั้นเปน Adverb ขยาย organized ซ่ึงอยูในรูป Past Participle  
22. เฉลย d. racing 
   racing แกเปน race 
   คําแปล : อูฐที่มีหนอกเดียว (dromedary camel) ถูกเลี้ยงดู (raise) เพ่ือการแขงขัน 

(race) โดยเฉพาะ 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Infinitive with to 
   ชี้ทางสวาง : ในขอนี้ to + Vinfinitive = เพ่ือท่ีจะ เปนการบอกจุดประสงค เพราะทําหนาท่ีช้ีวา 

อูฐท่ีมีหนอกเดียวถูกเลี้ยงดูเพ่ือการแขงขัน 
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   ทําไมไมตอบ  
  a. เพราะ The แสดงการช้ีเฉพาะเจาะจงวาพูดถึงอูฐชนิดนี้เทานั้น ไมไดหมายถึงอูฐชนิดอื่น แมวา

จะกลาวขึ้นมาเปนครั้งแรกก็ตาม 
  b. เพราะ is raised เปนกริยาในโครงสรางของ Passive Voice เพ่ือบอกวาอูฐนั้นถูกเลี้ยง 
  c. เพราะ especially เปน adv. ขยาย  is raised  
23. เฉลย c. lacking 
   lacking แกเปน lacks 
   คําแปล : เหมือนนกที่บินไมได (running bird) อื่นๆ นกแซนเดอรลิงไมมี (lack) นิ้วเทาหลัง 

(hind toe) และมีเทาท่ีประกอบดวยนิ้วสามนิ้วที่เคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลว (streamlined) 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Finite Verb 
   ชี้ทางสวาง : ดูท่ีประธานของประโยคคือ the sanderling แตเมื่อมองหากริยาแทยังไมพบ 
เลยคะ ดังนั้น lacking ซ่ึงตามหลังประธานจึงตองถูกเปลี่ยนรูปเปนกริยาแท เพ่ือให 
ประโยคมีโครงสรางท่ีถูกตองตามไวยากรณ 
   ทําไมไมตอบ  
  a. เพราะ like เปน Preposition สามารตามหลังดวยคํานาม some other running birds ได 
  b. เพราะ running เปน Adjective ขยายคํานาม bird หมายถึงนกท่ีใชเทาท่ีคลองแคลวในการวิ่ง 

พวกมันอาศัยอยูบนพ้ืนดินเปนหลัก 
  d. เพราะดูท่ี a ซ่ึงเปนตัวกําหนดนามเอกพจน ดังน้ันจึงตองใช foot บรรยายเทาแตละขางของนก 

ไมใช feet ซ่ึงอยูในรูปพหูพจน  
24. เฉลย b. begin  
   begin แกเปน began 
   คําแปล : การท่ีสาธารณชนจดจําเบน ชาหนในฐานะศิลปนชาวอเมริกันท่ีโดดเดน (major) นั้น

เริ่มตนจากการแสดงผลงานยอนหลัง (retrospective show) ของเขาในป 1948 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Past Simple 
   ชี้ทางสวาง : ในโจทยขอนี้ประธานของประโยคคือ public recognition ซ่ึงเปนนามเอกพจน

บุรุษท่ี 3 และตามความหมายของประโยคนี้กลาวถึงเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในป 1984 ซ่ึงเปนเวลาในอดีต 
คํากริยาจึงตองอยูในรูปชอง 2 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ recognition เปนคํานาม ถูกขยายดวย public ซ่ึงเปนคําคุณศัพท 
  c. เพราะ show ตองอยูในรูปคํานามเอกพจน มี a เปนตัวกําหนด 
  d. เพราะหลังแสดงความเปนเจาของ his ตองตามหลังดวยคํานาม ในกรณีนี้ไมมีคุณศัพทมาทํา

หนาท่ีในการขยายนาม ดังนั้น work ซ่ึงอยูในรูปคํานามจึงถูกตองแลว 
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25. เฉลย c. were 
   were แกเปน is 
   คําแปล : เครื่องลายคราม (porcelain) ไมใชดินเผาเพียงอยางเดียว แตเปนการผสมระหวาง

ดินขาว (kaolin) ดินสําหรับปน (ball clay) แรหินภูเขาไฟ (feldspar) และแรซิลิกา (silica) 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Subject and Verb Agreement และ Present 

Simple  
   ชี้ทางสวาง : ดูท่ีประธานของประโยค คือ Porcelain ซ่ึงเปนเอกพจนบุรุษท่ี 3 และเนื้อความ

กลาวถึงมีความหมายเปนจริงเสมอ ดังนั้นประโยคนี้รูปคํากริยาจึงควรอยูในรูปของ Present Simple  
   ทําไมไมตอบ : 
  b. เพราะ a ทําหนาท่ีขยาย single เนนคํานาม clay วามีเพียงหนึ่ง 
  c. เพราะ but ใชเปนคําเช่ือมแสดงความขัดแยงของประโยคหนาและประโยคหลัง 
  d. เพราะ of เปน Preposition ท่ีใชกับ a compound of เพ่ือแสดงวาประกอบดวย 
26. เฉลย d. endowing 
   endowing แกเปน endowed 
   คําแปล : ธรรมชาติไมเพียงแตจะมอบทาเรือ (harbor) ท่ีสวยงามใหแถบแอตแลนติกตอนกลาง 

แตยังมอบ (endow) ระบบทางน้ําในแผนดิน (inland waterways) ช้ันเยี่ยมใหอีกดวย 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Parallel Structure (โครงสรางคําคู) 
 
 
 
   ชี้ทางสวาง : ประโยคดานหนามี not only มาเพ่ือเช่ือมสอง clause ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

แลว ในดานหนาเช่ือมกับ Finite Verb ‘gave’ แลว ดังนั้นดานหลัง but also จะตองเช่ือมดวย Finite 
Verb เชนเดียวกัน ดังนั้น endowing จึงแกเปน endowed เพ่ือใหอยูในรูปกริยาชอง 2 เทากัน 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ Nature เปนนามนับไมได จึงสามารถขึ้นตนประโยคไดโดยไมมี Article 
  b. เพราะ fine เปนคําคุณศัพท ทําหนาท่ีขยายคํานามพหูพจน  harbors 
  c. เพราะ not only...but also เปน Coffeemate Structure   
27. เฉลย a. know 
   know แกเปน known 
   คําแปล : สัตวคลายวัวอยางตัวไบซัน (bison) ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันในเรื่องหนอก (hump) ตรง

บริเวณเหนือสวนไหลของมัน มักจะถูกเรียกวาควายในอเมริกาเหนือ 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Past Partciple 
   ชี้ทางสวาง : สังเกตวาคํากริยาแทของประโยคนี้อยูท่ี is called ดังน้ัน know จะตองมาอยูใน

รูป Past Participle เปน known คะ แสดงวา bison นั้นถูกรูจัก ไมไดกระทํากริยาเอง 
 

not only..., but also...
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   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะ hump เปนคํานาม นําหนาดวย the ได แสดงการช้ีเฉพาะวาหนอกตรงบริเวณเหนือสวน

ไหลของมัน 
  c. เพราะ shoulders เปนคํานาม นําหนาดวยคําแสดงความเปนเจาของ ‘its’ 
  d. เพราะ usually called นั้น usually เปน Adverb สามารถวางไดระหวาง Verb to be และ

คํากริยาได และ called อยูในรูปกริยาชอง 3 ในโครงสราง Passive Voice แสดงการถูกกระทํา  
28. เฉลย a. essentially 
   essentially แกเปน essential 
   คําแปล: วิตามินเอจําเปน (essential) ตอการเจริญเติบโตของกระดูกและสุขภาพท่ีดีของ

ผิวพรรณและเมือกเยื่อหุมเซลล (mucous membranes) 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Linking Verbs 
   ชี้ทางสวาง : จําไวเลยวา Verb to be นั้นถือเปนกริยาตัวหนึ่งของกริยา Linking Verbs ดังน้ัน 

มันจึงตองตามหลังดวยคําคุณศัพทเทานั้นคะ 
   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะคําวา bone growth เปนคํานามประสม แปลวา การเจริญเติบโตของกระดูก 
  c. เพราะ healthiness เปนคํานาม นําหนาดวย Article ‘the’ 
  d. เพราะหลังคําบุพบท of ตองตามดวยคํานาม ดังน้ัน skin เปนคํานาม และนําหนาดวย Article 

‘the’ ไดคะ  
29. เฉลย b. is coexisting 
   is coexisting แกเปน has coexisted 
   คําแปล : สุนัขเลี้ยงในบาน (domestic dog) ซ่ึงนับวาเปนสัตวเลี้ยงที่เชื่อง (tamed) ชนิด

แรกนั้น อยูคู (coexist) กับมนุษยมาตั้งแตสมัยยุคมนุษยถ้ํา (cave dwellers) 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Present Perfect 
   ชี้ทางสวาง : ดูท่ีคําวา since the days of the cave dwellers. จึงเขาใจไดวาความหมายของ

ประโยคพูดถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต ตอเนื่องถึงปจจุบัน และจะสงผลสูเวลาอนาคตจึงตองใช Present 
Perfect  

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ domestic เปน Adjective ขยายคํานาม dog 
  c. เพราะ since เปน Preposition แสดงจุดของเวลา จึงสอดคลองกับการใช Tense ในประโยคแลว 
  d. เพราะ cave dwellers เปนคํานามประสม แปลวามนุษยถํ้า ถามหลัง article ‘the’  
30. เฉลย b. has credited 
   has credited แกเปน has been credited 
   คําแปล : อิทธิพล (influence) ของลูเครเชีย โมลทโดดเดนมาก (significant) จนกระทั่งเธอ

ไดรับการยกยอง (has been credited) จากบางองคกรวาเธอเปนผูริเริ่ม (originator) สิทธิสตรีใน
สหรัฐอเมริกา 
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   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Passive Voice ในรูป Present Perfect ตาม
โครงสราง 

 
 
 
   ชี้ทางสวาง : ดูความหมายจากประโยค ลูเครเชียนั้นจะตองไดรับการยกยองจากองคกรเธอไมได

ยกยองตัวเองขึ้นมา ดังนั้นรูปคํากริยาตองอยูในรูป Passive Voice 
   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ so...that เปน Coffeemate Structure ท่ีใชคูกัน เพ่ือแปลวา...มากจนกระท่ัง ตามกฎ

เหล็ก so + Adj. / Adv + that + clause แต such + (a, an) + นามเอกพจน / นามพหูพจน + that + 
clause 

  c. เพราะ authorities เปนนามนับได เมื่อตามหลัง some จึงเปลี่ยนรูปเปนนามพหูพจน 
  d. เพราะ originator เปนคํานาม สามารถตามหลัง Article ‘the’  
31. เฉลย a. blooms 
   blooms แกเปน bloom 
   คําแปล : เนื่องจากตนพืชผลิดอก (bloom) เร็วในชวงตนฤดู  จึงไดรับอันตรายในเรื่องไอเย็น

ของฤดูใบไมผลิ (spring frost) 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Subject and Verb Agreement 
   ชี้ทางสวาง : เปนกฎตายตัวของการใชคํากริยาวาใน Present Tense นามพหูพจนไมตองเติม s 

เมื่อ peach trees ซ่ึงเปนนามพหูพจน bloom จึงไมตองเติม s 
   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะ in เปนคําบุพบทบอกเวลา เลยตามหลังดวยคํานาม the season ได 
  c. เพราะ of เปนคําบุพบท แสดงความสัมพันธวา ‘เปนอันตรายเรื่อง’ ตามดวยคํานาม winter 

frosts 
  d. เพราะ spring frosts เปนคํานามประสม  
32. เฉลย b. will deliver 
   will deliver แกเปน will be delivered 
   คําแปล : บันทึกการประชุม (minutes) ของการประชุม (meeting) เมื่อเดือนท่ีแลวจะถูกสง 

(deliver) ไปยังคณะกรรมการ (board members) เพื่ออนุมัติ (for approval) กอนการประชุมครั้งตอไป 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Passive Voice ในรูป Future Simple ตามสูตร 
 
 
 
   ชี้ทางสวาง : จากโจทยจะเห็นวาประธานของประโยคคือคําวา the minutes ซ่ึงเปนคํานามท่ีไม

สามารถกระทํากริยาดวยตัวเองได จึงตองอยูในรูปท่ีถูกกระทําคือ Passive Voice และเปนการกลาวถึงสิ่งท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงตองเปลี่ยนเปน will be delivered 

have / has + been + V3 

Subject + will / shall + be + V3 
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   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ last month’s มาจาก last + month + ’s ซ่ึงเปนการแสดงความเปนเจาของวาเปนของ

เดือนท่ีแลว 
  c. เพราะ the board เปนการใช Article ‘the’ เพ่ือช้ีจําเพาะเจาะจงถึง board members ซ่ึงคํานี้

เปนคํานามประสมนะคะ 
  d. เพราะ for approval เปนโครงสรางคําบุพบท (for) + คํานาม (approval) คะ  
33. เฉลย a. for understanding 
   for understanding แกเปน to understand 
   คําแปล : มันสําคัญ (important) ท่ีจะตองเขาใจวาคนเราไมไดออนแอ (weak) หรือลาหลัง 

(old-fashioned) ถาพวกเขาประสบ (experience) กับความไมพึงปรารถนา (dissatisfaction) ท่ี
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง (change) 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่องการใช Infinitive with to  
   ชี้ทางสวาง : จากโจทยขอนี้จะพบวามีการใช Adjective พวก important, imperative, 

essential หรือ necessary เปนตน จึงตองตามดวย to + Vinfinitive เสมอนะคะ เพราะฉะนั้นจึงตองทํา
กริยาหลังคําวา important ใหอยูรูป to understand คะ 

   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะ old-fashioned เปน Adjective จึงถูกตองแลวและยังอยูในโครงสราง Parallel structure 

เพราะขางหนา and เปน Adjective (weak) ขางหลัง and เลยตองเปน Adjective ดวยเชนกัน 
  c. เพราะ if เปนคําสันธาน (Conjunction) ทําหนาท่ีเช่ือมประโยคหลังเขากับประโยคแรก เปนการ

แสดงเงื่อนไขใหกับความหมายของประโยค 
  d. เพราะ caused by เปนรูป Past Participle ซ่ึงลดรูปมาจาก which is caused by คะ 
34. เฉลย a. plays  
   plays แกเปน play 
   คําแปล : มันเปนที่เรียกรอง (required) ใหรัฐบาล (government) มีบทบาทสําคัญ 

(important role) ในการยุติความหดหู (depressions) และความถดถอย (recessions) ในประเทศ
อุตสาหกรรม (industrialized countries) 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Subjunctive Verb ตามสูตร 
 
 
  
   ชี้ทางสวาง : Subjunctive คือ เปนการสมมติ ความตองการ ความปรารถนา หรือคําแนะนํา 

โดยที่กริยาในประโยคหลัง that จะเปน Vinfinitive without to เพราะยอมารูปจาก should + Vinfinitive 
คะ ดังนั้น play ในท่ีนี้จึงตองคงรูป Vinfinitive without to ตาม 

 โครงสรางคะ 
 
 

Subjunctive Verb + that + Subj. + Vinfinitive without to 
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   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะ in stopping เปนโครงสราง Preposition ‘in’ + Noun โดยในขอนี้ stopping เปน 

Gerund ซ่ึงทําหนาท่ีเปนคํานามคะ 
  c. เพราะ depressions and recessions เปนคํานามนับได จึงสามารถเติม s เพ่ือทําใหอยูในรูป

พหูพจนได 
  d. เพราะ industrialized เปน Past Participle (V3) ช้ีใหเห็นวาคํานาม countries เปนผูถูกกระทํา  
35. เฉลย d. can never 
   can never แกเปน can never be 
   คําแปล : นักวิจารณผูชํานาญ (expert commentators) และนักภาษาศาสตร (linguists) 

ทุกคนมีความเห็นตรงกัน (unanimous) วาถาปราศจากความรูเรื่องภาษา (knowledge of  language) 
จะไมสามารถซาบซึ้งถึงวัฒนธรรม (culture) ได 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Passive Voice ตามสูตร 
 
 
 
   ชี้ทางสวาง : จากโจทยขอนี้จะเห็นไดวา culture ท่ีทําหนาท่ีเปน Subject ของประโยคหลัง และ

ไมสามารถทํากริยา appreciate ดวยตัวเองได จึงตองถูกกระทํา ดังน้ันตองอยูในรูป Passive voice นะคะ 
ซ่ึงในท่ีนี้ Verb to be ท่ีจะนํามาเติมนั้นอยูหลังคําวา can ซ่ึงเปน Helping verb นะคะ Verb ท่ี ตามมาตอง
เปน Vinfinitive without to จึงกลายเปน can never be คะ  

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ commentators เปนคํานามพหูพจนซ่ึงตามหลัง Adjective คําวา expert 
  b. เพราะ unanimous เปนคําคุณศัพท (Adjective) ซ่ึงตามหลัง Verb to be ตามโครงสราง 

Verb to be + Adjective 
  c. เพราะ knowledge เปนคํานามซ่ึงอยูตามหลังคําบุพบท (Prep) ‘of’ 
36. เฉลย c. don’t quit  
   don’t quit แกเปน not quit 
   คําแปล : ปเตอรคิดวาเขาไมควรลาออก (quit) จากงานจนกวาจะหางานอื่นได 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่องการใช Infinitive without to ตามสูตร 
 
 
 
   ชี้ทางสวาง : had better นั้นเปน Helping verb ซ่ึงในการทํารูปปฏิเสธเราสามารถเติม not 

ไดเลย ไมจําเปนตองมี do มาชวยแลวนะคะ และกริยาท่ีตามหลังมาตองเปน Vinfinitive without to จึง 
กลายเปน had better not quit คะ 

 
 
 

Subj. + Helping Verbs (will, would, can, could, may, might, ….) + be + V3 

had better + Vinfinitive without to
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   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ thinks เปนคํากริยาแสดงอาการของ Subject ซ่ึงเปนประธานเอกพจนและเปนรูป

ประโยคใน Present Simple Tense กริยาจึงเติม s 
  b. เพราะ had better เปน Helping verb ท่ีตองตามหลังดวย Vinfinitive without to 
  d. เพราะ another one เปนคําจําพวก ‘Other’ group ตามโครงสราง another + คํานามเอกพจน 
37. เฉลย b. starting  
   starting แกเปน started  
   คําแปล : เมื่อคุณสุก้ีซ่ึงเปนตัวแทน (representative) คนใหมจากประเทศญี่ปุนเริ่มงานใหมใน

ประเทศไทย เขาพบความยากลําบาก (difficulty) ในการสื่อสาร (communicating) กับลูกนอง 
(employees) 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Finite Verb และ Tense ตามสูตร 
   ชี้ทางสวาง : จากประโยคจะเห็นคําวา when ซ่ึงเปนคําสันธานที่ใชเช่ือมประโยคที่สมบูรณ 2 

ประโยคเขาไปดวยกันเพ่ือบอกเวลา แตจะสังเกตเห็นไดชัดเจนเลยนะคะวาในประโยคแรกยังขาด Verb แท 
(Finite Verb)  ดังนั้นเราจึงตองใส Verb แทใหมัน โดย Verb แทจะตองผันตาม Tense, Voice และ
ประธาน พิจารณาจากบริบทก็พบวาเหตุการณท้ัง 2 อยางเกิดขึ้นพรอมกัน ดังน้ันควรใช Tense เดียวกันนะ
คะ ในประโยคหลังเปน Past Simple เพราะฉะนั้นประโยคขางหนาจึงตองเปน Past Simple ดวย และใน
ท่ีนี้ Mr.Suki เปนผูกระทําเองจึงใชรูป Active Voice ดังน้ัน start จึงตองผันเปน started เพ่ือใหสอดคลอง
กับ Tense และ Voice คะ 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ When เปนคําสันธาน (Conjunction) ท่ีใชเช่ือมใจความประโยคขางหนาและขางหลังเขา

ดวยกัน 
  c. เพราะ difficulty เปนคํานาม ตามหลัง Verb to have ชองท่ี 2 (had) แปลวา มีหรือพบ 
  d. เพราะสํานวน have difficulty + Ving (Gerund) = ประสบกับความยากลําบาก  
38. เฉลย c. believed แกเปน believing 
   คําแปล : คนดึกดําบรรพ (primitive people) ใชสียอม (dyes) จากพันธุพืชผัก 

(vegetable origin) ทา (สี) (color) ตัวโดยเช่ือวาสีบางสี (certain colors) เชน สีแดงสะดุดตา 
(notably red)  สามารถขับไล (drive out) วิญญาณ (spirits) ราย (evil) หรือโรคภัยไขเจ็บ (illness) ได 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Present Participle  
   ชี้ทางสวาง : พิจารณาจากโจทยแลวเราจะเห็นไดชัดเจนเลยวา ในประโยคนี้มีกริยาแทอยู 
 แลวคือ คําวา used ดังนั้นจึงไมสามารถจะมีกริยาแทซํ้าซอนกันได กริยา believe ซ่ึงอยูในรูป Vinfinitive จึง

ควรทําใหอยูในรูปของ Present Participle ช้ีวาประธานของประโยค (Primitive people) เปนผูกระทํา
กริยาเอง จึงควรเปลี่ยนใหเปน believing คะ  

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ vegetable origin เปนคําประสมจากคํานามสองคํา คือ vegetable + origin  
  b. เพราะ their เปนสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive adjective) แสดงถึงวาเปน

รางกายของพวกเขา 
  d. เพราะ notably เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ทําหนาท่ีขยาย Adjective คําวา red 
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39. เฉลย c. check 
   check แกเปน checked 
   คําแปล : มันเปนสิ่งสําคัญท่ีทุกคนตองนํารถไปตรวจสภาพหนึ่งหรือสองครั้งตอป 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Causative Form ตามสูตร 
 
 
    
   ชี้ทางสวาง : ในการใชโครงสรางประโยควาใหใครทําอะไรให เราจะใชในลักษณะ to have + 

something + V3 ซ่ึงในประโยคนี้บอกวามันเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองใหชางทําการตรวจเช็ครถใหนะคะ จึงควร
ใชคําวา checked (V3) ขอนี้พ่ีแนนขอเพิ่มเติมในกรณีท่ีนองอาจสงสัยวาทําไมถึงไมแก have เปน has 
เพราะ everyone เปน ประธานเอกพจนกริยาก็ควรจะผันรูปตามประธาน นั่นก็เพราะวาโจทยขอนี้ก็วัดเรื่อง 
Subjunctive ดวยนองๆ ยังจํากันไดไหมคะวา important เปน Adjective ท่ีใชใน Subjunctive form 
ดังนั้นกริยาท่ีตามหลังมาตองอยูในรูป Vinfinitive คะ 

   ทําไมไมตอบ 
  a.  เพราะ have อยูในโครงสราง Subjunctive ดูจากคําวา important ดังน้ันจริงๆ หลัง everyone 

มีการละ should ไวในฐานท่ีเขาใจ กริยาไมแทท่ีตามมาเลยไมมีการผันรูป (Vinfinitive) 
  b. เพราะ his เปนสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive Adjective)  
  d. เพราะ or เปนคําสันธาน (Conjunction) เช่ือมโยงเนื้อความสวนหนา และหลังเพ่ือใหเลือกอยาง

ใดอยางหนึ่ง  
40. เฉลย d. ones are  
   ones are แกเปน ones were 
   คําแปล : การพยากรณอากาศ (forecast) แบบใหมตางๆ ที่อาศัยคอมพิวเตอรชวย 

(computer-aided weather forecasts) นั้นไมไดนาเชื่อถือ (reliable) มากกวาแบบเกาเลย 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Past Tense ตามสูตร  
  
  
   ชี้ทางสวาง : โจทยขอนี้จะเห็นวาเปนการเปรียบเทียบเครื่องพยากรณอากาศแบบใหมท่ีใชใน

ปจจุบันกับเครื่องแบบเกาท่ีเคยถูกใชในอดีต ดังนั้นจึงจะเห็นวาจะตองมีท้ัง Tense ท่ีแสดงความเปนปจจุบัน 
(Present Simple) ซ่ึงอยูในประโยคสวนหนาไปแลว และประโยคที่แสดงอดีต (Past Simple) ซ่ึงพิจารณา
ตามเนื้อความแลวจะตองเปนประโยคหลัง เพราะเปนการกลาวถึงวาเครื่องแบบใหมท่ีใชปจจุบันนั้นเทียบกับ
ท่ีของเกาท่ีเคยเปนไมไดเลย กลาวคือเครื่องเกาน้ันเคยนาเช่ือถือมากกวานั่นเองนะคะ ดังน้ัน Verb ในสวนนี้
จึงตองเปน were เพ่ือแสดงอดีต 

   ทําไมไมตอบ  
  a. เพราะ computer-aided เปนคําคุณศัพทประสม (Compound Adjective) เพ่ือมาทําหนาท่ี

ขยายคํานามคําวา weather forecasts  
  b. เพราะ forecasts เปนคํานามนับไดซ่ึงอยูในรูปพหูพจน ซ่ึงคํากริยาท่ีตามหลังมา ‘are’ จึงอยูใน

รูปพหูพจนเชนกัน 
  c. เพราะ reliable เปนคําคุณศัพทซ่ึงวางไวหลังโครงสรางการเปรียบเทียบขั้นกวา คือ (no) more 

+ adj. + than  

have + something + done (V3)
have + someone + do (Vinfinitive) + something 

Subject + V2
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41. เฉลย b. attending แกเปน to attend 
   คําแปล : ฉันคิด (was supposed) วาฉันตองไปเขารวม (attend) การสัมมนา (a seminar) ท่ี

ภูเก็ตเมื่อสัปดาหท่ีแลว แตโครงการ (program) ถูกยกเลิก (was canceled) เนื่องจาก (due to)  น้ําทวม 
(floods) 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Infinitive with to ตามสูตร 
 
 
  
   ชี้ทางสวาง : สําหรับคําวา ‘คิดวา’ หรือ ‘นึกวา’ ซ่ึงก็คือ suppose นั้นจะตองตามดวยคํากริยาท่ี

ไมผันชองนั่นก็คือ V. inf นั่นเองนะคะ จากโจทยขอนี้จะเห็นวา ประโยคในสวนหนาน้ันกริยาคําวา attend 
อยูในรูป Gerund ซ่ึงไมถูกตอง จึงตองทําใหอยูในรูป to infinitive ซ่ึงก็คือ to attend คะ 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ was supposed อยูในรูป Passive Voice และเปนรูปอดีตเชนเดียวกับประโยคในสวน

หลัง ถือวาเปนโครงสราง Parallell structure 
  c. เพราะ was canceled อยูในรูป Passive Voiceและเปนรูปอดีต เชนเดียวกับประโยคในสวน

หนา ถือวาเปนโครงสราง Parallel structure 
  d. เพราะ due to เปน Conjunction ซ่ึงมีความหมายเทากับ because of และตองตามหลังดวย

คํานามหรือ Gerund  
42. เฉลย b. are becoming  
   are becoming แกเปน is becoming 
   คําแปล : นอกจาก (in addition to) การปนเขา (hiking) การข่ีจักรยาน (cycling) กําลัง

กลายเปนกีฬาท่ีเปนที่นิยม (popular) ในกลุมวัยรุนไทย (Thai teenagers) 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Subject and Verb Agreement 
   ชี้ทางสวาง : เห็นไดชัดเจนนะคะวา Subject ของขอนี้คือคําวา Cycling ซ่ึงอยูในรูปเอกพจน  

ดังนั้นคํากริยาก็ตองผันเปนรูปเอกพจนตามประธาน แมจะมีคําเช่ือมประธาน เชน along with, together 
with, including, as well as, besides, not only, except,  excluding เพราะกริยาหลักจะตองผันตาม
ประธานตัวหนาเทานั้นคะ ขอนี้เปนรูป Present Continuous ดังน้ันจึงตองเปน is becoming คะ 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ in addition to เปนคําสันธาน (Conjunction) ท่ีถูกนํามาใชบอกความเพิ่มเติมของ

เนื้อความในประโยค ตองตามหลังดวยคํานาม หรือ Gerund 
  c. เพราะ sport เปนคํานามซ่ึงถูกขยายดวยคําคุณศัพทขางหนาคือคําวา popular และจาก

เนื้อความเปนการพูดอางอิงถึงวาเปนกีฬาเพียงอยางเดียวท่ีกําลังเปนท่ีนิยมนอกเหนือจากการปนเขา ดังน้ัน
จึงตองเปนรูปเอกพจนคะ 

  d. เพราะ among เปนคําบุพบท (Preposition) ซ่ึงตองตามหลังดวยคํานามหรือ Gerund  
 
 
 

be supposed to  +  Vinfinitive 
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43. เฉลย c. remain  
   remain แกเปน remains 
   คําแปล : การบุกรุก (Poaching) ชางเพ่ือเอางา (ivory) และเนื้อ (meat) ยังคงเปนปญหา 

(problem) รายแรง (serious) ในประเทศไทย 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Subject and Verb Agreement ตามสูตร  
   ชี้ทางสวาง : สังเกตใหดีๆ นะคะวาประธานหลักน้ันคือคําวา poaching สวน of elephants for 

ivory and meat นั้นถือวาเปนเพียงสวนขยายเทาน้ันคะ (modifier) เราจึงเห็นเลยนะคะวาประธานเปน
เอกพจน ดังนั้น verb แทของประโยคคือคําวา remain ก็ตองผันตามประธาน จึงตองเปลี่ยนเปน remains 
นั่นเองคะ 

   ทําไมไมตอบ  
  a. เพราะ Poaching เปนประธานหลักอยูในรูป Gerund เปนคํานาม  
  b. เพราะ for เปนคําบุพบท (Preposition) เพ่ือแสดงความตั้งใจวาบุกรุกชางไปเพื่อเอางา 
  d. เพราะ countries เปนคํานามพหูพจน เพราะกลาวถึงหลายประเทศดวยกัน กฎเหล็กใชวา  

many + N. นับไดพหูพจน   
44. เฉลย b. welcome 
   welcome แกเปน is welcomed 
   คําแปล: ในประเทศแถบยุโรป (western countries) การกําเนิด (birth) ของเด็กทารก

ผูหญิงเปนเรื่องนายินดีดวยความต่ืนเตน (enthusiasm) เทาๆ กับการกําเนิดของเด็กทารกผูชาย 
   วิเคราะห: โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Passive Voice ตามสูตร 
 
 
 
   ชี้ทางสวาง : จากโจทยขอนี้จะเห็นวา ประธานของประโยค the birth of a girl นั้นไมสามารถ

 กระทํากริยาดวยตัวเองไดนะคะ จึงตองอยูในรูป Passive voice นอกจากนี้ประธานยังอยูในรูป
เอกพจน ดังนั้น verb แทของประโยคซึ่งคือคําวา welcome ก็จะตองผันตามประธานเอกพจนและตองอยูใน
รูป Passive voice จึงไดเปน is welcomed คะ 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ In เปนคําบุพบท (Preposition) บอกตําแหนง แสดงถึงวาพูดถึงเรื่องในประเทศแถบ

ตะวันตก 
  c. เพราะ enthusiasm เปนคํานามท่ีตามหลัง Preposition คือคําวา with 
  d. เพราะ that เปนคําสรรพนาม (Pronoun) ท่ีใชแทนคําวา the birth   
45. เฉลย b. flavor  
   flavor แกเปน flavored 
   คําแปล : แรงผลักดัน (push) เพ่ือขายนมแตงรส (flavored milk) มาจากความวิตกกังวล 

(concerns) ที่เพิ่มข้ึน (growing) เก่ียวกับพฤติกรรมการกิน (eating habits) ของเด็กๆ 

Subj. + V. to be + V3  
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   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Past Participle  
   ชี้ทางสวาง : ความจริงแลวคําวา flavor นั้นเปนไดท้ัง Noun และ Verb นะคะ แตในท่ีนี้มันอยู

ตําแหนงหนาคํานาม เพราะฉะนั้นจุดประสงคมันคือจะตองทําหนาท่ีเปนคําคุณศัพทขยายคําวา ‘milk’ และใน
การนําคํากริยามาทําใหเปน Adjective เราก็จะตองเติม ed เขาไป ก็จะไดเปนรูป Past Participle คือคําวา 
flavored milk แปลวา นมท่ีถูกปรุงแตงรสแลวนั่นเองคะ  

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ push เปนคํานาม ทําหนาท่ีเปนประธานของประโยค 
  c. เพราะ about เปนคําบุพบท (Preposition) ท่ีใชควบคูกับคํากริยา concern แปลวา กังวล

เก่ียวกับอะไรคะ 
  d. เพราะ among ทําหนาท่ีเปนคําบุพบท (Preposition) เพ่ือบอกวาเปนความกังวลที่เก่ียวกับการ

กินในหมูเด็กๆ และตองตามหลังดวยคํานามซ่ึงในท่ีนี้ก็คือ children  
46. เฉลย c. to speak 
   to speak แกเปน speak 
   คําแปล : เพราะวาผูกํากับภาพยนตร (film director) เรื่องใหมที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัว 

(reclusive) ไมไดใหคําสัมภาษณ (interviews) ใดๆ เขารูสึกมีความสุขท่ีจะใหภาพยนตรของเขาเลา
เรื่องราวเอง 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Infinitive without to ตามสูตร  
 
 
  
   ชี้ทางสวาง : สังเกตเห็นกริยา let ก็จะรูไดทันทีเลยนะคะวา let จะตองใชในโครงสราง let 

someone do something นะคะ ซ่ึง เราใหใคร ทําอะไร ตรงทําอะไรนั้นจะตองเปน Vinfinitive infinitive 
without to นะคะ ดังนั้นจึงตองแก to speak ใหอยูในรูป speak นะคะ 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ Since เปนคําสันธาน (Conjunction) ทําหนาท่ีเช่ือมความบอกเหตุในประโยค แปลวา

เพราะวา 
  b. เพราะ interviews เปนคํานามรูปพหูพจน หมายถึงคําสัมภาษณท่ัวไป 
  d. เพราะ itself เปนคําสรรพนามตนเอง (Reflexive pronoun) หมายถึง his movie  
47. เฉลย a. had been แกเปน was 
   คําแปล : ในขณะที่ยานอวกาศ (space ship) ถูกเตรียมการไวพรอมสําหรับการปลอยออกไป 

(launching) นักบิน (pilots) ยังคงดําเนินการเฝาระวังแผงควบคุมอุปกรณ (instrument panel) 
เพ่ือใหมั่นใจวาทุกอยางเรียบรอยดี 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Past Tense  
 
 

have / make / let + someone + do (Vinfinitive without to) + something 
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   ชี้ทางสวาง : สังเกตจากคําวา while (conjunction) จึงรูไดวาประโยคในสวนหนาและสวนหลัง
จะตองอยูใน Tense เดียวกัน พิจารณาจากบริบทแลว Tense ท่ีใชสวนใหญนั้นเปนอดีต (Past Simple) 
เชน continued, everything was... เปนตน เพราะฉะนั้นประโยคแรกจึงไมควรอยูในรูปPast Perfect แต
ควรเปน Past Simple เพ่ือใหรูปแบบกาลเวลาสอดคลองกันและเปน Parallel structure นะคะ นอกจากนี้
จะเห็นวายานอวกาศมันไมสามารถทํากริยาเตรียมความพรอมตัวเองได แตตองอาศัยคนเตรียมความพรอม
ให จึงตองอยูในรูป Passive Voice ท่ีเปนอดีต คือ was readied คะ 

   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะ its เปน Possessive pronoun ท่ีใชแสดงความเปนเจาของ หมายถึง ของ spaceship 
  c. เพราะ watching เปน Gerund ทําหนาท่ีเปน modifier ของกริยาคําวา continued วา

ดําเนินการเฝาระวังตอไป 
  d. เพราะ all right ทําหนาท่ีเปนคําคุณศัพท (Adjective) ซ่ึงวางอยูขางหลัง Verb to be แสดง

คุณสมบัติวาเรียบรอยดี  
48. เฉลย c. seek  
   seek แกเปน seeking 
   คําแปล : ภูเก็ตซ่ึงบอยครั้งถูกเรียกวาเปน (referred to as) “เมืองที่ปราศจากความกังวล” 

(the city that care forgot) นั้นเปนเมืองท่ีผูคนมาคนหา (seek) ชวงเวลาแหงความสุข (a good time)  
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Present Participle  จากกฎเหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ชี้ทางสวาง : สังเกตวาในประโยคนี้มีกริยาแทของประโยคคือ has been อยูแลว ดังน้ันเมื่อไมมี

คําเช่ือม คํากริยาอื่นๆ ในประโยคจึงตองอยูในรูปกริยาไมแท  ดังน้ันคําวา seek (v.) ซ่ึงเปนกริยาของ 
those จึงตองเปลี่ยนเปนรูป Present Participle (seeking) เพ่ือช้ีใหเห็นวา those = those people เปนผู
คนหาชวงเวลาแหงความสุขเอง 

   ทําไมไมตอบ 
  a. เพราะ referred เปน Past Participle (V3) ช้ีวาภูเก็ตซ่ึงเปนประธานของประโยคเปนเมืองท่ีถูก

เรียกวาเปน (referred to as) “เมืองท่ีปราศจากความกังวล” (the city that care forgot) 
  b. เพราะ has always been ใชเปน Present Perfect เพราะเมืองภูเก็ตไดรับการขนานนามชื่อนี้

ตั้งแตอดีตและดําเนินมาจนถึงปจจุบัน  
  d. เพราะ good เปนคําคุณศัพท ใชขยายคํานาม time   

Participles 
Present Participle (Ving) ใชเมื่อประธานเปนผูทํากริยาเอง 
Past Participle (V3) ใชเมื่อประธานเปนผูถูกทําโดยกริยา 
Perfect Participle (Having + Ving) [Active] 
ใชกับเหตุการณเกิดกอนและประธานเปนผูทํากริยาเอง 
Perfect Participle (Having been + V3) [Passive] 
ใชกับเหตุการณเกิดกอนและประธานเปนผูถูกทําโดยกริยา 



ภาษาอังกฤษ (124) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

49. เฉลย a. more expensively 
    more expensively แกเปน more expensive 
   คําแปล : การทํานามีราคาสูงขึ้นเมื่อชาวนาถูกบีบ (are forced) ใหตองใชปุยราคาแพง 

(costly fertilizers) เปนจํานวนมากข้ึน (greater quantities) เพ่ือท่ีจะรักษา (sustain) จํานวน
ผลผลิต (yields) 

   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Linking Verbs 
 
 
 
 
 
 
   ชี้ทางสวาง : ดูท่ี becomes กริยาแทของประธาน farming  คําวา become เปน Linking 

Verb ตัวหนึ่งท่ีเราตองใชคําคุณศัพทวางหลังตัวมัน  ดังน้ันเราไมสามารถตอบ expensively ได เพราะเปน
คํากริยาวิเศษณ เลยตองเปลี่ยนเปน expensive 

   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะ costly ทําหนาท่ีเปน Adjective ขยายคํานาม fertilizers 
  c. เพราะหลังคําวา in order to + Vinfinitive  
  d. เพราะหมายถึงผลผลิตจํานวนมาก yields จึงตองอยูในรูปพหูพจน   
50. เฉลย a. establishing 
   establishing แกเปน established 
   คําแปล : เมืองกรีนเบยกอต้ัง (established) ในป 1745 เปนการต้ังถิ่นฐาน (settlement) 

ถาวร (permanent) ครั้งแรกในรัฐวิสคอนซิน 
   วิเคราะห : โจทยขอนี้วัดความรูเรื่อง Past Participle 
   ชี้ทางสวาง : โจทยขอนี้ตองตีความหมายของคําวา establish ใหออก มันแปลวา กอตั้ง นองๆ 

จะเห็นวาเมืองกรีนเบยไมสามารถกอตั้งตัวเองได แตตองถูกกอตั้งขึ้น ดังนั้นคํากริยาท่ีนํามาขยายจึงตองอยู
ในรูปของ Past Participle (V3) ไมใช Present Participle (Ving) เหตุผลท่ีเราตองให establish อยูในรูป
กริยาไมแทนั่นก็คือ ในประโยคนี้มีกริยาแท was ของประธาน The City of Green Bay อยูแลวคะ  

   ทําไมไมตอบ 
  b. เพราะ first เปนการบอกลําดับท่ี จึงตองมี article “the” นําหนาเสมอ 
  c. เพราะหลังเลขลําดับท่ีตองตามหลังดวยคํานาม ถูกตองแลวจะ 
  d. เพราะ in เปน preposition ใชบอกสถานที่ของรัฐ Wisconsin จึงใชไดถูกตองแลว 
 
 
 

Linking Verbs 
คือ กริยาท่ีมีวิธีการใชเหมือน Verb to be ตองตามหลังดวยคําคุณศัพท 
(Adjective) เชน feel, taste, smell, become, sound, keep, look 
appear, remain, seem เปนตน 
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เรียนศัพทจากขาวแบบ D.I.Y. ทําเองก็ไดงายจัง!   
 นองๆ ดูตัวอยางการแตกศัพทจากขาวในชีวิตประจําวัน ทําเองงายๆ ลองดูนะคะ แคศัพทไมก่ีตัวเรา
สามารถเรียนรูศัพทท่ีเก่ียวของรอบขางศัพทคํานั้นไดมากมาย แบบเปนหมวดหมูทําใหไมตองทองจําสะเปะสะปะ 
แตเปนการเรียนรูไดครอบคลุมทําใหอานเรื่องไดเขาใจมากขึ้น พ่ีแนนนําตัวอยางกลุมบทความท่ีขอสอบออกบอยๆ 
มาทําใหดู ทดลองอานดูแลวนองๆ จะนําไปใชกับบทความใดๆ ก็ไดในโลกนี้เลยคะ ^^ 
 
  
 

Business 
 

The Mall Korat fends off rivals 
  The Mall Group is spending 500 million baht to revamp its Korat branch as 
competition heats up in the Northeast's retail market with the arrival of rival operators. 
เดอะมอลลโคราชปองกันคูแขง 

   เดอะมอลลกรุปจาย 500 ลานบาทเพื่อปรับปรุงสาขาโคราชเนื่องจากการแขงขันในตลาดคาปลีกใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอนระอุขึ้น เนื่องจากการเขามาถึงของผูประกอบการคูแขง 

 
 Fend off (phv.)  = ขจัด ปองกัน 
 Revamp (v.)  = ปรับปรุงใหม ซอมแซม แกไข 
 Syn : repair, mend, fix, recondition, alter, modify 
 Competition (n.)  = การแขงขัน 
 Complete (v.)  = แขงขัน 
 Competitive (adj.)  = ท่ีแขงขันกัน 
 Competitiveness (n.)  = การแขงขันกัน 
 Competitor (n.)  = ผูแขงขัน คูตอสู 
 Syn. : Opponent, opposition, foe / antagonist, adversary / enemy, rival, contender 
 Heat up (phv)  = ทําใหรอนขึ้น อุนขึ้น  
 Syn : boil up, warm up 
 Retail (n.)  = การขายปลีก 
    (v.)  = ขายปลีก 
   (adj.)  = ซ่ึงขายปลีก 
   (adv.)  = โดยขายปลีก          
 Retailer (n.) = ผูขายปลีก  
 syn : seller, tradesman 
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 Wholesale (n.)  = การขายสง 
   (v.)  = ขายสง 
   (adj.)  = ซ่ึงขายสง 
   (adv.)  = โดยขายสง       
 Wholesaler (n.)  = ผูขายสง 
 
   Vocabulary Network  
 Consume (v.)  = บริโภค 
 Consumption (n.)  = การบริโภค 
 Consumer (n.)  = ผูบริโภค 
 Consumer spending (n.)  = การใชจายของผูบริโภค 
 Consumer confidence (n.)  = ความเช่ือมั่นของผูบริโภค 
 Consumer protection (n.)  = การปกปองผูบริโภค 
 Purchase (v.)  = ซ้ือ 
 Purchasing power (n.)  = กําลังซ้ือ 
 Price (n.)  = ราคา 
 Consumer price (n.)  = ราคาสินคาอุปโภคบริโภค 
 Consumer price index (n.)  = ดัชนีราคาสินคาบริโภค 
 Wholesale price (n.)  = ราคาขายสง 
 Retail price (v.)  = ราคาขายปลีก 
 Discount (v.)  = ลดราคา 
  

Britain Stuck in Recession 
  Britain remains the last major economy in recession according to official data 
released on Tuesday, although signs of recovery emerged as the country's output shrank 
less than previously forecast.  
สหราชอาณาจักรติดอยูในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

   สหราชอาณาจักยังคงอยูในภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญท่ีผานมาตามขอมูลอยางเปนทางการท่ีมี
การใหขาวออกมาเมื่อวันอังคาร แมสัญญาณการฟนตัวจะปรากฏขึ้นเนื่องมาจากผลผลิตของประเทศหดตัว
ลดลงกวาการคาดการณครั้งกอน 

 
 Recession (n.)  = เศรษฐกิจถดถอย 
 Recede (v.)  = ถดถอย, ตกต่ํา 
 Recover (v.)  = เอากลับคืน 
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Note : recover, reclaim, redeem / revive, retrieve / resurrect, restore renovate, rehabiliate 
 Emerge (v.)  = ปรากฎออกมา 
 Emergency (n.)  = เหตุฉุกเฉิน 
 Emergent (adj.)  = ท่ีปรากฎออกมา 
 Output (n.)  = ผลผลิต, ผลลัพธ 
 Syn. : Result, consequence / outcome, output / fruit, product/ production, yield 
 Shrink (v.)  = หดตัว 
 Shrinkage (n.)  = การหดตัว 
 
  Vocabulary Network  
 Upturn (v.)  = พัฒนาขึ้น, ดีขึ้น 
 Burgeon (v.)  = เติบโตอยางรวดเร็ว 
 Boom (v.)  = ชวงท่ีธุรกิจเฟองฟู 
 Boost (v.)  = ทําใหเพ่ิมขึ้น, ทําใหพัฒนายิ่งขึ้น 
 Prosperity (n.)  = ความรุงเรือง 
 Prosper (v.)  = เจริญขึ้น, รุงเรืองขึ้น 
 Prosperous (adj.)  = ท่ีเจริญรุงเรืองขึ้น 
 Recovery / revival (n.)  = การฟนฟู 
 Recover / revive (v.)  = ฟนฟู 
 Downturn (v.)  = ตกต่ํา 
 Slowdown (v.)  = ชะลอตัว 
 Slump (v.)  = ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
 Depression (n.)  = ชวงท่ีธุรกิจตกต่ําติดตอกัน 
 Trough (n.)  = ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ีสุด 
 Fluctuate (v.)  = ขึ้นๆ ลงๆ, แกวงไปมา 
 Fluctuation (n.)  = การผันแปรขึ้นลงของราคาสินคาหรือหลักทรัพย 
 Inflation (n.)  = ภาวะเงินเฟอ 
 Inflation rate (n.)  = อัตราเงินเฟอ 
 Hyperinflation (n.)  = ภาวะเงินเฟออยางรุนแรง 
 Two - digit inflation (n.)  = อัตราเงินเฟอ 2 หนวย 
 Deflation (n.)  = เงินฝด 
 Stagflation (n.)  = สภาพเศรษฐกิจท่ีสินคาราคาสูงขึ้นในขณะเดียวกันคนก็ไมมีอํานาจซ้ือ 
 Economic crisis (n.)  = วิกฤตเศรษฐกิจ 
 Economic chaos (n.)  = ความยุงยากทางเศรษฐกิจ 
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 Economic friction (n.)  = ปจจัยซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 The hollowing out of industry (n.)  = ชองวางในระบบอุตสาหกรรม 
 The collapse of the bubble economy (n.)  = การลมสลายของระบบเศรษฐกิจฟองสบู 
 Vicious circle (n.)  = ความเสียหายที่ทวีขึ้นเพราะเหตุและผลที่ตอเนื่องกันเปนวงกลม, 
    วงจรอุบาทว 
 Economic reform (n.)  = การปฎิรูปทางเศรษฐกิจ 
 Financial reform (n.)  = การปฎิรูปทางการเงิน 
 Economic construction / economic restructuring (n.)  = การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
 Economic stimulus measures (n.)  = มาตราการกระตุนทางเศรษฐกิจ 
 Pump - priming packages / pump - priming measures (n.) 
 = มาตราการท่ีรัฐบาลใชนโยบายในการสรางาน และฟนฟูเศรษฐกิจในยามทเศรษฐกิจตกต่ํา 
 Revitalize / reinvigorate (n.)  = ปรับปรุง, ฟนฟู 
 Revitalization / reinvigoration (n.)  = การปรับปรุง, การฟนฟู 
 
    

PAD case decision deferred to Feb 24 
The prosecution on Thursday again postponed a decision on whether to indict nine leaders 
of the People's Alliance for Democracy for leading the 193-day seizure of Government 
House last year, this time until Feb 24 next year. 
การตัดสินคดีพันธมิตรฯเลื่อนไปเปนวันที่ 24 ก.พ. 
การดําเนินคดีเมื่อวันพฤหัสบดีไดเลื่อนการตัดสินอีกครั้งวาจะมีการฟองรอง 9 แกนนําของพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรื่องการเปนผูนําบุกยึดรัฐสภา 193 วัน เมื่อปท่ีแลวหรือไม จากน้ีไปจนถึงวันท่ี 
24 ก.พ. ปหนา 

 
 Case / lawsuit / suit (n.) = คดีในศาล 
 Class-action lawsuit (n.)  = การฟองคดีในนามกลุมบุคคล 
 Defer (v.)  = ลาชา, เลื่อน (เวลา)  
 Syn. : delay, table, defer / put off, postpone / retard, suspend, adjourn = hold back 
 Prosecution / indictment (n.)  = การฟองคดีอาญา / คําฟองคดีอาญาอุกฉกรรจ 
 Syn : pursuit, persuance   
 Prosecutor (n.)  = อัยการ 
 Indict (v.) 
 Syn : sue / charge / prosecute / contest / bring to justice (v.)  =  ฟองรอง 
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 Alliance (n.)  = สัมพันธมิตร 
 Ally (n.)  = พันธมิตร, ผูกผัน, เปนพันธมิตร 
 Democracy (n.)  = ประชาธิปไตย 
 Democratic (adj.)  = ในทางประชาธิปไตย 
 Parliamentary democracy ประชาธิปไตยในรัฐสภา 
 Seize (v.) = take possession by force ยึดครอง, ครอบงํา 
 Seizure (n.)  = การยึดครอง, การครอบงํา 
 Government House (n.)  = รัฐสภา  
 
  Vocabulary  Network  
 Justice (n.)  = ความยุติธรรม 
 Judiciary (n.)  = ฝายตุลาการ 
 Jurisdiction (n.)  = เขตอํานาจ, เขตอํานาจศาล 
 Court / tribunal (n.)  = ศาล / บัลลังกผูพิพากษา 
 Supreme court (n.)  = ศาลฎีกา 
 High court (n.)  = ศาลสูง 
 District court (n.)  = ศาลแขวง 
 Family court (n.)  = ศาลครอบครัว 
 Summary court (n.)  = ศาลยอย 
 Court of appeal (n.)  = ศาลอุทธรณ 
 The International Court of Justice (n.)  = ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
 Judge / justice (n.)  = ผูพิพากษา 
 Presiding judge (n.)  = ประธานผูพิพากษา 
 Lawyer / attorney (n.)  = ทนาย / ผูรับมอบอํานาจ 
 Defending lawyer/defending attorney (n.)  = ทนายฝายจําเลย/ผูรับมอบอํานาจฝายจําเลย 
 Prosecutor (n.)  = อัยการ 
 Plaintiff / accuser (n.)  = โจทก (ในคดีแพง)/ผูถูกกลาวหา 
 Witness (n.)  = พยาน 
 Witness stand (n.)  = คอกพยาน 
 Jury (n.)  = คณะลูกขุน 
 Juror (n.)  = ลูกขุน 
 Grand jury (n.)  = คณะลูกขุนของสหรัฐและแคนนาดาที่จะเรียกตัวมาพิจารณา 
    หลักฐานท้ังหมดเพ่ือพิจารณาวาสมควรใหคดีอาญานั้นไดรับการ 
    อุทธรณหรือไม 
 Jury selection (n.)  = การคัดเลือกคณะลูกขุน 
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 Trail (n.)  = การพิจารณาคดีในศาล 
 Try (v.)  = พิจารณา 
 Criminal trial  = การพิจารณาคดีอาญา 
 Civil trial   = การพิจารณาคดีแพง 
 Stand trial  = ถูกพิจารณาในศาล 
 Litigate (v.)  = ขึ้นศาล, ตอสูคดี 
 Litigation (n.)  = การฟองรอง 
 Litigant (n.)  = คูความ, คูพิพาท 
 File (n.)  = สํานวนคดีความ 
 Sue / charge / indict (v)  = ฟองรอง 
 Prosecution / indictment (n)  = การฟองคดีอาญา/คําฟองคดีอาญาอุกฉกรรจ 
 Defend (v.)  = แกตาง, สูคดี 
 Defense (n.)  = การแกตาง, การสูคดี 
 Court battle (n.)  = การสูกันในศาล 
 Libel (n.)  = การหมิ่นประมาท 
 Hearing (n.)  = การพิจารณา 
 Proceedings (n.)  = กระบวนการพิจารณา 
 Proceed (v..)  = ดําเนินการฟองรอง 
 Summary proceedings (n.)  = สรุปการพิจารณา 
 Arraignment procedures (n.)  = ขั้นตอนการฟองกลาวโทษ, ขั้นตอนการนําตัวขึ้นศาล 
 Subpoena (n.)  = หมายเรียกพยาน 
 Opening statement (n.)  = เปดคําแถลงความ, เปดขอแถลงความ 
 Cross examination (n.)  = การซักคาน 
 Affidavit (n.)  = คําใหการเปนลายลักษณอักษร 
 Deposition (n.)  = คําใหการท่ีเปนลายลักษณอักษรโดยมีการสาบาน 
 Deposit (v.)  = การใหการของพยาน, คําใหการ 
 Testify (v.)  = ใหการเปนพยาน 
 Testimony (n.)  = คําเบิกความของพยายาม 
 Reenact (v.)  = ใหการ 
 Reenactment (n.)  = การใหการ 
 Plead guilty (v.)  = ใหการยอมรับวาผิด, สารภาพ 
 Plead not guilty / plead innocent (v.) =  ใหการไมยอมรับผิด / ใหการวาบริสุทธ์ิ 
 Perjury (n.)  = การเบิกความเท็จ, ความผิดฐานเบิกความเท็จ 
 Perjure (v.)  = เบิกความเท็จ 
 Subornation of perjury (n.)  = การสรางพยานเท็จ 
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 Contempt of court charge (n.)  = กลาวหาวาดูหมิ่นศาล, กลาวหาวาละเมิดอํานาจศาล 
 Obstruction of Justice (n.)  = การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 
 Ruling (n.)  = คําวินิจฉัย 
 Rule (v.)  = ช้ีขาด, วินิจฉัย 
 Sentence (n.)  = คําพิพากษาลงโทษ, คําตัดสินลงโทษ 
 Jail sentence / prison sentence (n.)  = การลงโทษจําคุก 
 Suspend sentence (n.)  = คําพิพากษารอการลงโทษ 
 Death sentence (n.)  = การลงโทษประหารชีวิต 
 Verdict (n.)  = คําตัดสินของคณะลูกขุน 
 Guilty (adj.)  = มีความผิด 
 Not guilty / innocent (adj.)  = ไมมีความผิด / เปนผูบริสุทธ์ิ 
 Convicted (adj.)  = ถูกตัดสินลงโทษ 
 Convict (n.)  = นักโทษ, ผูตองโทษ 
 Acquit (v.)  = ปลอยตัว, พนผิด 
 Acquittal (n.)  = การปลอยตัว, การพนผิด 
 Extenuating circumstances (n.)  = เหตุบรรเทาโทษ 
 Plea bargain (n.)  = คําใหแกฟองตอรอง 
 Liable (adj.)  = รับผิด 
 Liability (n.)  = การรับผิด 
 Legal / legitimate (adj.)  = เก่ียวกับกฎหมาย / ถูกตองตามกฎหมาย 
 Illegal / illegitimate (adj.)  = ผิดกฎหมาย 
 Legalize (v.)  = ทําใหถูกตองตามกฎหมาย 
 Outlaw (v.)  = นอกกฎหมาย 
 Non - binding  = ไมผูกมัด 
 Settlement (n.)  = ขอตกลง 
 Settle (v.)  = ตกลง 
 Out-of-court settlement (n.)  = การทําความตกลงนอกศาล 
 Punitive damages (n.)  = การลงโทษดวยการชดใชคาเสียหาย 
 Punish (v.)  = ลงโทษ 
 Punishment (n.)  = การลงโทษ 
 Punitive (adj.)  = ท่ีเปนการลงโทษ 
 Penalty (n.)  = เบ้ียปรับ, การลงโทษ 
 Punitive measure (n.)  = มาตราการลงโทษ 
 Severe (adj.)  = ขั้นรุนแรง 
 Lenient (adj.)  = ผอนผัน, กรุณา 
 Imprison / jail (v.)  = จําคุก 
 Imprisonment (n.)  = การจําคุก 
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 Prison term / jail term (n.)  = ระยะเวลาจําคุก 
 Life (n.)  = จําคุกตลอดชีวิต 
 Death penalty / capital punishment (n.) = การลงโทษประหารชีวิต/โทษประหารชีวิต, อุกฤษฏโทษ 
 Serve (v.)  = ใชชีวิตในคุกช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 
 Probation (n.)  = การคุมประพฤติ 
 On probation (n.)  = อยูในระหวางการคุมประพฤติ 
 Parole (n.)  = การปลอยตัวโดยมีการคุมประพฤติ 
 Pardon / amnesty (n.)  = การอภัยโทษ / นิรโทษกรรม 
 Clemency (n.)  = ฐานกรุณา, ผอนผัน 
 Clement (v.)  = การผอนผัน 
 Bail (v.)  = ประกันตัว 
 Injunction (n.)  = คําสั่ง 
 Enjoin (v.)  = บังคับ, บัญชา, สั่ง 
 Fine (v.)  = ปรับ 
  (n.)  = คาปรับ 
 Prison / jail / penitentiary (n.)  = คุก / ทัณฑสถาน / เรือนจํา 
 Prisoner / (prison) inmante / convict (n.)  = นักโทษ 
 Detention house (n.)  = สถานกักกัน 
 House of correction (n.)  = สถานดัดสันดาน 
 Reformatory (n.)  = สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 Regime (n.)  = ระบอบการปกครอง, สมัยการปกครอง 
 Capitalism (n.)  = ระบบทุนนิยม 
 Socialism (n.)  = ระบบสังคมนิยม 
 Communism (n.)  = ลัทธิคอมมิวนิสต 
 Junta / military rule / military regime (n.)  = คณะผูยึดอํานาจการปกครอง/การปกครอง 
      โดยอํานาจทางการทหาร/ระบอบการปกครอง 
      โดยอํานาจทางการทหาร 
 Dictatorship / despotism (n.)  = ระบอบเผด็จการ / ระบอบใชอํานาจเด็ดขาด 
 Dictator / strongman (n.)  = ผูนําเผด็จการ / ผูมีอํานาจ 
 Ruler (n.)  = ผูปกครอง 
 Caretaker government (n.)  = รัฐบาลรักษาการ 
 Provisional government / interim government (n.)  = รัฐบาลช่ัวคราว 
 Govern (v.)  = ปกครอง, ดูแล 
 Government (n.)  = การปกครอง, รัฐบาล 
 Governmental (adj.)  = เก่ียวกับการปกครอง, เก่ียวของรัฐบาล 
 Governance (n.)  = วิธีการปกครอง 
 Governable (adj.)  = บังคับได, ควบคุมได 
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Environment & Science 
 

The Senate recently refused to ratify and international global warming treaty without 
the participation of China and other developing countries. 
วุฒิสภาปฎิเสธท่ีจะใหสัตยาบันในสนธิสัญญารวมกับนานาชาติเรื่องการท่ีโลกรอนขึ้น หากปราศจากการ
รวมมือจากจีนและประเทศกําลังพัฒนาประเทศอื่นๆ 

 
 Senate (n.)  = วุฒิสภา 
 Senator (n.)  = วุฒิสมาชิก 
 Ratify (v.)  = ใหสัตยาบัน 
 Syn : approve, confirm, endorse 
 Global warming (n.)  = การท่ีโลกรอนขึ้น  
 Treaty (n.)  = สนธิสัญญา 
 Syn. : agreement, settlement , treaty / contract, pact, deal = protocol 
 Participation (n.)  = การมีสวนรวม การรวมมือ 
 Participate (v.)  = รวม 
 Syn. : join (in), attend / participate, take part, engage in 
 Developing Country (n.)  = ประเทศกําลังพัฒนา 
 Developed Country (n.)  = ประเทศพัฒนาแลว 
 Industrialized nation (n.)  = ประเทศอุตสาหกรรม 
 

The accord bans the testing and the stationing of nuclear weapons in the South Pacific 
and the dumping of radioactive waste in the Pacific Ocean and elsewhere in the region. 
ขอตกลงหามการทดสอบและการตั้งโรงอาวุธนิวเคลียรในเขตแปซิฟกใตรวมถึงการท้ิงกากกัมมันตรังสีใน
มหาสมุทรแปซิฟกและตามท่ีตางๆ ในภูมิภาคนี้ 

 
 Accord (n.)  = ขอตกลง 
 Ban = forbid (v.)  = หาม 
 Station = put into a certain place (n.)  = การต้ัง, กําหนดตําแหนง 
 Dump = throw away (v.)  = ท้ิง 
 Radioactive waste (n.)  = กากกัมมันตรังสี 
 Vocabulary Network 
 Environment (n.)  = สิ่งแวดลอม 
 Environmental (adj.)  = ท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
 Environmental protection (n.)  = การปกปองสิ่งแวดลอม 
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 Environmental destruction (n.)  = การทําลายสิ่งแวดลอม 
 Environmental activist (n.)  = ผูกอการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดลอม 
 Environmentalist / conservationist (n.)  = นักอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 Conserve (v.)  = อนุรักษ 
 Conservation (n.)  = การอนุรักษ 
 Ecosystem (n.)  = ระบบนิเวศวิทยา 
 Ecology (n.)  = นิเวศวิทยา 
 Ecological (adj.)  = เก่ียวกับนิเวศวิทยา 
 Ecological friendly / environmental friendly (adj.)  = ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 Legal restriction (n.)  = ขอจํากัดกฎหมาย 
 Restrict (v.)  = จํากัด 
 Global warming (n.)  = การท่ีโลกรอนขึ้น 
 Greenhouse effect (n.)  = ปฎิกิริยาเรือนกระจก 
 Greenhouse gas (n.)  = กาซเรือนกระจก 
 Ozone layer (n.)  = ช้ันโอโซน 
 Ozone layer depletion (n.)  = การหมดไปของชั้นโอโซนในอากาศ 
 Chlorofluorocarbons (n.)  = คลอโรฟลูโอโรคารบอน 
 Desertification (n.)  = การท่ีดินแดนที่เคยอุดมสมบูรณกลับคอยๆ เปลี่ยนสภาพเปนทะเลทราย 
 Pollute / contaminate (v.)  = ทําใหสกปรก, ทําใหเปนพิษ 
       Pollution / contamination (n.)  = มลภาวะ 
       Pollutant / contaminant (n.)  = สารพิษ 
 Toxic (n.)  = เปนพิษ, มีพิษ 
 Toxin (n.)  = เช้ือพิษ 
 Toxicity (n.)  = พิษ 
 Intoxicate (v.)  = ทําใหมึนเมา 
 Hazardous (adj.)  = เต็มไปดวยอันตราย 
 Hazard (n.)  = อันตราย 
 Biohazard (n.)  = อันตรายตอสิ่งมีชีวิต 
 Substance (n.)  = สาร, สสาร 
 Substanctiate (v.)  = ทําใหเปนสสาร 
 Substantial (adj.)  = เก่ียวกับสสาร, ตัววัตถุของจริง 
 Chemical (adj.)  = ทางเคมี 
 Chemistry (n.)  = วิชาเคมี 
 Chemist (n.)  = นักเคมี 
 Compound (n.)  = สารประกอบ 
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 Residue (n.)  = กาก 
 Fallout (n.)  = สิ่งท่ีเปนละอองตกลงมา 
 Toxic substance (n.)  = สารพิษ 
 Herbicide (n.)  = ยาฆาวัชพืช 
 Pesticide (n.)  = ยาปราบศัตรูพืช 
 Insecticide (n.)  = ยาฆาแมลง 
        Dioxin (n.)  = สารพิษจากผลิตยาฆาวัชพืช 
 Cadmium (n.)  = แคดเมียม 
 Air pollution (n.)  = มลภาวะทางอากาศ 
 Carbon dioxide (n.)  = กาซคารบอนไดออกไซด 
 Nitrogen dioxide (n.)  = กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
 Sulfer oxide (n.)  = กาซซัลเฟอรออกไซด 
 Nitrogen oxide (n.)  = กาซไนโตรเจนออกไซด 
 Exhaust (fume) (n.)  = ไอเสีย 
 Exhaustion (n.)  = การปลอยควัน, การระบายอากาศ 
 Smog (n.)  = หมอกผสมควันโรงงาน 
 Emit (v.)  = ปลอย 
 Emissions (n.)  = การปลอย 
 Atmospheric concentration (n.)  = ความเขมขมอากาศ 
 Acid rain (n.)  = ฝนกรด 
 Acid substance (n.)  = สารท่ีมีฤทธ์ิเปนกรด 
 Radioactive (adj.)  = ซ่ึงมีอํานาจสงรังสีได 
 Radioactivity (n.)  = กัมมันตรังสี 
 Radiate (v.)  = แผรังสี 
 Radiation (n.)  = การแผรังสี 
 Soil pollution (n.)  = มลภาวะของดิน 
 Biodegradable (n.)  = ท่ีเนาเปอยไดเอง 
 Landfill (n.)  = การถมดิน 
 Water pollution (n.)  = มลภาวะทางน้ํา 
 Marine pollution (n.)  = มลภาวะทางทะเล 
 Mercury poisoning (n.)  = การเปนพิษของสารปรอท 
 Drain (n.)  = ระบายน้ํา 
 Drainage (n.)  = การระบายน้ํา 
 Sewage (n.)  = ของโสโครก 
           Synthetic detergent (n.)  = ผงซักฟอก 
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 Environmental hormone (n.)  = ปจจัยกระตุนทางดานสิ่งแวดลอม 
 Deteriorate (v.)  = เลวลง, เสื่อมลง 
 Deterioration (n.)  = การทําใหเลวลง, การทําใหเสื่อมลง 
 Aggravate (v.)  = ทําใหเลวลง 
 Aggravation (n.)  = การทําใหเลวลง 
 Waste / refuse (n.)  = กาก 
 Industrial waste (n.)  = กากอุตสาหกรรม 
 Nuclear waste (n.)  = กากนิวเคลียร 
 Hazardous waste (n.)  = กากพิษ 
 Organic waste (n.)  = ขยะอินทรีย 
 Garbage / trash / litter (n.)  = ขยะ 
 Kitchen garbage (n.)  = ขยะจากครัวเรือน 
 Burnable (adj.)  = ท่ีเผาไหมได 
 Burn (v.)  = เผาไหม 
 Unburnable (adj.)  = ท่ีเผาไหมไมได 
 Dispose (v.)  = ท้ิง, กําจัด 
 Disposal (n.)  = การกําจัด 
 Waste disposal (n.)  = การกําจัดกาก 
 Garbage disposal (n.)  = การกําจัดขยะ 
 Sewage disposal (n.)  = การกําจัดของเสีย 
 Incinerate (v.)  = เผา 
 Incineration (n.)  = การเผา 
 Incineration site (n.)  = สถานท่ีเผา 
 Dump (v.)  = ท้ิง 
 Dumping (n.)  = การท้ิง 
 Illegal dumping (n.)  = การท้ิงอยางผิดกฎหมาย 
 Discard (v.)  = ละทิ้ง 
 Accumulate (v.)  = สะสม 
 Accumulation (n.)  = การสะสม 
 Accumulative (adj.)  = ท่ีสะสม 
 Resource conservation (n.)  = การอนุรักษทรัพยากร 
 Energy shortage (n.)  = การขาดแคลนทรัพยากร 
 Alternative energy (n.)  = พลังงานทางเลือก 
 Solar energy (n.)  = พลังงานแสงอาทิตย 
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 Recycle (v.)  = นํากลับมาใชใหม 
 Recycling (n.)  = การนํากลับมาใชใหม 
 Recycled paper (n.)  = กระดาษท่ีผานกระบวนการนํากลับมาใชใหม 
 Deforest (v.)  = ตัดไม 
 Deforestation (n.)  = การตัดไมทําลายปา 
 Wild life (n.)  = สัตวปา 
 Habitat (n.)  = ท่ีอยูของสัตว 
 Inhabit (v.)  = อาศัย 
 Inhabitant (v.)  = ผูอาศัย 
 Extinct (adj.)  = สูญพันธุ 
 Extinction (n.)  = การสูญพันธุ 
 Extinguish (v.)  = ทําใหสูญพันธุ 
 Endangered species (n.)  = สัตวท่ีใกลจะสูญพันธุ 
 

Medicine 
 

A tradition herbal remedy for sleep disorders shows promise and merits further study, 
according to a team of researchers from Germany and Texas. 
ทีมนักวิจัยจากเยอรมันและรัฐเท็กซัสของอเมริการมีความเห็นวาการรักษาผูปวยท่ีมีอาการนอนไมหลับดวย
สมุนไพรโบราณไดผลดีและสมควรที่จะมีการศึกษาวิจัยตอ 

 
 
 Herbal (adj.)  = เก่ียวกับสมุนไพร 
 Herb (n.)  = สมุนไพร 
 Remedy /treat / cure (v.)  = รักษา 
 Treatment / therapy / remedy / cure (n.)  = การรักษา 
 Undergo treatment (n.)  = ผานการรักษา 
 Orthodox treatment (n.)  = การรักษาท่ีถูกตอง 
 Unorthodox treatment (n.)  = การรักษาท่ีไมถูกตอง 
 Sleep disorder (n.)  = ผูท่ีนอนไมหลับ 
 Insomniac (n.)  = ผูท่ีนอนไมหลับ 
 Insomnia, Sleeplessness (n.)  = การนอนไมหลับ โรคนอนไมหลับ 
 Promise (n.)  = สัญญา, คําสัญญา, ทาทางท่ีดี, การสงสัญญาณท่ีดี 
 Merit = deserve (v.)  = ท่ีสมควรไดรับ 
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  Vocabulary Network  
 Disease / illness / sickness (n.)  = โรค, การเจ็บปวย 
 Ill / sick (v.)  = ปวย 
 Occupational disease (n.)  = โรคที่เกิดจากการทํางาน 
 Ailment (n.)  = โรค 
 Ail (v.)  = ปวย 
 Malady (n.)  = โรคภัยไขเจ็บ 
 Physical (adj.)  = ในทางกาย, โดยธรรมชาติ 
 Suffer (v.)  = ไดรับการทรมาน 
 Suffering (n.)  = ความทรมาน 
 Afflict (v.)  = ทําใหเจ็บปวย 
 Affilcition (n.)  = โรคภัย 
 Afflictive (adj.)  = ท่ีทําใหเจ็บปวย 
 Impair (v.)  = ทําใหเสีย 
 Impairment (n.)  = การทําใหเสีย 
 Dysfunction (n.)  = การปฎิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามปรกติ, เสื่อมหรือบกพรอง 
 Malfunction (n.)  = การทํางานผิดปรกติ 
 Disorder (n.)  = ไมเปนระเบียบ, โรค 
 Syndrome (n.)  = อาการของโรคตางๆ  
 Fatal / terminal / lethal / deadly (adj.)   =   เปนอันตรายถึงตาย 
 Curable (adj.)  = รักษาได 
 Cure (v.)  = รักษา 
 Incurable (adj.)  = รักษาไมได 
 Serious (adj.)  = รุนแรง 
 Slight (adj.)  = ไมรุนแรง, เล็กนอย 
 Acute (adj.)  = สาหัส 
 Chronic (adj.)  = เรื้อรัง 
 Symptom (n.)  = อาการ 
 Explicit symptom / overt symptom (n.)  =  อาการทีปรากฎชัดเจน 
 Critical (adj.)  = ฉุกเฉิน, ลอแหลม, เปนตายเทากัน 
 Life - threatening (n.)  = ใกลตาย 
 Terminal  = ระยะสุดทาย 
 Terminally ill (n.)  = การปวยขั้นสุดทาย 
 Stable (adj.)  = คงท่ี, ทรงตัว 
 Stability (n.)  = การคงท่ี 
 Unstable (adj.)  = ไมแนนอน, ไมคงท่ี 
 Recover / recuperate (v.)  = ฟนดีขึ้น 
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 Recovery / recuperation (n.)  = การฟนดีขึ้น 
 Resuscitate (v.)  = นํากลับมาใหม, บํารุงขึ้นใหม 
 Resuscitation (n.)  = การนํากลับมาใหม, การบํารุงขึ้นใหม 
 Coma (n.)  = ไมรูสึกตัว, สลบ 
 Comatose (adj.)  = ไมรูสึกตัว, สลบ 
 Conscious (adj.)   = รูสึกตัว 
 Consciousness (n.)  = การมีสติรูสึกตัว 
 Unconscious (adj.)   = ไมรูสึกตัว 
 Unconsciousness (n.)   = การไมมีสติไมรูสึกตัว 
 Diagnose (v.)  = วินิจฉัยโรค 
 Diagnosis (n.)  = การวินิจฉัยโรค 
 Palliative care (n.)  = การบรรเทา, เยียวยา 
 Rehabilitate (v.)  = บํารุง 
 Rehabilitation (n.)  = การบํารุงใหดีขึ้น 
 Malpractice (n.)  = วิธีการรักษาท่ีผิด 
  

  Federal health officials say a woman appears to have contracted the AIDS virus after 
deep kissing her male partner, the first reported case of HIV transmission through this form 
of contract. 
  เจาหนาท่ีสาธารณสุขของสหรัฐกลาววา มีหญิงผูหนึ่งไดรับเช้ือไวรัสเอดสหลังจากท่ีจูบกับเพ่ือน
ชายและนี่เปนครั้งแรกท่ีมีการรายงานการติดเช้ือไวรัส HIV ดวยวิธีการถายทอดแบบนี้ 

 
 Health officals (n.)  = เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
 Contract (v.)  = ไดรับเช้ือ 
 Contraction (n.)  = การไดรับเช้ือ 
 Transmission (n.)  = การถายทอด 
 Transmit (v.)  = ถายทอด 
 Vocabulary Network 
 Metastasis (n.)  = การแพรกระจายของโรค 
 Metastasize (v.)  = ทําใหแพรกระจาย 
 Metastatic (adj.)  = ท่ีแพรกระจาย 
 Spread (v.)  = แพรกระจาย 
 Recur / relapse (v.)  = กลับมาอีก, ไมหาย/กลับทรุดลง 
 Recurrence (n.)  = การกลับมาเปนอีก 
 Recurrent (adj.)  = ท่ีเกิดบอย, ท่ีเปนอีก 
 Survival rate (n.)  = อัตราการรอดชีวิต 
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 Mortality rate (n.)  = อัตราการเสียชีวิต 
 Tumor (n.)  = เนื้องอก  
 Tumorous (adj.)  = ท่ีเก่ียวกับเนื้องอก 
 Benign tumor (n.)  = เนื้องอกที่ไมเปนอันตราย 
 Malignant tumor / mailganancy (n.)   =   เนื้อราย 
 Polyp (n.)  = เนื้องอกแท 
 Lump (n.)  = กอนเนื้อ 
 Cancerous (adj)  = เปนมะเร็ง 
 Cancer - causing (n.)  = กอมะเร็ง 
 Incubation period (n.)  = ระยะฟกตัวของเช้ือโรค 
 Sex with multiple partners / promiscuity (n.)   =   การมีเพศสัมพันธโดยไมเลือกหนา 
 Unprotected sex (n.)  = การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน 
 Anal sex (n.)  = การมีเพศสัมพันธผานทวารหนัก 
 Blood transfusion (n.)  = การถายเลือด 
 Blood product (n.)  = เลือด 
 Heated blood product (n.)  = เลือดท่ีอุณหภูมิภายในรางกาย 
 Unheated blood product (n.)  = เลือดท่ีอุณหภูมิภายนอกรางกาย 
 Tainted blood / contaminated blood (n.)  = เลือดเสีย, เลือดท่ีติดเช้ือโรค 
 Bodily fluid (n.)  = ของเหลวในรางกาย 
 Secretion (n.)  = น้ําท่ีไหลออกมาจากอวัยวะ, การคัดหลั่ง 
 Secrete (v.)  = ขับ 
 
 
 

ขอใหโชคดีกับการสอบทุกคนคะ... 
ครูพ่ีแนนและทีมงาน  

pnan@enconcept.com 
pnan-enconcept.hi5.com 

www.twitter.com/Krupnan 
www.facebook.com/search Arisara Tanapakit 

Call center: 027363636 
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Reading Comprehension 
 
กอนเรียนอานควรตองอาน 
 การอานถือเปนทักษะที่นักเรียนตองอาศัยความมุมานะ และฝกฝนเปนเวลานานกอนท่ีจะสามารถอาน
บทความหรืองานเขียนใดๆ ก็ตามไดอยางทะลุปรุโปรงและมีความเขาใจถองแทถึงแกนสาระของงานเขียนช้ินนั้นๆ 
คําวา “อาน” นั้นไมใชเพียงแคการอานเพียงเพ่ือใหจบงานเขียนช้ินใดช้ินหนึ่ง ทวาหมายถึงความเขาใจในประเด็น
และสาระที่งานเขียนช้ินนั้นตองการสื่อความ จากประสบการณของนักเรียนเองจะพบวาทักษะการอานเปนทักษะที่
เรียนรูและเขาใจลําบากเพราะคนเรามักอานในใจ และสิ่งท่ีเกิดขึ้นในความคิดตลอดจนความเขาใจของแตละบุคคล
ยอมเปนสิ่งท่ีสอนกันลําบาก นอกจากนี้การอานงานเขียนอะไรก็ตามยอมใชเวลาพอสมควร ซ่ึงอาจทําใหนักเรียน
ทอแทในความยาก เบ่ือหนายเพราะไมรูคําศัพทหรือแมกระทั่งยอมแพกลางคันเพราะไมมั่นใจในทักษะการอานของ
ตนเอง 
 อยางไรก็ตาม “การอาน” ในขอสอบ O-NET หรือ GAT ในสวนของภาษาอังกฤษวัดผลการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมปลายตามจุดประสงคมาตรฐานชวงช้ันท่ีกําหนดในหลักสูตรช้ัน ม. 4-6 ซ่ึงทักษะ
การอานสําหรับนักเรียนในระดับนี้มีไวเพ่ือพัฒนาการคิด พินิจพิเคราะหหรือท่ีเรียกวา “Critical Thinking” ดังน้ัน
แลวในการทําขอสอบ Reading นักเรียนควรจะตองมีความเขาใจในทฤษฎีการอานเบื้องตน มีความสามารถในการ
ประเมินเนื้อหาและโครงการของงานเขียนเพ่ือดูเน้ือหาท่ีสอดรับ รูปแบบ การกลาวอางและเปาหมายของผูเขียนได 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้คือโจทยในขอสอบที่นักเรียนคุนเคยนั่นเอง 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวโยงกับทักษะการอานมีดวยกันมากมายซ่ึงสวนใหญแลวจะเรียนแบบเจาะลึกโดยอาศัย
ระยะเวลาเพาะบมเปนเวลานานในระดับมหาวิทยาลัย แตก็ไมไดหมายความวาการฝกฝนจะยากเกินไปสําหรับ
นักเรียนมัธยมปลาย ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางเนื้อหาในสวนการอานเบื้องตนท่ีควรศึกษาและฝกฝนใหแคลวคลอง
กอนลงมือลองทําขอสอบ 
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ทักษะ Skimming และ Scanning 
 การอานแบงตามจุดประสงคหลักๆ ได 2 แบบ คือ การอานเพ่ือความบันเทิง (Reading for entertainment) 
และการอานเพ่ือหาขอมูล (Reading for information) ในขอสอบเขามหาวิทยาลัย นักเรียนตองอานเพ่ือหา
ขอมูลมาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน โดยเทคนิคพ้ืนฐานสองประการ คือ 
 1. Skimming หมายถึง อานเพ่ือหาใจความสําคัญ ขอสอบมักจะถามถึง main idea คือแนวความคิด
หลักของเรื่องท่ีอานซ่ึงอาจถามเจาะเฉพาะยอหนาใดยอหนาหนึ่งหรืออาจถามโดยรวมทั้งงานเขียนช้ินนั้นๆ สวน
ใหญแลว main idea หรือใจความสําคัญในขอสอบเขามหาวิทยาลัยมักจะอยูในประโยคตนๆ ของยอหนาน้ันๆ ทํา
หนาท่ีเสมือน “หัวใจ” นอกจากนี้ตําแหนงอื่นๆ ของ main idea อาจอยูท่ีประโยคสุดทายของยอหนาไดเชนกัน 
การ Skimming คือการดูงานเขียนโดยองครวมนั่นเอง โดยเทคนิคนี้นักเรียนมักใชในการอานงานเขียนท่ีมีความ
ตอเนื่องกันเชน บทความทั่วไป ขาว บทวิจารณ เรื่องสั้น เรื่องท่ีตัดตอนมา สารคดี และขําขันเปนตน 
 2. Scanning หมายถึง อานเพ่ือหาขอมูลท่ีตองการ หารายละเอียดของบทความหรือบทอานท่ีเปน
ขอความสั้นๆ รายการหรือขั้นตอนการทําอาหาร โฆษณา ประกาศ รายช่ือหรือหมายเลขโทรศัพทเปนตน โดยการ
อานประเภทนี้เราไมจําเปนตองใสใจทุกคํา ทุกรายละเอียดก็ได 
 เทคนิคท้ังสองอยางนี้จะชวยใหผูอานอานไดรวดเร็วและไดเนื้อหาสาระ ในขอสอบมักใชหัวขอวา Speed 
Reading บางหรือ Reading Comprehension บาง และในที่สุดแลวขอสอบเหลาน้ีเปนการวัดทักษะการอานโดย
มีเวลาเปนตัวกําหนดดวยกันหมดท้ังสิ้น 
 
โครงสรางและรูปแบบงานเขียน 
 การเขาใจถึงโครงสรางและรูปแบบของงานเขียนจะชวยใหนักเรียนเขาถึงแกนไดงายขึ้นและชวย
ประหยัดเวลาในการอานเพ่ือทําขอสอบเพราะงานเขียนก็คือการนําเสนอความคิดออกมาในรูปของตัวหนังสือ 
ดังนั้นแลวความคิดท่ีนําเสนอควรจะตองมีรูปแบบ ลําดับ ขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบและสังเกตไดงาย โครงสราง
งานเขียนท่ีมักออกขอสอบมีอยูดวยกันดังนี้ 
 1. Classification 
 2. Narration or Sequence 
 3. Comparison / Contrast 
 4. Cause / Effect 
 5. Argumentation  
 1. Classification โครงสรางแบบนี้ คือ การแจกแจงไลเรียง ผูเขียนมักตองการนําเสนอความคิดท่ีมี
ลําดับขั้นตอนหรือเปนการยกตัวอยางขอมูลเพ่ือสนับสนุนแนวคิดใดความคิดหนึ่ง 
  Signal words : for example, for instance, first, second, another, also, besides, in 
addition, final, that is, last, most important, kinds, etc. 
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  ตัวอยางงานเขียน 
  There are several different theories about the origin of the Moon. One theory, called the 
fission theory, states that early in the life of Earth, a piece broke off, and that piece became the 
Moon. A second, closely related theory is that the Moon is composed of several pieces of Earth 
that broke away from our planet. Yet another theory is that the Moon formed elsewhere in the 
solar system and was captured by Earth’s gravity. The final theory states that a huge piece of 
planetary rock struck Earth and broke up into pieces. One of the pieces became the Moon. 
 Topic : Theories about the origin of the Moon 
 Main idea : There are several different theories about the origin of the Moon.  
 2. Narration หรือ Sequence โครงสรางแบบนี้คือการเลาลําดับเหตุการณหรือบอกขั้นตอน  
  Signal words : begin, story, process, sequence, method, procedure, first, second, then, 
next, after that, soon, finally, in (Year), last (Day, Month, Year), the next step, the following, etc. 
  ตัวอยางงานเขียน 
  Close-up study of planet Mars began when rockets were developed that could send 
scientific instruments into space. In 1965, the first observations of Mars were done by the 
American spacecraft Mariner 4, which flew near the planet to collect data and take photographs. 
Four years later, more data and photographs were collected by Mariner 6 and 7 as they flew past 
the planet. Then, in 1971, Mariner 9 actually went into orbit around Mars, and during the 
following eleven months, sent back more than 7,000 images before contact with the spacecraft 
was lost. The next major step, in 1976, was the landing of two Viking crafts on two different 
areas of Mars’ surface.  These landers were able to send back important data about the 
atmosphere of the planet.  
  Topic : Close-up study of Mars 
  Main idea : Close-up study of Mars began when rockets were developed that 

could send probes into space.  
 3. Comparison / Contrast โครงสรางแบบนี้คือการเปรียบเทียบความเหมือนและ / หรือความ
แตกตางของสิ่งของท่ีกลาวถึงหรือนํามาเปรียบเทียบ เชน คนสองคน สถานท่ีสองแหง เพ่ือนกินกับเพ่ือนแท หรือ
อื่นๆ  
  Signal words : similarities, differences, both, in common, same, similar, differ, compare, 
contrast, in the same way, also, like, both, in common, however, nevertheless, although, on the 
other hand, in contrast, yet, unlike, etc. 
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  ตัวอยางงานเขียน 
  Astronomy and astrology are similar in some ways, but they differ in a very important 
way. In both fields, the experts study planetary motion and constellations (groups of stars), and 
they use telescopes, tables, and charts to do their work. However, astronomers study the 
heavenly bodies as a science, and over the years people have used astronomy to discover more 
about the universe. Astrologers, on the other hand, use their knowledge of the heavenly bodies to 
advise people about their life situations. This is not science, but a belief that what happens in 
our lives is affected by the positions of the moon, sun and planets. 
  Topic : Astronomy and astrology 
  Main idea : Astronomy and astrology are similar in some ways, but they differ in 

an important way.  
 4. Cause/ Effect โครงสรางแบบนี้คือการนําเสนอแนวความคิดท่ีมีท้ังสาเหตุและผลกระทบที่ตามมา 
  Signal words : causes, leads to, is the cause of, results in, creates, brings about, 
makes, provokes, produces, gives rise to, contributes to, is due to, is the result of, comes from, 
results from, is produced by, is a consequence of, follows, is caused b, etc. 
  ตัวอยางงานเขียน 
  In 2003, two robotic rovers landed on Mars and began sending back data about the 
possible existence of water on the red planet. This close examination of Mars was the result of 
new and improved technology. Because of advances in telecommunication systems, scientists on 
Earth can send commands faster and receive data in greater amounts. New software in the 
rovers led to their increased ability to make independent decisions and avoid dangers and 
hazards on their own. As a result of new technologies for severe environments, the rovers and 
their interior computers were able to survive the extreme cold and hot conditions in space and 
on Mars. And due to their new improved wheels the twin rovers could move around the rocky 
Martian landscape with ease. 
  Topic : Close examination of Mars 
  Main idea : This close examination of Mars is the result of new and improved 

technologies.  
 5. Argumentation โครงสรางแบบนี้นําเสนอความคิดท่ีมีประเด็นอภิปรายโตแยง แสดงความคิดเห็นใน
มุมมองตางๆ เนื้อความอาจเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ปญหาสังคมตางๆ เศรษฐกิจ ความเช่ือ การเมืองหรือ
อื่นๆ ท่ีมีการแบงความคิดออกเปนสองฝาย  
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  ตัวอยางงานเขียน 
  Diabetics are twice as likely as non-diabetics to suffer from depressions, say 
psychiatrists from Washington University and the US Department of Veterans Affairs in St. Louis, 
who analyzed 25 years of research. 
  Doctors have long assumed that diabetes—which strikes tens of millions of people—
can bring on depression because of the difficulties it causes in the lives of sufferers, says the 
study’s senior author, Patrick Lustman of Washington University. But now, the idea that the 
reverse could be true—that is, that depression may lead to diabetes—is being seriously 
considered, says Lustman. One clue may lie in the inactivity and overeating that accompany 
depression. Each contributes to diabetes. Diabetics who are depressed should seek treatment for 
both maladies, the researcher says. (ขอสอบ O-Net, 25 กุมภาพันธ 2549) 
  Topic : Depression in diabetics and non-diabetics 
  Main idea : Diabetics are twice as likely as non-diabetics to suffer from depressions. 
 
ทักษะการเดาความหมายคําศัพท  
 ในบางครั้งท่ีอานบทความภาษาอังกฤษ นักเรียนอาจพบกับคําศัพทใหมๆ ท่ีไมทราบความหมาย 
พจนานุกรม (Dictionary) เปนสิ่งท่ีจะชวยไดดีท่ีสุดและทําใหนักเรียนไดเรียนรูคําใหมนั้นๆ ในการเปดดูความหมาย
ของคําศัพทในพจนานุกรม นักเรียนควรดูท่ีมาของคําศัพทนั้นประกอบกับคําแปลดวย เพราะคําศัพทใหมคําอื่นๆ 
อาจประกอบดวยรากศัพทหรือท่ีมาของคําศัพทท่ีนักเรียนจําไดจากคําศัพทเกาท่ีเคยเปดพจนานุกรมดูแลว ทําให
พอจะเดาความหมายไดคราวๆ หรืออาจจะถูกตองเลยก็ได นอกจากนั้นเวลาเปดพจนานุกรมเราควรดูการออก
เสียงของคําศัพทนั้นๆ ดวย รวมถึงการเนนเสียง (Stress) ท่ีถูกตอง เพราะมีบอยครั้งท่ีลักษณะการออกเสียงไม
เปนไปอยางท่ีคาดไว ถาไมมีพจนานุกรม ก็คงตองเดาความหมายคําศัพทคําใหมนั้นๆ แตเปนการเดาอยางมี
หลักการ ซ่ึงเทคนิคท่ีไดใชบอยแบงออกเปนดังนี้  
 การเดาคําศัพทโดยดูจากคําเชื่อมประเภทตางๆ  
 1. การเดาคําศัพทโดยดูจากคําเชื่อมที่บอกคําจํากัดความหรือนิยาม (Definition) คําเชื่อมเหลานี้ 
ไดแก 
   to be be called 
   mean (gled) called 
   to be know as refer to 
   can be defined as can be thought of 
  ตัวอยางเชน 
  To protect against the floodwaters, volunteers filled trash bags with sand and then 
stacked them to create levees, which are temporary barriers.  
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 2. การเดาคําศัพทโดยดูจากคําเชื่อมที่แสดงการพูดซ้ําความหมาย (Renaming or Restatement) 
คําเชื่อมเหลานี้ ไดแก 
   or that is to say (หรือ i.e.) 
   that is in other words 
   to put in another way    
  ตัวอยางเชน 
  In many Native American tribes, the shaman, or medicine man, acts as a ceremonial 
priest.  
 3. การเดาคําศัพทโดยดูจากคําเชื่อมที่แสดงการเปรียบเทียบที่คลายคลึงกัน (Similarity) คําเชื่อม
เหลานี้ ไดแก 
   as    like 
   as...as  alike 
   likewise  as if 
   similar just as 
   just the same as in the same way 
   compared with as though 
   ตัวอยางเชน 
  Like Brad Pitt, Orlando Bloom is regarded as a famous Hollywood superstar.  
 4. การเดาคําศัพทโดยดูจากคําเชื่อมที่แสดงความขัดแยง (Contrast and Concession) คําเชื่อม
เหลานี้ ไดแก 
   but / yet  though / although 
   eventhough however / nevertheless    
   while / whereas on the contrary                  
   in contrast as opposite to  
   in spite of despite 
  ตัวอยางเชน 
  Unlike a mammal, an amphibian begins life with gills and later develops lungs.  
 5. การเดาคําศัพทโดยดูจากคําเชื่อมที่แสดงตัวอยาง (Examplification) คําเชื่อมเหลานี้ ไดแก 
   e.g. / for example 
   for instance  such as 
   like  ex.                  
   as follows 
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  ตัวอยางเชน 
  One condition of this symptom is lethargy. For example, some patients may feel they 
don’t want to get out of bed in the morning, while others might feel listless during the day and 
have no interest in doing anything.  
 6. การเดาคําศัพทโดยดูจากคําเชื่อมที่บอกการอธิบายสาเหตุและความเปนเหตุเปนผล (Cause and 
Effect or Result) คําเชื่อมเหลานี้ ไดแก 
   because since 
   as now that 
   for because of 
   owing to due to 
   on account of therefore 
   as a result so 
   that is why hence     
  ตัวอยางเชน  
  Due to heavy deforestation in the area, the villagers are experiencing a severe flood.   
การเดาคําศัพทโดยดูจากเครื่องหมายวรรคตอน 
 เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) ในภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปนมาก เพราะทําหนาท่ีทางไวยากรณ 
เชน เครื่องหมาย . (full stop หรือ period) ใชแสดงการจบประโยคเครื่องหมาย ? (question mark) ใชแสดงวา
เปนประโยคคําถาม เครื่องหมาย , (comma) ใชแยกขอความ เปนตน เครื่องหมายเหลานี้นอกจากจะทําหนาท่ี
ตางๆ ดังกลาวแลว ยังใชสื่อความหมายและชวยในการเดาความหมายของคําศัพทไดดวย เครื่องหมายที่สําคัญท่ี
ควรสนใจมีดังตอไปนี้  
 1. เครื่องหมาย , (comma) 
  comma ใชแบงขอความในประโยค และจะสื่อความหมายวา คํา หรือขอความท่ีอยูหลังเครื่องหมายนี้
จะมีความหมายเทากับ คําหรือขอความท่ีอยูขางหนาเครื่องหมาย comma มักเรียกวา appositive คือ คํานามท่ี
ใสซอนคํานาม และจะหมายถึงคนเดียวกันหรือกลาวถึงสิ่งเดียวกัน และบางครั้งอาจจะอธิบายขยายความคําท่ีมา
ขางหนาก็ได 
  ตัวอยางเชน 
  Infidelity, or being unfaithful to your lover, is considered an unpleasant behavior. 
         ประโยคนี้ขอความท่ีตามหลังเครื่องหมาย , (comma) จะอธิบายคําท่ีมาขางหนาคือคําวา “infidelity” 
วามีความหมายเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับคําวา “being unfaithful to your lover” ซ่ึงในท่ีนี้คําวา “infidelity” 
แปลวา การนอกใจคนรักหรือคูครองตนเอง 
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 2. เครื่องหมาย - (dash)  
         การใสเครื่องหมาย - (dash) จะสื่อความหมายวา คําหรือขอความท่ีอยูหลังเครื่องหมายนี้ มีความหมาย
ใกลเคียงหรือเทากับขอความท่ีมาขางหนา และบางครั้งขอความหรือคําขางหลังนี้อาจเปนการอธิบายขยายความ 
โดยการใหตัวอยางหรือรายละเอียดเก่ียวกับคําหรือขอความท่ีมาขางหนา 
  ตัวอยางเชน 
  Are you opposed to - against - materialism?  
  ประโยคขางตนนี้คําวา against ถูกวางไวในเครื่องหมาย dash (-) ซ่ึงทําใหคําน้ีมีความหมายเหมือน
คําวา “opposed to” นั่นเอง  
 3. เครื่องหมาย : (colon) 
  ขอความท่ีตามหลัง (colon จะใหรายละเอียดเก่ียวกับคําหรือขอความขางหนา ดังนั้นท้ังสองขอความ
จะมีความหมายใกลเคียงหรือความหมายเดียวกัน 
  ตัวอยางเชน 
  His plans for the project are totally intangible: the plans are not possible to be done 
easily and not clear enough, and he does not have any valid outline of the plans.  
  จากประโยคนี้เมื่อเห็นเครื่องหมาย : (colon) จะสามารถคาดเดาไดวาประโยคดานหลังจะเปนการ
อธิบายความของคําหรือประโยคแรก ในท่ีนี้ความหมายของคําวา “intangible” คือไมสามารถเปนไปไดหรือไม
ชัดเจนหรือจับตองไดนั่นเอง  
 4. เครื่องหมาย ; (semi - colon) 
  ขอความท่ีตามมาขางหลัง ; (semi - colon) จะอธิบายและมีความหมายในทํานองดียวกับขอความท่ี
อยูขางหนา ดังนั้นเมื่อพบศัพทท่ีไมคุนเคยในขอความในขอความหนึ่งจะสามารถเดาความหมายของคําน้ันไดโดยดู
จากอีกขอความชวยกัน 
  ตัวอยางเชน 
  The annual subscription to the magazine is good; they will mail you the magazine 
every month for a year. 
  ประโยคตนนี้หากเราตองการรูความหมายของคําวา “annual” เราก็สามารถดูไดจากประโยคดานหลัง
เครื่องหมาย ; (semi-colon) ในท่ีนี้คําวา “annual” แปลวา ประจําป ซ่ึงก็หมายถึง นิตยสารจะมาสงใหทุกเดือน
เปนเวลาหนึ่งปนั่นเอง  
 5. เครื่องหมาย (  ) (parentheses) 
           เครื่องหมาย (  ) parentheses  ใชคําอธิบายหรือขอความขางหนา เชนกันบางครั้งอาจใหรายละเอียด
หรืออาจใชขยายความของคําหรือขอความขางหนาไดเชนกัน 
  ตัวอยางเชน 
  There are many effects from deforestation (cutting trees). 
  ในท่ีนี้คําในวงเล็บตามหลังคําวา “deforestion” ถาจะตองเดาความหมายของคําๆ นี้ก็จะเดาวา “การ
ตัดไมทําลายปา” นั่นเอง 
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คําที่ควรรู  
 คําเช่ือมท่ีใชในงานเขียนโครงสรางตางๆ (Transitional Words) 
 คําเช่ือมเปนเสมือนสะพานเชื่อมโยงใจความงานเขียนท่ีจะคอยชวยใหนักเรียนสามารถจับใจความ และ
ตีความความคิดท่ีตองการนําเสนอไดงายดายมากขึ้น คําเช่ือมทําหนาท่ีคลายๆ กาวท่ีเช่ือมใจความในแตละประโยค
เขาดวยกัน ตลอดจนเช่ือมใจความในระดับยอหนาหรือระดับเรียงความอีกดวย ดังน้ันแลวการศึกษาและทําความ
รูจักกับคําเช่ือมเหลานี้สามารถชวยใหนักเรียนประหยัดเวลาในการทําขอสอบและสามารถบอกไดวางานเขียนท่ี
กําลังอานนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร  
 

วัตถุประสงค 
หรือใจความ 
ที่ตองการส่ือ 

โครงสราง 
งานเขียน 

คําเชื่อมที่มักพบบอยในการทําขอสอบการอาน 

เพ่ือใหตัวอยางหรือ
อธิบาย 

 

การบรรยาย
ความหรือการ
อธิบายลักษณะ 

For example, for instance, in this case, on this occasion, in 
this situation, to demonstrate, take the case of, as an 
illustration, to illustrate this point, for example, for instance, 
in this case, in another case, on this occasion, in this 
situation, take the case of, after all, indeed, in fact, of course, 
specifically, such as, the following example 

เพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติม การเลาเรื่อง
โดยมีลําดับ
เวลาเปน
ตัวกําหนด 

And, and then, in addition, again, besides, equally important, 
furthermore, finally, next, what’s more, moreover, lastly, 
while, immediately, never, after, later, earlier, always, when, 
soon, whenever, meanwhile, sometimes, in the meantime, 
during, afterwards, now, until now, next, following, once, 
then, simultaneously, so far, this time, subsequently 

เพ่ือพิสูจนในเชิง
ปญหาและการ
แกปญหา 

การบรรยายเชิง
สาเหตุและ
ปญหา 

Because, since, for the same reason, obviously, evidently, 
furthermore, besides, indeed, in fact, in any case, therefore, 
thus, consequently,  hence, accordingly, as a result 

เพ่ือเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือ

ความตาง 

การบรรยาย
เพ่ือปรียบเทียบ
สิ่งของหรือ
แนวความคิด 

By comparison, whereas, on the other hand, however, 
nevertheless, on the contrary, conversely, meanwhile, after 
all, although this may be true, in the same way, in like 
manner, by the same token, likewise, similarly, in similar 
fashion, yet, but, in contrast, notwithstanding, though, 
nonetheless, otherwise, after all, at the same time 
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วัตถุประสงค 
หรือใจความ 
ที่ตองการส่ือ 

โครงสราง 
งานเขียน 

คําเชื่อมที่มักพบบอยในการทําขอสอบการอาน 

เพ่ือทวนความ  In brief, as I have said, as I have noted, as has been noted 
เพ่ือการเนนย้ํา  Definitely, absolutely, extremely, obviously, in fact, in any 

case, positively, naturally, surprisingly, always, never, 
emphatically, unquestionably, without a doubt, certainly, 
undeniably, unbelievably, incredibly, indeed, in any case, 
positively, forever, perennially, eternally, without reservation, 
again, to repeat, for this reason 

เพ่ือสรุปใจความ  In brief, on the whole, summing up, in conclusion, to 
conclude, in summary, therefore, accordingly, thus, 
consequently 

  
คําแสดงจุดประสงค (Reporting Words)  
 ในการอานและการเขียนเชิงวิชาการ นับเปนสิ่งสําคัญในการนําเสนอความคิดอยางมีตรรกะและเรียบเรียง
อยางมีเหตุผลสอดคลอง บางครั้งผูเขียนจําตองรายงาน ประเมินขอมูลในการทําวิจัย ซ่ึงในการตีความแนวคิดของ
ผูเขียนในงานเขียนไดอยางแมนยํานั้นจําเปนจะตองเขาใจความหมายคําศัพทเฉพาะที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจงาน
เขียนไดมากขึ้น ในท่ีนี้ขอเรียกคํากลุมนี้วา “คําแสดงจุดประสงค” โดยคําเหลาน้ีสามารถบอกถึง 
 - วัตถุประสงคของงานเขียน เชนงานวิจัย 
 - ผลของงานวิจัยหรืองานคนควาตางๆ 
 - ความคิดเห็นตองานเขียนตางๆ    
 ตัวอยางคําแสดงจุดประสงคมี ดังนี้   

จุดประสงค ระดับออน ระดับปานกลาง ระดับสูง 
บอกขอมูลเพ่ิมเติม  add  
แสดงความเห็น

ดวย 
admit, concede Accept, acknowledge, agree, 

concur, confirm, recognize 
Applaud, congratulate, extol, 
praise, support 

อภิปรายและโนม
นาวใจ 

apologize Assure, encourage, interpret, 
justify, reason 

Alert, argue, boast, contend, 
convince, emphasize, exhort, 
forbid, insist, prove, promise, 
persuade, threaten, warn 

แสดงความเช่ือ Guess, hope, 
imagine 

Believe, claim, declare, express, 
feel, hold, know, maintain, 
profess, subscribe to, think 

Assert, guarantee, insist, 
uphold 
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จุดประสงค ระดับออน ระดับปานกลาง ระดับสูง 
สรุปความ  Conclude, discover, find, infer, 

realize 
 

การต้ังขอสงสัย
หรือการไมเห็นดวย 

Doubt, question Challenge, debate, disagree, 
question, request, wonder 

Accuse, attack, complain, 
contradict, criticize, deny, 
discard, disclaim, discount, 
dismiss, dispute, disregard, 
negate, object to, oppose, 
refute, reject 

การเนนย้ํา   Accentuate, emphasize, 
highlight, stress, underscore, 
warn 

การประเมินและ
การตรวจสอบ 
วิเคราะห 

 Analyze, appraise, assess, 
compare, consider, contract, 
critique, evaluate, examine, 
investigate, understand 

Blame, complain, ignore, 
scrutinize, warn 

การอธิบายความ  Articulate, clarify, explain  
การนําเสนอหรือ

แสดง 
 Comment, define, describe, 

estimate, forget, identify, 
illustrate, imply, inform, 
instruct, list, mention, note, 
observe, outline, point out, 
present, remark, remind, report, 
restate, reveal, show, state, 
study, tell, use 

Announce, promise 

การเสนอแนะ 
แนะนํา 

Allege, 
intimate, 
speculate 

Advise, advocate, hypothesize, 
posit, postulate, propose, 
suggest, theorize 

 

 
คําแสดงจุดประสงคดานบนมีโครงสรางเฉพาะในรูปประโยค ดังนี้ 
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คําแสดงจุดประสงคที่ตองตามดวยคําบุพบท (Preposition) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยางประโยค เชน 
 1. I apologize Mary for not replying to her message. 
  ฉันขอโทษแมรี่ท่ีไมไดตอบกลับขอความของเธอ 
 2. The researchers compare humans to apes. 
  นักวิทยาศาสตรเปรียบเทียบมนุษยกับลิง 
 3. I disagree with the idea that women are inferior to men. 
  ฉันไมเห็นดวยกับความคิดท่ีวาผูหญิงดอยกวาผูชาย 
 4. My mother blames me for breaking the television. 
  แมกลาวโทษฉันท่ีฉันทําโทรทัศนพัง 
 

คําแสดงจุดประสงคที่ตองตามดวยคํานาม (Noun) หรือเติม -ING ดานหลง 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยางประโยค เชน 
 1. I consider breaking the law an unpleasant behavior. 
  ฉันคิดวาการแหกกฎหมายเปนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
 2. I reject his request to go England for his vacation. 
  ฉันปฏิเสธคําขอของเขาที่ตองการไปเที่ยวประเทศอังกฤษชวงพักรอน 
 3. The police investigated the death of a millionaire. 
  ตํารวจสืบสวนการตายของเศรษฐีคนหนึ่ง 

Define X as Y Alert  X to Y 
Compare X to Y 
Object  to X 
Subscribe to X 
Challenge X to do Y 
Exhort  X to do Y 
Forbid   X to do Y 
Warn   X to do Y 

Apologize for X 
Blame  X for Y 
Criticize X for Y 

Analyze, applaud,  appraise, assess, attack, consider, contradict, critique, debate, describe, 
discard, disclaim, discount, discuss, dismiss, disregard, evaluate, examine, explore, express, 
extol, forbid, highlight, identify, ignore, illustrate, investigate, justify, list, oppose, outline, 
praise, present, question, refute, reject, restate, scrutinize, study, support, underscore, use, 
validate, verify 

Confuse X with Y 
Contrast X with Y 
Disagree with X 
Concur  with X 

Accuse  X of Y 
Warn  X of Y 
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คําแสดงจุดประสงคที่ตองตามดวยอนุประโยค (Dependent Clause) หรือสวนเติมเต็มประโยค สวนมาก
จะใช Relative Pronoun “that” เชน 

I suggest that the investigation be done before tomorrow. 
ฉันแนะนําวาการสืบสวนควรลงมือทํากอนพรุงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยางประโยค เชน 
 1. The researchers disagree with John when he maintains that many students have 
problems in  adjusting themselves into a new environment. 
  นักวิจัยไมเห็นดวยกับจอหนในประเด็นท่ีวาเขายึดม่ันในความคิดวานักเรียนหลายคนยังมีปญหาใน
การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหม 
 2. Some people subscribe to the idea that chocolate is unhealthy, but John refutes to 
this claim. 
  คนบางคนเชื่อม่ันตอความคิดท่ีวาช็อคโกแลตสงผลเสียตอรางกายแตจอหนไมเห็นดวยกับแนวคิดนั้น 
 
คําบงบอกน้ําเสียงผูเขียน (Words of Tone of Voice)  
 อีกปญหาหนึ่งซ่ึงนับเปนปญหาใหญสําหรับนักเรียนในการอานและเขาใจงานเขียนก็คือ คําถามท่ีถามถึง 
“Tone of Voice” ของงานเขียนช้ินนั้นๆ ตัวอยางตอไปนี้คือคําศัพทท่ีบงบอกน้ําเสียงของผูเขียน นักเรียนควร
ศึกษาและจดจําใหแมนยํา 
 1. angry แปลวา  โกรธ 
 2. sarcastic  แปลวา  เสียดสี  
 3. sweet  แปลวา พอใจ ยินดี 
 4. harsh แปลวา  เกรี้ยวกราด กระดาง 
 5. cheerful แปลวา  สดช่ืน 
 6. pleasant แปลวา ยินดี เพลิดเพลิน 
 7. sharp  แปลวา ฉุนเฉียว 
 8. disgusted แปลวา รังเกียจ ขยะแขยง 
 9. haughty  แปลวา ยะโส โอหัง ทรนง 

Accept, acknowledge, add, admit, advise, advocate, agree, alert, allege, announce, argue, 
articulate, assert, assure, believe, boast, claim, clarify, comment, complain, concede, conclude, 
confirm, feel, find, forget, guarantee, guess, hope, hypothesize, imagine, imply, indicate, infer, 
inform, insist, justify, know, maintain, note, observe, persuade, point out, posit, postulate, 
promise, propose, prove, question, realize, reason, recognize, recommend, remark, remind, 
report, reveal, show, speculate, state, stress, suggest, suspect, tell, theorize, think, understand, 
urge, warn 



ภาษาอังกฤษ (154) _____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 10. soothing  แปลวา  ปลอบประโลม 
 11. melancholic  แปลวา  เศราสรอย 
 12. depressed แปลวา  หดหู สิ้นหวัง 
 13. ecstatic  แปลวา ปลาบปลื้ม 
 14. agitated  แปลวา กระวนกระวายใจ 
 15. sympathetic  แปลวา  เห็นอกเห็นใจ 
 16. seductive แปลวา  ย่ัวยวน เรงเรา 
 17. hollow แปลวา เสแสรง 
 18. humorous แปลวา มีอารมณขัน 
 19. passive แปลวา  ไมโตแยง เฉยชา 
 20. persuasive แปลวา  โนมนาวใจ 
 21. afraid แปลวา หวาดกลัว 
 22. tired  แปลวา  เบ่ือหนาย 
 23. happy แปลวา  มีความสุข 
 24. disappointed  แปลวา ผิดหวัง 
 25. dejected แปลวา ผิดหวัง เศรา 
 26. excited แปลวา  ตื่นเตน 
 27. desperate แปลวา สิ้นหวัง 
 28. superficial แปลวา  คราวๆ ผิวเผิน 
 29. sad แปลวา  เศราสรอย เสียใจ 
 30. artificial แปลวา  เสแสรง ไมจริงใจ 
 31. authoritative  แปลวา  เช่ือถือได ไวใจได 
 32. surprised แปลวา  ประหลาดใจ 
 33. ironic  แปลวา  เยาะเยย ถากถาง 
 34. content แปลวา  พึงพอใจ 
 35. hurt แปลวา  เจ็บปวด 
 36. confused แปลวา  สับสน 
 37. questioning แปลวา  สงสัย  
 38. inquisitive แปลวา อยากรูอยากเห็น 
 39. arrogant  แปลวา หยิ่ง 
 40. condescending แปลวา ยอมรับ 
 41. coarse  แปลวา หยาบคาย 
 42. romantic แปลวา มีความสุนทรีย เพอฝน 
 43. upset  แปลวา  โกรธ 
 44. paranoid แปลวา  หวาดระแวง 
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 45. pleading  แปลวา แกตาง แกตัว 
 46. numb แปลวา  หมดความรูสึก 
 47. cynical  แปลวา  เยาะเยย ถากถาง 
 48. facetious แปลวา  ไมมีกาลเทศะ 
 49. hating แปลวา จงเกลียดจงชัง 
 50. nervous แปลวา  กระวนกระวายใจ 
 51. loving แปลวา เอ็นดู รักใคร 
 52. scornful  แปลวา ดูถูก 
 53. enthusiastic  แปลวา  กระตือรือรน 
 54. snooty  แปลวา หัวสูง อวดหยิ่ง 
 55. dreamy แปลวา  เพอฝน 
 56. lighthearted  แปลวา  เบิกบานใจ 
 57. humble แปลวา  ถอมตัว 
 58. instructive  แปลวา   สั่งสอน ใหขาวสาร 
 59. disinterested  แปลวา   ไมมีสวนไดสวนเสีย เปนกลาง 
 60. uninterested แปลวา วางเฉย ไมสนใจ 
 61. cheery แปลวา มองโลกแงดี สดช่ืน 
 62. manipulative แปลวา จัดการ ปรับเปลี่ยน 
 63. contradictory แปลวา ขัดแยง ตรงขาม 
 64. aggravated แปลวา ชวนทะเลาะ 
 65. serious  แปลวา จริงจัง 
 66. calm แปลวา สงบ ใจเย็น  
 67. proud  แปลวา ภาคภูมิใจ 
 68. apathetic  แปลวา  เฉยชา 
 69. encouraging แปลวา ใหกําลังใจ 
 70. consoling แปลวา   ปลอบโยน 
 71. friendly แปลวา  เปนมิตร 
 72. loud  แปลวา  โผงผาง  
 73. brash แปลวา   หุนหันพลันแลน 
 74. apologetic แปลวา   ขอโทษขอโพย 
 75. appreciative แปลวา   รูสึกขอบคุณ 
 76. joyful แปลวา สนุกสนาน 
 77. miserable  แปลวา   ทุกขระทม 
 78. vibrant แปลวา   มีชีวิตชีวา 
 79. whimsical แปลวา แปลกประหลาด 
 80. wistful แปลวา   โหยหา 
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แนวขอสอบ 
 
Passage 1 (Items 1-5) 
Read the following text and choose the best answer.  
 One morning, bad weather had backed up all flights, and as a result, our plane had sat on 
the runway for three hours since eight. All attempts to placate the passengers weren’t working. 
Then the pilot came on the intercom to announce his umpteenth update: 
 “Folks, we will be getting permission to take off, but I have to tell you that we’re 26th in 
line for departure.” 
 As a collective groan filled the aircraft, a flight attendant took the mike and added, 
“Ladies and gentlemen, please close your window shades. We will soon be showing our almost-
inflight hit movie, ‘Anger Management.”  
1. This text is supposed to be a / an .................... . 
 1) rumor 2) joke 3) breaking news 4) editorial  
2. Where and when did the situation in which people complaint take place? 
 1) At the airport / around 11 a.m. 2) In the flight / around 8 a.m. 
 3) At the airport / around 8 a.m. 4) In the flight / around 11 a.m.  
3. What is the phrase “collective groan filled the aircraft” meant by? 
 1) The passengers heard a very loud noise in the cabin. 
 2) The aircraft engine was running and about to take off. 
 3) The passengers were upset and complaining loudly. 
 4) Everyone on the plane was nervous as the engine cracked.  
4. What does the underlined word “We” refer to? 
 1) Flight attendants and the pilot 2) Passengers and the flight attendants 
 3) Pilot and the passengers 4) Everyone on the plane  
5. What is the punch line of the text? 
 1) The flight attendant wanted to calm down the passengers by letting them watch the       

movie about how to get rid of anger. 
 2) The flight attendant did not know that the movie was about angry people, and that 

made the passengers became angrier. 
 3) The passengers were very nervous and upset because the flight attendant did nothing 

but showed the movie.  
 4) The flight attendant worsened the situation by forcing the passengers to close the shades 

and sit back.  
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Passage 2 (Items 6-15) 
Read the following text and choose the best answer.  
  What will you have for supper tonight? Hotdogs? Pizza? Gorilla? It may surprise you to 
 know that these “gentle creatures of the jungle” regularly appear as the featured entrée at 
 many a meal served near the African rainforest. That isn’t the only problem that haunts 
 gorillas lately. The combined threats posed by hunters, loggers, and disease are eliminating 
5 large numbers of gorillas in central and West Africa. The future of gorillas in the wild is at 
 risk. 
  Gorilla meat is a dietary staple for nearly 12 million people who live near the rainforests 
 of central and West Africa. Some Africans prefer bush meat, such as gorilla, because it 
 provides an economical source of daily protein. Poor families without the means to purchase 
10 food at the market travel a short distance to the rainforest to get bush meat. Their only 
 expense is the cost of ammunition and the fee to rent a gun. Some of these same families 
 raise chickens and goats, but do not eat them. Instead, they sell the animals for the cash 
 they need for buying supplies. African people are increasing rapidly, along with their 
 demand for bush meat. If nothing changes, primatologists fear that gorillas may become    
15 extinct in the next thirty years. 
  Moving away from one’s childhood home sometimes leaves us longing for familiar places 
 and traditions. Naturally, the African families who move away from their original rainforest 
 homes struggle with these feelings of sadness and displacement. Now living in villages and 
 cities, they eat bush meat to feel closer to the past and to their old way of life. For them,  
20 gorilla feeds the body and the soul as well. This custom brings little comfort to endangered 
 gorillas, whose females produce only one offspring every five to seven years. It is easy to see 
 why gorillas are being killed faster than they can reproduce. 
  While Africans plunder the gorilla population, they are not the only ones. Over the years, 
 their European neighbors have developed a taste for exotic bush meat as a status symbol. 
25 Trophy hunters value gorillas for their collectable heads and hands. Finally, some hunters 
 persist in the decades-long practice of trapping young gorillas to sell to zoos and private 
 citizens across the world. When mature members of the gorilla troop try to defend an infant, 
 hunters shoot to preserve their prize. Entire troops of gorillas have perished this way. The 
 international gorilla trade continues even though it is illegal, since the laws are nearly       
30 impossible to enforce. Gorilla populations continue to decline. 
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  You have heard the slogan, “Save the rainforest,” with good reason. Conservationists 
 know that if the forest is cut down, the habitat needed to sustain countless tropical plants 
 and animals will no longer exist. Already the loggers who harvest tropical trees have 
 eliminated some of the bush where gorillas live, causing crowding that leads to the spread 
35 of disease. Furthermore, logging has depleted the vegetation on which gorillas depend for 
 their daily food. Up to 70 pounds of plants and leaves are required daily for a mature 
 gorilla’s diet. Finally, the logging roads that facilitate removal of harvested trees also enable 
 poachers efficiently to remove freshly killed gorillas from the bush to the market for sale. 
 Loggers are endangering the rainforest, along with its inhabitants. 
40  Most recently, a disease called Ebola fever has joined forces with hunters and loggers to 
 further threaten the existence of gorillas. Biologists suspect that the virus was first spread 
 across species with the help of tropical insects. Whatever its origins, we do know that it is 
 now carried from gorillas to humans in a deadly cycle. Hunters contract the headache and 
 fever when they kill and eat infected bush meat. As the disease runs its course, internal   
45 bleeding leads to death. Meanwhile, an unsuspecting hunter who seems only a bit “under 
 the weather” may return to the bush, effectively sickening an entire troop of gorillas. Ninety 
 percent of all gorillas that get Ebola fever die. Healthy gorillas that come into contact with 
 diseased bodies in the bush get the disease as well. Scientists are currently researching 
 treatments for Ebola. Since human and gorilla DNA are so similar, it is possible that a      
50 vaccine for humans will eventually help gorillas as well. Meanwhile, Ebola continues to 
 thrive. 
  People once thought that gorillas were fierce, threatening animals. Today, scientists know 
 that gorillas live peacefully in family groups. Their only enemies in the bush are people. 
 Watch these “gentle giants of the jungle” now, while you can. Unless we work together to 
55 make sure that gorillas survive, they may disappear forever. 
 
6. What is not included as a cause of gorilla extinction?  
 1) gorilla hunters   2) loggers 
 3) virus    4) DNA mutation  
7. According to the passage, African people raise chickens and other animals because 

.................... . 
 1) such animals are needed in the market. 
 2) they provide an economical source of protein. 
 3) they can sell the animals to buy the hunting weapons. 
 4) The animals are cheap to raise.   
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8. According to the passage, being in the unfamiliar place lets the African people to .................... . 
 1) move back to Africa to hunt gorillas. 
 2) consume bush meat to eliminate homesick. 
 3) raise more chickens and goats to sell. 
 4) buy more ammunition and guns to protect themselves.  
9. What does the word “their” (line 13) refer to? 
 1) gorillas 2) African people 3) supplies 4) raised animals  
10. What does the word “them” (line 19) refer to? 
 1) the past and old way of life 2) villages and cities 
 3) African families   4) gorillas  
11. According to the passage, gorillas are .................... . 
 1) a source of profit for trophy hunters. 
 2) a representation of social values for African people. 
 3) a threat to European private zoos.  
 4) a drive for growing international trade.   
12. According to the passage, which of the following is FALSE? 
 1) The cutting of trees leads to the crowding of gorillas. 
 2) Loggers facilitate the gorilla extinction. 
 3) Poachers kill gorillas in order to remove the harvested trees.  
 4) A disease spreads throughout because the crowding of gorillas.  
13. What does the word “the disease” (line 44) refer to? 
      1) the headache   2) the fever 
 3) the virus   4) the internal bleeding  
14. What does it mean by the phrase “under the weather” (line 45-46)? 
 1) normal 2) drowsy 3) infected 4) strong  
15. What is the most appropriate title for this passage? 
 1) Gorillas: the dangerous meat 2) How we can stop gorilla hunting 
 3) Gorillas in crisis   4) Treatments for Ebola in gorillas 
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Passage 3 (Items 16-21) 
Read the following text and choose the best answer.  
  The whole of my remaining realizable estate shall be dealt with in the following way: the 
 capital, invested in safe securities by my executors, shall constitute a fund, the interest on 
 which shall be annually distributed in the form of prizes to those who, during the preceding 
 year, shall have conferred the greatest benefit on mankind. The said interest shall be divided 
5 into equal parts, which shall be apportioned as follows: one part to the person who shall 
 have made the most important discovery or invention within the field of physics; one part to 
 the person who shall have made the most important chemical discovery or improvement; 
 one part to the person who shall have made the most important discovery within the 
 domain of physiology or medicine; one part to the person who shall have produced in the  
10 field of literature the most outstanding work in an ideal direction; and one part to the person 
 who shall have done the most or the best work for fraternity between nations, for the 
 abolition or reduction of standing armies and for the holding and promotion of peace 
 congresses. The prizes for physics and chemistry shall be awarded by the Swedish Academy 
 of Sciences; that for physiology or medical works by the Karolinska Institute in Stockholm; 
15 that for literature by the Academy in Stockholm, and that for champions of peace by a 
 committee of five persons to be elected by the Norwegian Storting. It is my express wish 
 that in awarding the prizes no consideration be given to the nationality of the candidates, 
 but that the most worthy shall receive the prize, whether he be Scandinavian or not. 

                           Adapted from the Excerpt from the Will of Alfred Nobel 
 
16. What is the financial source of the Nobel Prize, according to the excerpt? 
 1) the fund   2) Nobel’s estates 
 3) Nobel’s capital   4) an interest on the fund  
17. ................... categories of award are equally distributed, according to the excerpt.  
 1) Four 2) Five 3) Six 4) Seven  
18. ................... is not included in the categories of award, based on the excerpt. 
 1) Chemistry 2) Medicine 3) Peace 4) Arm forces   
19. The word “fraternity” (line 11) can be replaced by ................... .  
 1) association 2 championship 3) patronage 4) maturity     
20. The word “worthy” (line 18) is opposite of ................... .  
 1) privileged 2) notable 3) hostile 4) priceless  
21. According to the excerpt, which of the following is FALSE? 
 1) Nationalities of the candidates do not matter in consideration.  
 2) The prize for chemical invention will be awarded by Swedish Academy of Sciences  
 3) Held every other year, the Nobel Prize has set many categories of award.  
 4) The prizes come from the interest on the Nobel’s fund.  



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________________________ ภาษาอังกฤษ (161) 

Passage 4 (Items 22-28) 
Read the following text and choose the best answer.  
 One Thursday morning, at ten to eleven, a motorist was driving in the country when he 
came upon a priest and a rabbi standing on the shoulder of the road, fishing. Next to them was 
a sign that read “Turn Around. The End Is Near.”  
 The driver didn’t like to be preached to, so he rolled down the window and yelled, “Mind 
your own business, you religious nuts!”  
 A few seconds later the fishermen heard tires screech, then a splash. The rabbi turned to 
the priest and said, “I told you we should’ve just written, ‘Bridge Out.’” 
 
22. When did the situation probably take place, according to the story? 
 1) 11.10 a.m.  2) 10.11 p.m. 3) 10. 50 a.m. 4) 10.50 p.m.  
23. Where did the situation probably take place, according to the story? 
 1) near the church 2) on the street 3) on the bridge 4) beside the garden  
24. How many of people are involved in the story? 
 1) three 2) four 3) five 4) six  
25. The underlined word “them” are ................... . 
 1) neither the rabbi nor the priest 2) both the rabbi and the motorist 
 3) either the motorist or the priest 4) not only the priest but also the rabbi  
26. What did probably happen to the driver? 
 1) He had a car crash into the bridge. 
 2) His car could not stop and fell into the river. 
 3) His car’s tires were flattened and torn. 
 4) His car’s engine exploded and oil splashed.   
27. According to the story, which of the following cannot be inferred? 
 1) The priest and the rabbi wrote the sign themselves. 
 2) The priest had intended to write different words on the sign. 
 3) The driver was moody with the fishermen. 
 4) The driver had an accident because of himself.   
28. What did this story teach you about? 
 1) Still water runs deep.  2) Make hay while the sun shines. 
 3) Look before you leap  4) United we stand, divided we fall. 
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Passage 5 (Items 29-33) 
Read the following text and choose the best answer.  

 
Source: http://conradhotels1.hilton.com 
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29. According to the text, Conrad Cairo is ................... . 
 1) running its own cinema and shopping malls 
      2) equipped with 52 Presidential and Royal suites  
      3) less than 30 minutes from the Cairo Airport 
      4) situated on the Nile River  
30. Tourists can enjoy many facilities and services offered by the hotel EXCEPT ................... . 
 1) a Cairo city tour   2) an outdoor swimming pool  
  3) a gambling facility   4) a fitness center  
31. How long will it take to get from the Cairo International Convention Centre to the hotel? 
 1) Up to fifteen minutes  2) Nearly an hour 
 3) Less than ten minutes  4) Almost half an hour  
32. Which of the following is FALSE about the rooms, according to the text? 
 1) Conrad Cairo has 617 guestrooms and suites altogether. 
 2) Only suites have private balconies while guest rooms do not.  
 3) Complimentary ice delivery is offered to every room. 
 4) Upgraded amenities are only available on the Executive Floors.  
33. Which of the following does the text NOT mention? 
 1) Approximate travel time to and from the airport 
 2) Contact information of the hotel  
 3) Rates of guest rooms and suites 
 4) Room facilities and additional services 
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Passage 6 (Items 34-38) 
Read the following text and choose the best answer.  
 There seems little doubt that the type-A (H1N1) flu pandemic is going to get worse before 
it gets better. It is also clear that there is not much that governments can do except to let it run 
its course, keep the public well informed and trust that an effective and safe vaccine arrives in 
October and is made available to those who would be in danger without it.  
 The time for sweeping containment measures has passed and that includes the scary 
suggestion by some doctors at Chulalongkorn Hospital that borders should be closed. This was 
rejected by Prime Minister Abhisit Vejjajiva for good reason. The virus has already taken hold 
here, just as it has in other countries, and panic measures like this would merely wreck the 
economy and sound the death knell for tourism. The national interest and the global interest are 
the same when it comes to combating this particular flu bug. 
 Shutting down tutorial schools for a couple of weeks will prevent or delay cases among an 
especially high-risk group but the measure is unlikely to make much difference in the long term. 
However, it is understandable that the governing coalition feels it has to be seen to take some 
positive action, if only to fend off mounting opposition criticism. It is probably too much to hope 
that these students will spend their windfall holiday studying at home and not in riding packed 
buses or other mass transit to visit shopping malls and crowded cinemas where chances of 
infection are almost as high. The situation will improve once a vaccine becomes available for 
those at risk. 

Source: http://www.bangkokpost.com/opinion 
 
34. Which of the following would be the best title for the text? 
 1) Thailand’s economy is in danger 2) Schools closed due to infected students 
 3) Flu vaccine: the dim hope 4) Government’s ways out of the new epidemic   
35. What is the purpose of the text? 
 1) To warn the public of the flu’s causes. 
 2) To address the current and future situation of the swine flu. 
 3) To raise solutions to the spread of the swine flu. 
 4) To accuse the government of being irresponsible for the pandemic.   
36. What does the phrase “run its course” mean? 
 1) cease 2) continue 3) facilitate 4) consume  
37. Which of the following does the text NOT mention? 
 1) Emergency solutions the government has implemented 
 2) Arrival of the H1N1 vaccine in coming October 
 3) Medical treatments for the infected patients 
 4) Expected impact on economy and tourism  
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38. Which of the following CANNOT be inferred from the text? 
 1) The situation will get better with the availability of the vaccine. 
 2) The temporary closure of tutoring schools is just a short-term solution. 
 3) Solutions the government has launched help reduce social criticism.  
 4) Students are infected easily because of their lack of immunity. 
 
Passage 7 (Items 39-43) 
Read the following text and choose the best answer.  
 Cancer grows out of normal cells in the body. Cancer appears to occur when the growth of 
cells in the body is out of control and cells divide too quickly. Cancer can develop in almost any 
organ or tissue, such as the lung, colon, breast, skin, bones, or nerve tissue.  
 There are many causes of cancers, including: benzene and other chemicals, certain 
poisonous mushrooms and a type of poison that can grow on peanut plants, certain viruses, 
radiation, sunlight, tobacco. However, the cause of many cancers remains unknown. 
 Symptoms of cancer depend on the type and location of the tumor. For example, lung 
cancer can cause coughing, shortness of breath, or chest pain. Colon cancer often causes 
diarrhea, constipation, and blood in the stool. Some cancers may not have any symptoms at all.  
 Most cancers are diagnosed by biopsy. Depending on the location of the tumor, the biopsy 
may be a simple procedure or a serious operation. A cancer diagnosis is difficult to cope with. It 
is important, however, that you discuss the type, size, and location of the cancer with your 
doctor when you are diagnosed.  
 
39. According to the text, what is the major cause of cancer? 
 1) Overgrowth of cells   2) Deprivation of immunity 
 3) Decrease in cell duplication 4) Malfunction of internal organs  
40. Which word probably best describes the symptoms of cancer? 
 1) Scarce  2) Varied 3) Certain 4) Patent  
41. What is the purpose of the text? 
 1) To convince 2) To suggest 3) To warn 4) To inform  
42. Which of the following does the text not mention? 
 1) General information about cancer 2) Possible symptoms of cancer 
 3) Diagnosis expenses and procedures 4) Causes of cancer  
43. Which of the following is FALSE according to the text? 
 1) Cancer is an infectious disease and can develop in almost any organ. 
 2) Biopsy will be done easily if the location of the tumor is accurately specified.  
 3) Some plants can be the cause of a certain cancer. 
 4) Symptoms of cancer depend on the type and location of the tumor. 
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Passage 8 (Items 44-48) 
Read the following poem and choose the best answer. 
 

Cross 
My old man’s a white old man 
And my old mother’s black. 

If ever I cursed my white old man 
I take my curses back. 

If ever I cursed my black old mother 
And wished she were in hell, 
I'm sorry for that evil wish 
And now I wish her well 

My old man died in a fine big house. 
My ma died in a shack. 

I wonder were I'm going to die, 
Being neither white nor black? 

       (Langston Hughes) 
 
44. Who is “a white old man.” 
 1) The speaker’s brother   2) The speaker’s friend 
 3) The speaker’s father  4) The speaker’s uncle  
45. What is the speaker’s attitude to his status? 
 1) confident 2) reluctant 3) disgusting 4) delightful   
46. What does the speaker feel towards his “white old man” and “black old mother?” 
 1) He really hates them. 
 2) He appreciates their love’s story. 
 3) He admires everything they do for him. 
 4) He regrets what he’d done to both of them.  
47. What can we infer from the old man’s “a fine big house?” 
 1) He is a very wealthy person. 
 2) He spends a lot of effort to build this house. 
 3) He likes to show his prosperity to the public. 
 4) He wants to live with a lot of people in a big house.  
48. What is the relationship between the “white old man” and the” black old mother?” 
 1) A well-off master of the house and his slave  
 2) A famous businessman and his secretary 
 3) A cruel authority and his prisoner 
 4) A noble man and his fiancé  



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________________________ ภาษาอังกฤษ (167) 

Passage 9 (Items 49-53) 
Read the following text and choose the best answer.  
  (1) Every material you encounter in your daily life is solid, liquid or gas. (2) These are 
 known as the three states of matter. (3) There is a fourth state known as plasma, but this 
 can only exist at extremely high temperatures, and is therefore exceedingly rare on Earth. 
  (4) What defines a substance as a solid, liquid or gas may seem obvious at first, but      
5 when you think about substances like toothpaste, margarine or jelly, their states are not as 
 obvious. (5) For something to be classed as a solid, it has to have a fixed volume and a 
 fixed shape. (6) Solids are not easily compressed and do not flow. (7) Liquids also have a 
 fixed volume but do not have a fixed shape. (8) They take the shape of their container from 
 the bottom upward if they are inside one, and they flow when they are poured out. (9) Like 
10 solids, liquids are not easily compressed, which is why they are used in hydraulic brakes.  
  (10) Gases, on the other hand, are highly compressible. (11) They have no fixed shape, no 
 fixed volume, and they flow easily, taking up all the available space they can. (12) Every 
 nook and cranny in your house is filled with gas. 

Source: http://www.bangkokpost.com 
 
49. Which of the following would be the best title for the text? 
 1) Particle Theory    2) The States of Matter 
 3) Three Gas Properties  4) Changes in Characters  
50. According to the text, which sentence can be deleted because it does not relate  
      to other sentences? 
 1) Sentence 3 2) Sentence 7 3) Sentence 8 4) Sentence 11  
51. Which of the following sentences contains the examples to support the main thesis? 
 1) Sentence 1 2) Sentence 4 3) Sentence 6  4) Sentence 12  
52. Which of the following is not the author’s purpose for the text? 
  1) To compare 2) To persuade 3) To inform 4) To describe         
53. This text is likely taken from a textbook in the field of .................. . 
 1) geology 2) physics 3) astrology 4) chemistry 
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Passage 10 (Items 54-59) 
Read the following text and choose the best answer.  
 Tuberculosis (abbreviated as TB for tubercle bacillus or Tuberculosis) is a common and often 
deadly infectious disease caused by mycobacteria, mainly Mycobacterium tuberculosis. 
Tuberculosis usually attacks the lungs but can also affect the central nervous system, the 
lymphatic system, the circulatory system, the genitourinary system, the gastrointestinal system, 
bones, joints, and even the skin. Other mycobacteria such as Mycobacterium bovis, 
Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti, and Mycobacterium microti also cause 
tuberculosis, but these species are less common. 
 The typical symptoms of tuberculosis are a chronic cough with blood-tinged sputum, fever, 
night sweats and weight loss. Infection of other organs causes a wide range of symptoms. The 
diagnosis relies on radiology (commonly chest X-rays), a tuberculin skin test, blood tests, as well 
as microscopic examination and microbiological culture of bodily fluids. Tuberculosis treatment is 
difficult and requires long courses of multiple antibiotics. Contacts are also screened and treated 
if necessary. Antibiotic resistance is a growing problem in multi-drug-resistant tuberculosis. 
Prevention relies on screening programs and vaccination.  
 Tuberculosis is spread through the air, when people who have the disease cough, sneeze or 
spit. A number of the world’s current population have been infected with M. tuberculosis, and 
new infections occur at a rate of one per second. However, most of these cases will not develop 
the full-blown disease; asymptomatic, latent infection is most common. About one in ten of these 
latent infections will eventually progress to active disease, which, if left untreated, kills more than 
half of its victims. In 2004, mortality and morbidity statistics included 14.6 million chronic active 
cases, 8.9 million new cases, and 1.6 million deaths, mostly in developing countries. In addition,  
a rising number of people in the developed world are contracting tuberculosis because their 
immune systems are compromised by immunosuppressive drugs, substance abuse, or AIDS. The 
distribution of tuberculosis is not uniform across the globe with about 80% of the population in 
many Asian and African countries testing positive in tuberculin tests, while only 5-10% of the US 
population testing positive. It is estimated that the US has 25,000 new cases of tuberculosis each 
year, 40% of which occur in immigrants from countries where tuberculosis is endemic. 
 
54. According to the article, tuberculosis is NOT ................... . 
 1) able to harm one’s both internal and external organs 
 2) caused by substance abuse, night sweats and fever 
 3) requiring a long-term treatment with several antibiotics 
 4) infecting world citizens across continents 
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55. What does the word “chronic” mean? 
 1) persistent 2) dominant 3) convincing 4) complicated  
56. The following words have the same meaning with the word “morbidity” EXCEPT 

.................... . 
 1) unwellness 2) ailment 3) illness 4) infidelity  
57. Which of the following information is not stated in the article? 
 1) the disease’s symptoms  2) history of the disease 
 3) prevalence of the disease 4) the definition of the disease  
58. Which of the following is a symptom of TB infected people, according to the article? 
 1) abnormal blood circulation 2) difficulty in eating habit 
 3) loss of body mass   4) frequent insomnia  
59. Which of the following statements is FALSE according to the article? 
 1) The TB-positive people in the United States are less than those in Asia. 
 2) The one who is infected with TB will have a problem about weight loss. 
 3) Mycobacterium tuberculosis is the most common species among others of its kind. 
 4) TB can be cured with a single shot of vaccination once it is examined. 
 
Passage 11 (Items 60-62) 
Read the following chart and choose the best answer. 
 

MONTHLY PAYMENTS HOME PRICE DOWN PAYMENT MORTGAGELOAN 6% 8% 10% 
$85,000 $8,500 $73,000 $434 $525 $633 

$145,000 $19,000 $129,000 $755 $924 $1,099 
$245,000 $44,000 $210,000 $1,210 $1,471 $1,780 
$400,000 $85,000 $440,000 $2,110 $2,821 $2,995 

 
60. What is the most expensive home a person could get for an up-front payment of $20,000? 
 1) $85,000 2) $145,000 3) $245,000 4) $400,000  
61. What is the purpose of the chart? 
 1) To sell homes   2) To compare mortgage rate variables 
 3) To advertise low rates  4) To encourage customers to switch banks  
62. Who would be most interested in this chart? 
 1) Apartment hunters   2) Home sellers 
 3) Home buyers   4) The International Revenue Service 
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Passage 12 (Items 63-65) 
Read the following ad and choose the best answer. 
 

  
63. How many square feet is for sale but currently being leased? 
 1) 252,000 2) 300,000 3) 450,000 4) 750,000  
64. What does the ad recommend the facility be used for? 
 1) Product development  2) Market research 
 3) Light manufacturing  4) Distribution  
65. What is the landlord willing to do to sell the property? 
 1) Sell a portion of it   2) Issue building permits 
 3) Grant distribution licenses 4) Meet with company representatives 
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Passage 13 (Items 66-68) 
Read the following text and choose the best answer. 
 

 
 
66. What is the topic of the article? 
 1) Plans to construct an international terminal     
 2) Public relations between Germany and Singapore 
 3) A new training program for pilots  
 4) Investments in Great Britain  
67. When can a decision be made? 
 1) After completion of preparations in Changi 
 2) After comparing results of the feasibility studies 
 3) After the meeting between Dar Handash and Dywidag Euromill 
 4) After financial review by Singapore aviation officials  
68. What is Dar Handash going to do? 
 1) Find out what can and cannot be done 
 2) Build at Singapore Airport 
 3) Conduct an evaluation of Euromill 
 4) Send its reports to the Civil Aviation Authority of Singapore 
 

เฉลย 
 
1. 2) 2. 4) 3. 3) 4. 1) 5. 1) 6. 4) 7. 3) 8. 2) 9. 2) 10. 3) 
11. 1) 12. 3) 13. 3) 14. 3) 15. 3) 16. 4) 17. 2) 18. 4) 19. 1) 20. 3) 
21. 3) 22. 3) 23. 2) 24. 1) 25. 4) 26. 2) 27. 2) 28. 3) 29. 4) 30. 1) 
31. 4) 32. 2) 33. 3) 34. 4) 35. 2) 36. 2) 37. 3) 38. 4) 39. 1) 40. 2) 
41. 4) 42. 3) 43. 1) 44. 3) 45. 2) 46. 4) 47. 1) 48. 1) 49. 2) 50. 1) 
51. 2) 52. 2) 53. 4) 54. 2) 55. 1) 56. 4) 57. 2) 58. 3) 59. 4) 60. 2) 
61. 1) 62. 3) 63. 1) 64. 4) 65. 1) 66. 1) 67. 4) 68. 1)  
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ตัวอยางขอสอบ 
 
A-NET ป 2549  
Passage 1 (Items 1-10) 
Read the following text and choose the best answer.  
 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 
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’s 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. 
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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  
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? 
 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 health 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) Judgemental 
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Passage 2 (Items 11-20) 
Read the following text and choose the best answer.  
 Acupuncture is a traditional Chinese medicine that has been viewed with suspicion in the 
west.  Many Chinese doctors regard acupuncture as an effective treatment for various illnesses 
such as stroke.  Recently, scientific studies of the effects of acupuncture have begun in China 
and almost all trials as a treatment for stroke have been positive.  Another study from the UK 
showed that several other countries had found positive results too. 
 The Cochrane Collaboration, an international non-profit organization conducted a review of 
the benefits of acupuncture.  They found that those who received treatment within 30 days of 
suffering a stroke were much more likely to make a positive recovery than those who were not 
treated.  ‘Sham’ acupuncture was also conducted and it was found that the differences between 
this and ‘real’ acupuncture were small.  This may be because of the ‘placebo effect’ whereby 
patients believe in the treatment and positive effects are experienced. 
 However, the biggest problem with the current research is that most studies are of a poor 
quality and are therefore unreliable.  For example, only three trials used ‘sham’ acup8uncture as a 
control in studies conducted in the UK, whereas no ‘sham’ acupuncture was used in the trials in 
China.  Part of the problem is that in the Chinese studies the patients are hand-picked.  Patients 
come to the hospital to receive treatment because they already believe and trust in traditional 
medicines.  These patients are not willing to be put into a control group to receive ‘sham’ 
treatment and therefore it is difficult to conduct a proper study. 
 There is also a problem with the measurement of the results of acupuncture.  Chinese 
doctors believe that outcome measurements of acupuncture should be different from that of those 
used in conventional western medicine because the theory of acupuncture is different.  But these 
measurements have not yet been specified. 
 The recent study in China, including 862 patients is the largest trial conducted to date and 
the results could prove to be invaluable in the treatment of stroke patients.  However, at present 
there is not enough data available to endorse the routine use of acupuncture in the treatment of 
stroke.  What we do know is that acupuncture is cheap, safe and potentially effective treatment 
that is trusted by many people, particularly in China. 
 
11. Where would you read this piece of writing? 
 1) A novel   2) A brochure 
 3) An advertisement   4) An editorial  
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12. What would be the most suitable title for this article? 
 1) Major suspicions about acupuncture. 
 2) The revolt against conventional medicine in China. 
 3) The validity of acupuncture as an alternative therapy. 
 4) The growing acceptance of acupuncture around the world.  
13. Why has acupuncture been viewed with suspicion in the west? 
 1) Because there is no solid evidence of its benefits. 
 2) Because westerners do not believe in traditional medicines. 
 3) Because no one has ever benefited from this kind of treatment. 
 4) Because some of the studies have shown that this treatment can work.  
14. What did the Cochrane Collaboration find about acupuncture? 
 1) That people suffering from stroke will rarely have any benefit. 
 2) That people suffering from stroke will be cured within 30 days. 
 3) That people suffering from stroke may experience positive results. 
 4) That people suffering from stroke should always receive this treatment.  
15. Why were the results between ‘sham’ and ‘real’ acupuncture similar? 
 1) Because it is basically the same treatment. 
 2) Because conventional medicine was used as well. 
 3) Because patients took this treatment for a long period of time. 
 4) Because the power of the mind can encourage beneficial effects.  
16. Why do researchers have problems with ‘sham’ acupuncture? 
 1) Patients want to have placebo treatment. 
 2) There is no way of controlling the outcome of the study. 
 3) The Chinese doctors are unwilling to conduct this study. 
 4) It is difficult to distinguish between real and placebo effects.  
17. Why is acupuncture difficult to measure? 
 1) Because traditional medicine is hard to interpret in modern terms. 
 2) Because the tests conducted are usually unreliable and of poor quality. 
 3) Because there are no agreed measurement standards currently available. 
 4) Because people who suffer strokes do not demonstrate recovery patterns.  
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18. Why do many Chinese patients believe in the benefits of acupuncture? 
 1) Acupuncture can cure many illnesses. 
 2) The government promotes the use of acupuncture. 
 3) Chinese people cannot afford conventional medicine. 
 4) Culturally, traditional medicine is very popular in China.  
19. Why has acupuncture not yet been used routinely in the west? 
 1) Not many people trust in the drawbacks of this treatment. 
 2) There is still not enough evidence to support this treatment. 
 3) Many westerners are afraid of putting needles into their bodies. 
 4) Acupuncture has not yet been proved to be a safe from of treatment.  
20. Overall, what mood is portrayed by the end of this article? 
 1) Skeptical 2) Supportive 3) Dismissive 4) Informative 
 
A-NET ป 2550  
Passage 3 (Items 21-25) 
Read the following text and choose the best answer.  

A Wise Old Owl 
A wise old owl lived in an oak. 

The more he saw, the less he spoke. 
The less he spoke, the more he ........21........ .  

21. Which of the following is the most suitable word to fill in the blank space in the third line of 
the lyric? 

 1) tried 2) heard 3) preyed 4) waited  
22. Which of the following proverbs can be relevant to the above lyric? 
 1) Easier said than done.  2) First think, and then speak. 
 3) Every bird loves to hear himself sing. 4) Keep your mouth shut and your ears open.  
23. What does this nursery rhyme basically teach a child? 
 1) It is wise to observe and keep quiet. 
 2) It is good for a child to wait and see. 
 3) It is perfect to try to do anything quietly. 
 4) It is better to listen than to attack someone immediately.  
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24. Which of the following CANNOT be inferred as an owl’s behavior, according to the lyric? 
 1) Watching and trying to keep silent. 
 2) Hunting its prey quickly and quietly. 
 3) Hiding in an oak tree and speaking for its prey. 
 4) Observing and waiting patiently when hunting.  
25. Which of the following does this nursery rhyme illustrate? 
 1) a good way to think  2) a good manner to have 
 3) a method to remember  4) a tip on hunting 
 
Passage 4 (Items 26-30) 
Study the following graph and choose the best answer. 
 

Preferred snack choices of students at a high school  
Candy
Chips

Chocolate bars
Cookies
Crackers

Fruit
Ice cream

Popcorn
Pretzels

Vegetables
0 50 100 150 200 250 300

Number of students

Girls
Boys

  
26. What does the bar graph intend to show the reader about? 
 1) A comparison of snacks by gender 
 2) A lot of preferred snacks of college students 
 3) A difference in colors of students’ preference 
 4) A large number of students who prefer snacks  
27. Which of the following snack food is the least preferred by girls? 
 1) fruit 2) candy 3) pretzels 4) vegetables  
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28. Which of the following is NOT true, according to the bar graph? 
 1) The graph shows preferred snack choices among teenagers. 
 2) A substantial number of more boys than girls preferred chips. 
 3) Two snacks preferred by most students are chips and chocolate bars. 
 4) The preferred snack choice of chips between boys and girls is the most different.  
29. What kind of snacks did girls prefer more than boys? 
 1) Popcorn, candy, fruit and chips 2) Ice cream, crackers, and vegetables 
 3) Candy, crackers, fruit and ice cream 4) Chips, fruits, chocolate bars and popcorn  
30. Which of the following is TRUE according to the bar graph? 
 1) Fruit are the snack food most preferred by boys. 
 2) Boys seem to prefer vegetables, chocolate bars and pretzels more than girls do. 
 3) The same number of boys and girls preferred popcorn as their snack food choice. 
 4) Two snack foods least preferred by both boys and girls are chips and fruit. 
 
Passage 5 (Item 31) 
Study the following graph and choose the best answer. 
  

 

   
31. Which of the following is NOT related to what the boy in the second panel implies? 
 1) It is very difficult to take good care of a dog. 
 2) A dog generally needs lots of caring from its owner. 
 3) An owner must be responsible for taking care of his dog. 
 4) It might be better for the other boy to get him a dog as a present. 
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Passage 6 (Items 32-35) 
Study the following cartoon and choose the best answer. 
 

 

  
32. What is the girl’s Santa Claus in her story like? 
 1) A man who comes to visit young children and walked on the roof. 
 2) A man in a yellow slicker, big rubber boots, and with his rain gear. 
 3) A man who travels to town so as to complete his job on Christmas Eve. 
 4) A man who lives in the North Pole and travels around the world with a mist.  
33. Which of the following is NOT mentioned of her Santa? 
 1) Christmas presents   2) Big yellow rubber boots 
 3) Rain gear and folding umbrella 4) A gentle mist and heavy rain  
34. What does the word “faltered” mean according to the cartoon strip? 
 1) managed 2) criticized 3) responded 4) hesitated  
35. Which of the following words is suitable to fill in the twelfth panel of the cartoon? 
 1) squirm 2) equate 3) refuge 4) endure 
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O-NET ป 2550  
Passage 7 (Items 36-42) 
Study the table of a survey on types of housing in Australia below. 
Choose the best answer to each question.  

State/Territory Separate  
house 

Terrace hose / 
Town house Apartment Total 

New South Wales 
Victoria 

Queensland 
South Australia 

Western Australia 
Australia 

1705.3 (76%) 
1344.8 (81%) 
985.0 (82%) 
457.0 (78%) 
521.3 (82%) 
5300.7 (80%)

183.4 (8%) 
98.8 (6%) 
54.9 (5%) 
93.0 (16%) 
71.1 (11%) 
527.9 (80%) 

343.9 (16%) 
212.7 (13%) 
150.7 (13%) 
35.4 (6%) 
45.1 (7%) 

832.5 (12%) 

2232.6 
1656.3 
1190.6 
585.4 
637.5 
6661.1  

 Number of dwellings by State/Territory, 1994  
36. Among all types of housing in Australia, the most popular one is the ................... . 
 1) town house 2) terrace house 3) separate house 4) apartment  
37. The state that has the largest number of apartments is ................... .  
 1) Western Australia 2) New South Wales 3) South Australia 4) Victoria  
38. We learn from the survey that ................... is the second most populated area in Australia. 
 1) Western Australia 2) Queensland 3) South Australia 4) Victoria  
39. In ..................., the number of town houses is almost three times larger than that of apartments. 
 1) Queensland 2) New South Wales 3) South Australia 4) Western Australia  
40. According to the survey, people in Western Australia ................... . 
 1) prefer living in apartments 
 2) own fewer town houses than those in Queensland 
 3) prefer living in town houses 
 4) mostly have separate houses of their own   
41. According to the survey, the statement which is NOT true is “...................” 
 1) There are more apartments in Victoria than in Queensland. 
 2) There are fewer town houses in South Australia than in New South Wales. 
 3) The number of separate houses in Queensland is the same as that in Western Australia. 
 4) The number of town houses in Victoria and in South Australia are about the same.  
42. We can infer from the survey that ................... . 
 1) South Australia has the smallest population 
 2) most Australians have large families 
 3) Australians enjoy living with other people 
 4) people in Australia do not have housing problems 
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Passage 8 (Items 43-49) 
Read the following text and choose the best answer.  

GLASGOW SIMON COMMUNITY 
  is a voluntary organization providing support and accommodation for single homeless 
 people. Our Maryhill Women’s Project is currently recruiting 
  FEMALE VOLUNTEERS* (aged 18+) (FULL-TIME) to work with long-term homeless 
 women who have additional support needs.  Volunteers are provided with their own          
5 independent accommodation, and living expenses are covered. Minimum 10-12 months’    
 commitment. 
  The work is challenging, rewarding and excellent experience for those  considering a career 
 in the caring professions. 
  For more information please contact: 

TRACY TUSHLING 
 Maryhill Women’s Project Tel: 0141 941946 2053 *Section 7(2)(e) of the Sex Discrimination 
Act applies to these posts. Glasgow Simon Community aims to be an equal opportunities employer. 
 
43. Glasgow Simon Community ................... . 
 1) financially supports a voluntary organization that helps women 
 2) is responsible for providing accommodation for women who have nowhere to live 
 3) is an organization that raises money to help unmarried women with children 
 4) aims at helping people who are not yet married and have nowhere to live  
44. The person who might be hired for the position is ................... . 
 1) John, aged 19, able to work full-time 
 2) Maria, aged 21, free the whole day 
 3) Janet, aged 18, still taking two courses at a university 
 4) Peter, aged 22, able to work all day every weekday  
45. The chosen candidates ................... . 
 1) must stay on the job for about a year 
 2) have to give financial support to homeless women 
 3) are required to live in the same house with homeless people 
 4) must provide their own accommodation  
46. The advantage of this job is that the volunteers ................... . 
 1) will be rewarded after the work is completed 
 2) will develop an understanding of the homeless 
 3) will be offered long-term employment opportunities 
 4) can prepare for a career in the caring professions 
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47. The word recruiting (line 2) means ................... . 
 1) finding new people to join a company 
 2) persuading someone to do a difficult task 
 3) forming a new group of people to do a special job 
 4) asking someone to do a special piece of work  
48. A commitment (line 6) is a ................... . 
 1) condition 2) contact 3) promise 4) period  
49. The word those (line 7) refers to ................... . 
 1) the volunteers   2) single people 
 3) caring professionals   4) homeless women 
 
O-NET ป 2549  
Passage 9 (Items 50-54) 
Read the following text and choose the best answer.  
 Now that you’ve said “Yes”, there are a million planning details to deal with.  Planning your 
wedding should be exciting, not hectic.  The best wedding professionals are booked up to two 
years in advance.  Start making contacts today by browsing through Wedding Manor.com and 
clicking on the links that interest you.  WeddingManor.com gives you instant access to scores of 
wedding professionals who can help you make all the right planning decisions and offer 
suggestions to save you both time and money. 
 You’ve come to the wedding planning place.  Start by downloading our free Wedding Day 
Planning Check list.  From love birds to favors to invitations to honeymoons, WeddingManor.com 
can be your one-stop service.  In addition to caterers and photographers, chapels and 
coordinators, you can also discover interesting wedding trivia—Why do brides wear white? Why 
do brides carry flowers? What’s behind the “something old, something new, something borrowed, 
something blue” tradition? It’s all there when you click on Wedding Traditions. 
 Don’t forget the get-away car! How many times does this happen? The Best Man and 
Groomsmen leave the wedding reception to purchase decorations for the bride and groom’s car? 
We put together this time saving Car Decorating Kit just for this reason. You can purchase the kit 
or items are sold separate. Nothing harmful to vehicle. Convenience at it’s best. ...Take a look. 
 If you would like wedding professionals to contact you, register here. We’ll send you a Free 
Wedding Planner just for registering. 

Congratulations, Good Luck and Relax. 
WeddingManor.com will make the planning part of the fun. 
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50. By saying “Yes,” what has the reader committed herself to? 
 1) Wedding Traditions   2) A Marriage Proposal 
 3) A Wedding Planner   4) WeddingManor.com  
51. How is it possible for WeddingManor.com to state that they can be “your one-stop service”? 
 1) By giving answers to interesting wedding trivia 
 2) By making wedding planning exciting not hectic 
 3) By offering help for every aspect required in a wedding procedure 
 4) By introducing a Car Decorating Kit, which is not harmful to vehicles  
52. How can you get an answer to the question, “Why do brides carry flowers”? 
 1) By shopping at the one-stop service 
 2) By contacting wedding professionals 
 3) By linking to the Wedding Traditions page 
 4) By looking up in the Free Wedding Planner  
53. Why does the writer give detailed-information about wedding procedures to readers? 
 1) To report their past services 
 2) To answer questions about the history of wedding 
 3) To persuade readers to go for the services offered 
 4) To argue against some luxurious unnecessary spending  
54. What would be the best heading of this text? 
 1) Convenience at it’s best! 
 2) Save you budget for the wedding plan! 
 3) Wedding plans with WeddingManor.com! 
 4) A Free Wedding Planner just for Registering! 
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Passage 10 (Items 55-59) 
Read the schedule and timetable on the following page, and choose the best 
answer. 
 

Schedules and Timetables 
Departing: Washington - Union Station, DC (WAS) to New York-Penn Station, NY (NYP)   

Service Scheduled Departure Scheduled Arrival Duration 
150 Regional 
Service 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
03 : 00 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
  (NYP) 
06 : 40 am 
10-JUL-05 

3hr 
40mn 

160 Regional 
Service 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
05 : 25 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
  (NYP) 
08 : 45 am 
10-JUL-05 

3hr 
20mn 

162 Regional 
Service 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
06 : 20 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
  (NYP) 
09 : 45 am 
10-JUL-05 

3hr 
25mn 

54 Vermonter 
 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
07 : 30 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
  (NYP) 
10 : 45 am 
10-JUL-05 

3hr 
15mn 

2252 Metroliner 
 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
11 : 00 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
  (NYP) 
01 : 50 pm 
10-JUL-05 

2hr 
50mn 

76 Regional 
Service 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
11 : 25 am 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
  (NYP) 
02 : 45 pm 
10-JUL-05 

3hr 
20mn 

2212 Metroliner 
 

Washington, DC 
Union Station 
  (WAS) 
12 : 00 noon 
10-JUL-05 

New York, NY 
Penn Station 
  (NYP) 
03 : 00 pm 
10-JUL-05 

3hr 
0mn 

 
Inside Amtrak | Press & Media | Site Map | Amtrak Store 

Privacy & Security | Legal | Terms of Transportation 
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55. Which train takes the shortest time? 
 1) 54 Vermonter   
 2) 2252 Metroliner 
 3) 2212 metroliner   
 4) 160 Regional Service  
56. If you want to have lunch with a friend in New York, which is the latest train you can take? 
 1) 24 Vermonter   
 2) 2212 Metroliner 
 3) 76 Reginal Service   
 4) 162 Regional Service  
57. Which trains take the same amount of time? 
 1) 160 and 76 Regional Service 
 2) 160 and 162 Regional Service 
 3) 54 Vermonter and 76 Regional Service 
 4) 162 Regional Service and 54 Vermonter  
58. According to the schedules and timetables, which is correct? 
 1) 2212 Metroliner takes longer time than 54 Vermonter. 
 2) 54 Vermonter takes longer time than 150 Regional Service. 
 3) 160 Regional Service takes shorter time than 2252 Metroliner. 
 4) 76 Regional Service takes shorter time than 150 Regional Service  
59. Which train leaves Washington in the morning and arrives in New York in the afternoon? 
 1) 54 Vermonter   
 2) 76 Regional Service 
 3) 150 Regional Service  
 4) 160 Regional Service 
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GAT ครั้งท่ี 3 ป 2550  
Passage 11 (Items 60-64) 
Read the following text, and choose the best answer. 

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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60. Which of the following does TLC refer to? 
 1) Tangible, Likeable, Credible 2) Time, Length, Content 
 3) Truly, Lovely, Carefully  4) Tender, Love, Care  
61. Why has Anything To Anywhere been able to stay in business for 21 years? 
 1) They can ship any product. 2) They always offer the best price. 
 3) They are reliable and trustworthy. 4) They have offices everywhere in the world.  
62. Why do many prestigious firms use Anything To Anywhere? 
 1) They are very organized. 
 2) They are the biggest company in this field. 
 3) They have a good feedback on production capacity. 
 4) They have expertise and ability in their service.  
63.  How is Anything to Anywhere celebrating its 21st anniversary? 
 1) throwing a party   2) offering discounts 
 3) sending out presents  4) visiting people at home  
64.  How can one pay for Anything to Anywhere? 
 1) only by check   2) only with cash 
 3) with a credit card only  4) with cash or a credit card 
 
Passage 12 (Items 65-69) 
Read the following text, and choose the best answer.  
Optimistic estimates place computing power equivalence to human brain functions at around or 
before 2030.  Appropriate AI software may or may not be ready by then.  A more conservative 
date would place the readiness of human equivalent AI robots at around 2050. 
 
But there is no reason why all robots would have to have full human equivalent intelligence.  If 
robots are going to be used for specific tasks only then they could presumably be programmed 
with that level of intelligence or capability only. 
 
Robots designated for mental tasks could be programmed with a full range of general purpose 
capabilities but at a lower processing speed, equivalent to a low human IQ. 
 
It is assumed that most general purpose robots could be designated to perform most clerical 
tasks, mental tasks, most manufacturing production line tasks, and similar tasks.  Any tasks that 
include elements of risk or danger would also be primarily targets for robot workers. 
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It seems reasonable to assume that creative tasks like acting, journalism, fiction writing, and 
politics, executive management, policing, doctors, etc., would remain with the realm of humans.  
But for the majority of jobs currently performed by human robots should have adequate 
intelligence to complete the same tasks with equal or greater efficiency. 
 
If their intelligence is equivalent to humans then robots will also be self-aware.  To what extent 
will this be a problem?  Could it be construed that robots have become slaves?  To what extent 
could robots be programmed to suppress self-awareness, and if that were possible, then how 
much would that affect their ability to complete their work tasks with the same competence as 
their human owners? 
 
As time passes further processor developments will enable robots to have much higher 
intelligence than humans.  This is likely to create at least two classes of robots, one set designed 
to work in place of their owners, and the other to exist as free individuals.  Issues may need to 
be resolved though.  Should such free robots be permitted to work as themselves and receive 
income?  Should free robots be permitted to own lesser robots to work for them? 
 
65. What is the text mainly about? 
 1) robot functions   2) human brains 
 3) computing power   4) general purpose robots  
66. What time does the writer refer to when he mentions “a more conservative date”? 
 1) after 2050 2) around 2030 3) before 2050 4) around 2050  
67. How does the writer think about the future of the robots? 
 1) practical 2) promising 3) predictable 4) problematic  
68. What does “that” in “...if that were possible...” refer to? 
 1) that robots are friends of humans 
 2) that robots can complete the work tasks with competence 
 3) that robots have been programmed to suppress self-awareness 
 4) that robots have become human slaves  
69. What specifically about the robot does the writer talks about in the last paragraph? 
 1) higher intelligence   2) workplace 
 3) owner   4) income 
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GAT ครั้งท่ี 2 ป 2552  
Passage 13 (Items 70-74) 
Read the following text, and choose the best answer.  
People around the country are calling for 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 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. 
 
70. How would you describe the text? 
 1) suggestive 2) persuasive 3) interrogative 4) evaluative  
71. Which of the following statements would the writer be LEAST likely to agree with? 
 1) People over the world should take action to stop global warming on Earth Day. 
 2) The Earth Day clean energy agenda shouldn’t be supported to prevent 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.  
72. Which of the following would least be affected by the writer’s agenda? 
 1) artists 2) scientists 3) technologists 4) industrialists  
73. What is the text mainly about? 
 1) Clean Energy Agenda  2) Earth Day 
 3) Global Warming   4) Renewable Energy Sources  
74. 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 life and nature 
 4) identifying the factors contributing to the economic growth rate 
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Passage 14 (Items 75-79) 
Read the following text, and choose the best answer. 
 
   Daisies 
   I like daisies. 
   They have such happy faces. 
   Some will say 
   That flowers don’t have faces. 
   There 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) 
 
75. What is presented in the first stanza? 
 1) a classification   2) a definition 
 3) a comparison   4) a discussion  
76. Which is the main purpose of this poem? 
 1) To express the poet’s many reasons for liking daisies  
 2) To describe the floral structure of the daisy 
 3) To show different perspectives on daisies 
 4) To illustrate the popularity of daisies  
77. What does the poet do in the second stanza? 
 1) Giving the natural characteristics of daisies 
 2) Telling how much the poet likes daisies 
 3) Using a metaphor to describe a daisy’s characteristics 
 4) Comparing daisies with the relationships among people  
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78. What does the “eye of the day” mean? 
 1) Daisies open up with the sun light. 
 2) The word ‘daisy’ comes from the word ‘day’. 
 3) Daisies look like human eyes. 
 4) The poet sees eye to eye with his girl friend.  
79. What is the poet’s attitudes towards daisies? 
 1) discursive 2) objective 3) positive 4) negative 
 

เฉลย 
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