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 เด็กๆ ม.6 ท่ีรัก... 
 ความสุขของคนเรา คือ 
   ไดคนพบความฝนของเรา  
   ไดลงมือทําในสิ่งท่ีฝน  
   และทําฝนนั้นใหสําเร็จ 
 ฝนคือ อากาศ  
 แตก็ทําใหเราอมยิ้มไดทุกครั้งท่ีนึกถึง 
    แลวทําเชนไร  
  “ความฝน” จึงกลายเปน “ความจริง” 
 มีวิธีเดียว คือ 
 ใช “ความอด”   ในการสาน 
 ใช “ความทน”   ในการถัก 
 และ “ความไมหยุดยั้ง” ในการทอ 
   อดสนุก อดสบาย เพ่ือ “สานฝน” 
   ทนลําบาก ทนอดหลับอดนอน เพ่ือ “ถักฝน” 
   และกาวยางอยางไมหยุดย้ัง เพ่ือ “ทอลายฝน” ใหประจักษแกสายตา 
  จงลุกขึ้น... ฝนใหไกล 
  แลวกาวไปใหถึง 
    ดวยความเพียรท่ีสูงกวาสิ่งท่ีหนูฝนนะลูก 
      คุณครูสมศรีขอเปนกําลังใจตลอดเสนทางการสานฝนของลูกๆ ทุกคน 
              สูๆ คะ 
             คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ 
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Part 1 :  Sentence Structures 
 
 1. S + V   
  : Dr.Kong is kind. 
  : Dr.Kong and P’Tor love music. 
 
 
 
 
  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. 
 
 
   
 
  : Somsri who is teaching English looks pretty. 
  : Somsri loves kittens which were given by Nadech. 
 
 

S + V หลัก 

หมายเหตุ

 who  
S that + V V 
 which 
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 3. 
 
 
 
 
  
 
  : Somsri, who is the school owner, drives her own car to work. 
 
 4. 
  4.1  
 
 
     
 
 
   :  The kids working so hard can pass the exam. 
   : The kids punished this morning were naughty. 
    
  4.2 
 
 
 
 
   :  Saying goodbye, he went straight back to his hometown. 
   : Commented caustically, she felt depressed. 
    
  4.3 
 
 
  
 
   
  
   :  Although knowing her for a long time, he didn’t dare to tell her. 
   : If deceived again, I will inform the police. 
    
 5.  
   
  
  :  The kittens in the basket (is, are) all male. 

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

 Ving 
S  V 
 Ved/3 

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

If, When, After etc.

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

S บุพบทวล ี V
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Part 2 : Discourse Markers 
 
Discourse Markers : ตัวชี้แนะทางบริบท 
 

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

or 
and 

but 

than ? ?

S + V S + V

because 
since 
for 
as 

seeing that 
now that 

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

 
  No matter how + adj ...................., .................... 

 
 ไมวาจะ 
  : No matter what you said, she still smiles. 
  : No matter what a bad man he is, I still love him. 
  : No matter how bad he is, I still love him. 
 

Although 
Though 

Even though 
Even if 

Despite 
In spite of 

S + VN / วลี
ผลเหตุ

Due to 
Owing to 
Thanks to 

As a result of 
On account of 

Because of 

S + VS + V

S + VN / วลี

S + VS + V

S + VS + V



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012_______________________________________ ภาษาอังกฤษ (7) 

 
 
 
 7. .................... .................... 
 
 
 
 
 
  
 ดังนั้น 
  :  He worked so hard. Consequently, he could get the first place. 
 
 
 
 8. .................... .................... 
 
 
 
 ย่ิงไปกวานั้น 
  : He is so selfish, besides, he always takes advantage of friends. 
 
 
 
 
 9. .................... .................... 
 
 
 
  
 อยางไรก็ตาม 
  :  She is so beautiful. However, nobody likes her. 
 
 
 
 
 
 
 

S + V S + V

So, 
Thus, 
Hence, 

Therefore, 
Thereby, 

Consequently, 
Accordingly 

เหต ุ ผล

S + V 
+ 
- 

Besides, 
Moreover, 

Furthermore, 
In addition, 

S + V S + V

Still, 
But, 
Yet, 

However, 
Nevertheless, 
Nonetheless, 

S + V
+ 
- 
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 10. .................... .................... 
  
 ยกตัวอยางเชน (ขยายความ) 
  :  There are various kinds of activities I love so much. 
   For example, I love swimming and playing badminton with my friends. 
 
  .................... .................... 
 
 เชน (ขยายความ) 
  : I love many kinds of pets such as dogs, cats, and birds. 
 
 
 11. .................... .................... 
   
 เพ่ือท่ีจะ (แสดงวัตถุประสงค) 
  :  I work so hard in order to have a new car. 
 
 
 
  .................... .................... 
      
 ขณะที่ (สอดคลอง, ขัดแยง) 
  :  I was singing as my friend was dancing. 
  :  I was diligent while my sister was lazy. 
 
 
 
 12. .................... .................... 
   
 
 มิฉะนั้นแลว 
  :  Hurry up or you can’t get there in time. 

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

such as N / วลี

S + V + V1
to 

in order to 
so as to

S + V S + V

while 
meanwhile 
whereas 
where 

as 

or 
or else 

otherwise 
if not 
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Part 3 : Reading Comprehension 
 
ขอแนะนําในการทําขอสอบการอาน 
 1. อานคําถามพรอม choice แรกของทุกขอ เพ่ือเปนเข็มทิศช้ีทางวาเรื่องท่ีเรากําลังจะอานเกี่ยวกับอะไร 
 2. พยายามสังเกตคํา วลี หรือประโยคใดที่กลาวซํ้าๆ เพราะถือเปนตัวช้ีแนะที่ทําใหเราทราบวา ประเด็นหลัก

ของเรื่องนี้เก่ียวกับอะไร 
 3. พยายามตีความประโยคแรกของยอหนาแรกใหกระจาง โดยเฉพาะถามีหัวเรื่องมาให เพราะท้ังคูมักจะเปน 

main idea ของบทอาน 
 4. ขอความใดแปลไมออก ไมตองตกใจ ใหอานซํ้าโดยเร็ว ถาไมเขาใจอีกก็อานตอไปเรื่อยๆ เพ่ือเปนการสะสม

ขอมูลไวใชในการตีความประโยคที่เราแปลไมออก พยายามใชหลักเหตุหลักผลในการวิเคราะห แลว
เช่ือมโยงความคิดเขาดวยกัน พยายามตีความโดยใชคําช้ีแนะหรือคําสันธานเปนตัวชวย ฝกใชความคิด
จินตนาการวา ถาเราเปนผูเขียนเราจะเขียนเชนไร และอยากสื่อความอะไรใหผูอาน ถานักเรียนฝกการ
อานเชนนี้เรื่อยๆ นักเรียนจะพัฒนาทักษะการตีความ และความเร็วในการอานไดดี และมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

 
 
  คําถาม 5 ประเด็นหลัก 
  1. Main Idea (ความคิดหลัก) / Title (หัวเรื่อง) 
   ................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................ 
  2. Reference (การอางอิงของคําสรรพนาม) 
   ................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................ 
  3. Inference  (การสรุป) 
   ................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................ 
  4. Vocabulary in Context (ศัพทในบริบท) 
   ................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................ 
  5. Detail (รายละเอียดของเรื่อง) 
   ................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................ 
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Directions : Read the following passage carefully. Then choose the best answer 
to each of the questions. 

 
 Passages 1 
 
   Acupuncture is traditional Chinese method for curing illnesses. However, it can also 

be used for aesthetic purposes. It can be used to make people beautiful. 
   Acupuncture has become an alternative to the knife and syringe. 
 Wrinkles are removed and pimples can disappear. This is simply done with a dozen 
5 microscopic needles that are inserted into the face. Those who have undergone the 

procedure say that despite the way it looks, it is completely painless. There is neither the 
use of anesthetic nor a tedious recovery process. Patients only need to turn up for regular 
treatments at an acupuncturist clinic for between one and three months. 

   Today, this method is gaining recognition beyond China. There is overwhelming 
10 interest in this method in America. The results are comparable to other methods but this 
 method is also suitable for the man on the street and not just those who are affluent. 
   The greatest advantage of facial acupuncture is that it is a holistic method  
 that aims to discover if the person’s entire body is working properly. After a thorough  
 examination of the patient, the acupuncturist can identify the root cause of the facial       
15 problem. Sometimes, wrinkles are caused by a problematic liver and that is where the 
 needles would be targeted. The treatment will therefore benefit a person’s overall health. 
   Perhaps, one day, this method will be more widely used than cosmetic surgery. 
 
1. “This” (line 4) refers to … 
 a. removing wrinkles and pimples 
 b. using a knife and a syringe 
 c. curing illnesses 
 d. acupuncture used in illnesses 
 
2. Which phrase is closest in meaning to “the man on the street” (line 11)? 
 a. ordinary patients     
 b. ordinary people 
 c. affordable patients     
 d. affordable people 
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3. Why is anesthetic not needed during an acupuncture treatment? 
 a. It causes after-effect to the patients. 
 b. It is infectious. 
 c. The patients require curing without it. 
 d. The treatment is painless. 
 
4. Which sentence gives you an idea that acupuncture is not expensive? 
 a. Despite the way it looks, it is completely painless. 
 b. Patients only need to go for regular treatments. 
 c. This method is also suitable for the man on the street. 
 d. Acupuncture is a traditional Chinese method for curing illnesses. 
 
5. What is a holistic treatment method? 
 a. The method that emphasizes the effectively working of whole physical system. 
 b. The method that stimulates the balance of every part of the body. 
 c. The treatment contributing to the readiness of organs’ function 
 d. The treatment causing the patients to feel painless in every physical part 
 
6. What is the purpose of this passage? 
 a. To inform the benefit and popularity of acupuncture 
 b. To suspect the effectiveness of acupuncture 
 c. To suspect the after-effect of the treatment acupuncture 
 d. To contradict the use of traditional methods for curing illnesses 
 
7. What’s the main idea of the passage? 
 a. Acupuncture is gaining recognition as a painless and affordable medical and as aesthetic 

treatment. 
 b. Acupuncture is more suitable for anaesthetic use. 
 c. Acupuncture is more suitable for those who don’t want to be painful. 
 d. The more painless and inexpensive acupuncture is, the more popular acupuncture is. 
 
 
 
 



 

ภาษาอังกฤษ (12)______________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

 
 คําอธิบาย ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 การฝงเข็ม (acupuncture) เปนวิธีการรักษาโรค (curing illness) ของชาวจีนซ่ึงสืบทอดกันมาแตโบราณ 
(traditional) การฝงเข็มยังมวีัตถุประสงคเพ่ือใชเก่ียวกับความงาม และยังทําใหสวยดวย 
 การฝงเข็มกลายเปนทางเลือกแทนการใชมีดและหลอดดูดฉดียา (syringe) รอยเหี่ยวยนและจะหายไป
เพียงแคนําเข็มเล็กๆ หนึ่งโหลปกลงบนใบหนา คนท่ีเคยผานการฝงเข็มกลาววา ท้ังๆ ท่ีดูเหมือนจะเจ็บแตกลับไม
เจ็บเลย ไมตองใชยาสลบ (anaesthetic) และการพักฟนท่ีนาเบ่ือ คนไขแคไปท่ีคลินิกหมอผังเข็มอยางสม่ําเสมอ
เปนระยะเวลา 1-3 เดือน 
 ปจจุบันการฝงเข็มไดรับความนิยมแพรหลายไปหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศจีน และเปนท่ีสนใจ
อยางมากมาย (overwhelming) ในอเมริกา ผลลัพธก็สามารถเทียบเคียงกับวิธีอื่นๆ การฝงเข็มเหมาะ (suitable) 
กับคนเดินถนนธรรมดาไปจนกระทั่งเศรษฐี 
 ขอดี (advantage) ท่ีสุดของการฝงเข็มบนใบหนา (facial acupuncture) คือเปนวิธีรักษาแบบองครวม 
(holistic method) ท่ีมุง (aim to) จะหาวารางกายท้ังหมดทํางานถูกตองหรือไม หลังจากตรวจ (examination) 
คนไขอยางละเอียด (thorough) แลว หมอฝงเขม็ก็สามารถระบ ุ (identy) สาเหตุรากเหงา (root cause) ของ
ปญหาบนใบหนา บางทีรอยเหี่ยวยนก็เกิดจากตับท่ีมีปญหา (problematic liver) และตรงนั้นคือเปาหมายที่เราจะ
ฝงเข็ม (needles) ดังนั้นการรักษาจึงเปนประโยชนตอสุขภาพของบุคคลทั้งหมด 
 
 คําศัพทจากเนื้อเร่ือง ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

acupuncture (n) การฝงเข็ม 
traditional, ancestral (adj) โบราณ, ดั้งเดมิ, ท่ีสืบตอกันมา 
method, approach (n) วิธี 
cure, heal (v) รักษา 
aesthetic, beautiful (adj) ซ่ึงเก่ียวกับความงาม 
purpose, goal (n) วัตถุประสงค 
syringe (n) หลอดดูดยา 
wrinkle, line (n) รอยยน 
remove, delete (v) เอาออก 
simply, only (adv) เพียงแค 
microscopic, minute (adj) ท่ีมีขนาดเล็กมาก 
insert, put in (v) ใส (ฝงเข็ม) 
undergo, experience (v) ประสบ 
completely, totally (adv) โดยสิ้นเชิง 
anaesthetic, anesthetic (n) ยาสลบ  
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tedious, dull (adj) ท่ีนาเบ่ือ 
acupuncturist (n) หมอฝงเข็ม 
gain, obtain (v) ไดรับ 
recognition, acknowledgement (n) การยอมรับ 
interest, attention (n) ความสนใจ, ความใสใจ 
result, outcome (n) ผลท่ีตามมา 
comparable, analogous (adj) ท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได 
overwhelming, great (adj) ทวมทน, มากมาย 
suitable, befitting (adj) เหมาะสม 
affluent, wealthy (adj) ร่ํารวย  
advantage, benefit (n) ขอด ี
holistic, complete (adj) แบบองครวม, ท้ังหมด 
aim, target (v) ตั้งเปา 
entire, whole (adj) ท่ัว, ท้ังหมด 
properly, correctly (adv) อยางถูกตอง 
thorough, careful (adj) โดยละเอียด 
examination, diagnosis (n) การตรวจ, การวินิจฉัย 
identify, indicate (v) ระบุ 
be caused by, result in (v) มีสาเหตุจาก 
treatment, cure (n) การรักษา 
benefit, advantage (v) เปนประโยชน 
overall, total (adj) ท้ังหมด 
widely, extensively (adv) อยางกวางขวาง 
cosmetic surgery (n) ศัลยกรรมความงาม   
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 คําศัพทจากคําถาม ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

illness, ailment (n) ความเจ็บปวย 
infectious, contagious (adj) ซ่ึงติดตอกันได 
require, need (v) ตองการ 
regular, constant (adj) สม่ําเสมอ 
suitable, proper (adj) เหมาะสม 
emphasize, stress (v) เนน 
stimulate, activate (v) กระตุน 
balance, equilibrium (n) ดุลยภาพ 
contribute to, lead to (v) นําไปสู 
popularity, recognition (n) ความเปนท่ีนิยม 
suspect, doubt (v) สงสัย 
effectiveness, capability (n) ประสิทธิภาพ 
after-effect, consequence (n) ผลท่ีตามมา 
contradict, argue (v) โตแยง 
gain, attain (v) ไดรับ 
suitable, fitting (adj) เหมาะสม 
inexpensive, cheap (adj) ถูก 
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คําถามวัตถุประสงคในการเขียน (Purpose) 
 
 1. What is the main purpose in writing this article? 
   What is the main purpose of the author of this passage? 
  1.1. To report ……………………………… 
  1.2. To define ……………………………… 
  1.3. To criticize ……………………………… 
  1.4. To examine ……………………………… 
 2. The passage is to ……………………………… 
 3. The author’s main objective is to …………………… 
 4. The author’s intent/intention is to …………………… 
 5. The purpose of the writer is to ……………………… 
 
point out  ช้ีใหเห็น 
identify  ช้ีใหเห็น 
indicate  บงช้ี 
show  แสดง 
demonstrate แสดง / สาธิต 
propose  เสนอ 
introduce  แนะนํา  
explain  อธิบาย 
illustrate  แสดงใหเห็นภาพ 
present  เสนอ / นําเสนอ 
promote สงเสริม / สนับสนุน 
advertise โฆษณา 
compare  เปรียบเทียบความเหมือน 
contrast  เปรียบเทียบความแตกตาง 
state  บอก / กลาว 
tell  พูด 
report  รายงาน 
inform  แจงใหทราบ 
define the meaning  นิยามความหมาย 
give information  ใหขอมูล 
comment  วิจารณ 
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criticize วิพากษวิจารณ 
raise the issue  หยิบยกประเด็น 
make a conclusion สรุป 
express the author’s opinion towards  แสดงความคิดเห็น 
 view 
 viewpoint 
opinion point of view 
 attitude  
 opinion 
defend  ปองกัน 
controvert โตแยง, โตเถียง 
contradict ~, ~ 
argue  ~, ~ 
debate  ~, ~ 
dispute  ~, ~ 
disapprove ไมเห็นดวย 
disagree  ~ 
refuse  ปฏิเสธ 
oppose  คัดคาน 
object  ~ 
narrate เลาเรื่อง 
describe  บรรยาย 
explain  อธิบาย 
persuade  ชักชวน, โนมนาว 
convince  ทําใหเช่ือ 
instruct  สอน 
give instruction about  ~ 
suggest แนะนํา 
recommend  ~ 
agree  เห็นดวย 
approve  ~ 
accept ยอมรับ 
support สนับสนุน 
question ถาม 
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raise question  ยกประเด็นคําถาม 
emphasize เนน 
warrant รับรอง 
study เรียน, ศึกษา 
examine ตรวจ / ตรวจสอบ 
survey สํารวจ 
analyze  วิเคราะห 
synthesize  สังเคราะห 
investigate  สืบสวนสอบสวน 
review ตรวจสอบ 
prove  พิสูจน 
verify  พิสูจน / ยืนยันความเปนจริง 
corroborate  พิสูจน / ยืนยันความเปนจริง 
confirm  ยืนยันความมั่นใจ 
ensure  ทําใหมั่นใจ 
guarantee  รับประกัน 
 

คําถาม : น้ําเสียงของเรื่อง (Tone) 
   poem  
  The tone of the story is ..................................... 
   passage 
 1. ironic 
 2. serious 
 3. overstated 
 4. imaginative 
 The tone of the passage can best be described as ..................................... 
 
 
 
concerned  หวงใย 
anxious  วิตกกังวล 
shocking  ท่ีตกใจ 
outraged  โกรธจัด 
humorous ท่ีขบขัน 

คําตอไปนี้เปน adj
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comic  ท่ีสนุกสนาน 
tragic ท่ีเศรา 
optimistic  ท่ีมองโลกในแงด ี
positive  ~ 
constructive  ท่ีสรางสรรค 
hopeful  ท่ีมีหวัง 
prosperous  ท่ีเจริญรุงเรือง 
cheerful  ท่ีราเริง 
pleasant  ท่ีพึงพอใจ 
amusing  ท่ีขบขัน 
enthusiastic  ท่ีกระตือรือรน 
pessimistic  ท่ีมองโลกในแงราย 
negative  ในทางลบ 
hopeless  ท่ีหมดหวัง 
frustrating ท่ีผิดหวัง 
upsetting  ท่ีเสียอารมณ 
frightening  ท่ีกลัว 
fearful  ~ 
despairing  ท่ีหมดหวัง 
depressing  ท่ีทุกขเศรา 
distressing  ~ 
gloomy  ท่ีมืดมนหมดหวัง 
tragic  ท่ีเศราโศก 
fanciful  ท่ีเพอฝน 
imaginative  ท่ีจินตนาการ 
serious ท่ีจริงจัง 
exaggerated  ท่ีพูดเกินจริง 
overstated ~ 
boastful  ~  
ironic  ท่ีประชดประชัน 
sarcastic ท่ีพูดกระทบกระเทียบ 
satirical  ท่ีเสียดสี 
sardonic  ท่ีเยาะเยย 
cynical  ท่ีเยาะเยย 
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absurd  
ridiculous  
ludicrous  นาหัวเราะ / ที่ไรสาระ 
senseless  
biased  ท่ีอคติ 
prejudiced ~ 
neutral  ท่ีเปนกลาง 
subjective  ท่ีใชความรูสึกสวนตัวตัดสิน 
objective  ท่ีวาไปตามเนื้อผา  
sentimental  ท่ีใชอารมณความรูสึก 
emotional  ท่ีเจาอารมณ 
nostalgic ท่ีคิดถึงบาน 
reasonable  ท่ีมีเหตุผล 
sensible ~ 
rational ~ 
logical ~ 
formal  ท่ีเปนทางการ 
informal  ท่ีไมเปนทางการ 
credible  ท่ีนาเช่ือ 
believable  ~ 
possible  ท่ีเปนไปได 
plausible  ~ 
predictable  ท่ีคาดการณได 
persuasive  ท่ีชักจูง, โนมนาว 
optimistic  ท่ีมองโลกในแงด ี
hopeful  ท่ีมีความหวัง 
prosperous ท่ีเจริญรุงเรือง 
ignorant  ท่ีเพิกเฉยไมใสใจ 
indifferent  ~ 
heedless  ~ 
inattentive  ~ 
neglectful  ~ 
realistic  ท่ีอยูในความจริง 
convincing  ท่ีนาเช่ือ 
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scientific  เก่ียวกับวิทยาศาสตร 
pragmatic  ท่ีอยูในความจริง, ในทางปฏิบัติ 
practical  ~ 
idealistic  ท่ีเพอฝน 
factual  ท่ีเปนขอเท็จจริง 
alarming  นาตื่นตกใจ 
horrifying  ท่ีนากลัว 
disgusting  ท่ีนารังเกียจ 
 
  
narrative  ท่ีเลาเรื่อง 
descriptive  ท่ีบรรยาย / พรรณนา 
informative  ท่ีใหขอมูล 
instructive  ท่ีสั่งสอน 
expository  ท่ีเปนการอธิบาย / ~ ช้ีแจง 
explanatory  ท่ีเปนการอธิบาย 
persuasive  ท่ีโนมนาว / ชักชวน 
philosophical  เก่ียวกับปรัชญา 
humanistic  เก่ียวกับมนุษยศาสตร   
 
 Passages 2 
 
   Steven Paul Jobs and Stephen Wozniak were the founders of Apple            

Computer. The company gained a reputation for being the one who                  
popularized the use of the computer in homes. 

   Steven dropped out of college but he attended classes sporadically                     
5 including one in calligraphy. It was in this class that his knowledge was               
 widened, allowing him to develop the different types of fonts for the Apple           
 Computer later on. 
   However, the Apple Computer would not have materialized without            
 Stephen. He was enthralled by electronics when he was young. Stephen grew              
10 up in a home that encouraged exploration. His father, who was also an                  
 inventor, inspired Stephen. He taught Stephen the importance of scientific             
 knowledge and finding creative solutions to problems. Today, Stephen uses his          

Style (ลักษณะการเขียน) 
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 father’s books to educate his children. He tells them how inventions can                  
 enrich a person’s life. 
15   His early attempts at building the computer failed but he later became              
 the first one to develop a computer that was fully assembled instead of just                  
 a circuit board. This led to further improvements to the personal computer             
 including the Macintosh with the addition of colors and pictures. 
   Today, the Macintosh is a powerful tool for playing games and,                       
20 producing and enhancing videos and photographs. 
 
1. The Apple Computer was well-known because it ……………… . 
 a. was the first computer that people bought for their own use 
 b. was founded by Steven Paul Jobs and Stephen Wozniak 
 c. produced photographs and videos 
 d. could be used to play games 
 
2. According to the passage, Steven Paul Jobs was probably a person who ……………… . 
 a. came from a humble background 
 b. was lazy and did not like to study 
 c. did not like to learn electronics 
 d. applied what he learnt in school to his work 
 
3. How did Stephen’s childhood help him to develop the Apple Computer? 
 a. His father told him about the importance of computers. 
 b. He was always experimenting with new things. 
 c. He read books that told him how important inventions were. 
 d. He wanted to be wealthier than his father.  
4. According to the passage, why were inventions important? 
 a. They allowed people to make use of their scientific knowledge. 
 b. They helped to build computers. 
 c. They resulted in the creation of useful things. 
 d. They prevented problems from happening.  
5. When the Macintosh was first built, in what way was it probably different from other 

computers? 
 a. It came with a circuit board. 
 b. It was fully assembled. 
 c. It could be used to play games. 
 d. It had colors an pictures. 
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 คําอธิบาย ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 สตีเวน พอล จ็อบส และสตีเฟน วอสเนี้ยก เปนผูกอตั้ง (founder) บริษัทแอปเปลคอมพิวเตอร ซ่ึงไดรับ 
(gain) ช่ือเสียง (reputation) ในฐานะ บริษัทท่ีทําใหการใชคอมพิวเตอรท่ีบานเปนท่ีนิยมแพรหลาย (popularize) 
สตีเวน ตองออกจาก (drop out) วิทยาลัยแตก็เขาเรียน (attend classes) บางหยุดบาง (sporadically) รวมท้ัง
หลักสูตรศิลปะการคัดลายมือ (calligraphy) ซ่ึงทําใหเขามีความรูกวางขึ้น และพัฒนารูปแบบตัวพิมพ (font) ให
บริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรในเวลาตอมา 
 บริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรจะไมปรากฏเปนรูปเปนรางเชนนี้ (materialize) หากไมมีสตีเฟนผูซ่ึงหลงใหล 
(enthralled) ในอิเล็คทรอนิคสเมื่อตอนที่เขาเปนเด็ก สตีเฟนเติบโตในครอบครัวท่ีสนับสนุน (encourage) การ
สํารวจสืบหา (exploration) พอของเขาซ่ึงเปนนักประดิษฐ (inventor) เปนแรงบันดาลใจใหสตีเฟนและสอนเขาถึง
ความสําคัญของความรูทางวิทยาศาสตร (scientific knowledge) และการคนหาวิธีท่ีสรางสรรค (creative) ใน
การแกปญหา (solution) ทุกวันนี้สตีเฟนใชหนังสือของพอของเขาสอน (educate) ลูกๆ ของเขา เขาบอกลูกๆ วา
ความคิดสรางสรรคในการประดิษฐ (invention) ทําใหชีวิตดีขึ้นได (enrich) อยางไร 
 ความพยายาม (attempt) ในการประดิษฐคอมพิวเตอรในตอนแรกของเขาลมเหลว (fail) แตหลังจากนั้น
เขาก็เปนคนแรกที่บุกเบิกคอมพิวเตอรซ่ึงรวบรวม (assemble) ทุกสิ่งทุกอยางแทนท่ีจะเปนแคแผงวงจร ซ่ึงเสริม
การพัฒนา (improvement) คอมพิวเตอรสวนตัวรวมถึงแมคอินทอชซึ่งมีท้ังสีสันและภาพ 
 ปจจุบันแมคอินทอชเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ (powerful tool) ในการใชเลนเกมสรวมถึงการผลิต 
(producing) และพัฒนา (enhance) วีดีโอและภาพถาย 
 
 คําศัพทจากเนื้อเร่ือง ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

founder, establisher (n) ผูกอตั้ง 
gain, acquire (v) ไดรับ 
reputation, fame (n) ช่ือเสียง 
popularize, familiarize (v) ทําใหเปนท่ีนิยม 
drop out, give up (v) ลาออก, หยุด 
attend, accompany (v) เขารวม 
sporadically, intermittently (adv) เปนระยะ 
widen, broaden (v) ขยายออก 
develop, improve (v) พัฒนา 
type, kind (n) ชนิด 
font (n) รูปแบบตัวพิมพ 
materialize, appear (v) ปรากฏเปนรูปเปนราง 
enthrall, captivate (v) ทําใหหลงใหล 
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encourage, support (v) สนับสนุน 
exploration, research (n) การสํารวจ, การวิจัย 
inspire, impress (v) บันดาลใจ, กระตุน 
importance, significance (n) ความสําคัญ 
creative, inventive (adj) ท่ีสรางสรรค 
educate, instruct (v) ใหการศึกษา 
solution, resolution (n) การแกปญหา 
invention, creation (n) การประดิษฐ, ความสรางสรรค   
attempt, endeavor (n) ความพยายาม 
fail, be unsuccessful (v) ลมเหลว 
later, subsequently (adv) ตอมา 
develop, improve (v) บุกเบิก 
assemble, put together (v) เอามารวมกัน 
just, only (adv) เพียงแค 
circuit board (n) แผงวงจร 
further, additional (adj) ซ่ึงเสริม 
color, hue (n) สี, สีสัน 
picture, photograph (n) รูปภาพ 
powerful, effective (adj) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
produce, generate (v) สราง, ผลิต 
enhance, improve (v) ทําใหดีขึ้น, พัฒนา 
 
 คําศัพทจากตัวเลือก ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

well-known, famous (adj) มีช่ือเสียง 
probably, presumably (adv) นาจะเปน 
humble, modest (adj) สมถะ 
lazy, inactive (adj) ท่ีเฉื่อยชา 
apply, employ (v) ประยุกต, ใช 
develop, progress (v) พัฒนา, ทําใหกาวหนา 
experiment, test (v) ทดลอง 
result in, lead to (v) กอใหเกิด 
prevent, preclude (v) กันไมใหเกิด, ขัดขวาง 
fully, completely (adv) อยางสมบูรณ 
 



 

ภาษาอังกฤษ (24)______________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

 
 เฉลย    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Passage 1 
1. ตอบ a. removing wrinkles and pimples. 
2. ตอบ b. ordinary people. 
3. ตอบ d. The treatment is painless. 
4. ตอบ c. This method is also suitable for the man on the street. 
5. ตอบ a. The method that emphasizes the effectively working of whole physical system. 
6. ตอบ a. To inform the benefit and popularity of acupuncture  
7. ตอบ a. Acupuncture is gaining recognition as a painless and affordable medical and as 

aesthetic treatment. 
 
Passage 2 
1. ตอบ a. was the first computer that people bought for their own use 
2. ตอบ d. applied what he learnt in school to his work 
3. ตอบ b. he was always experimenting with new things. 
4. ตอบ c. They resulted in the creation of useful things. 
5. ตอบ d. It had colours and pictures. 
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PART 4 :  Cloze Test 
 
ขอแนะนําในการทําขอสอบเติมคํา 
 1. พยายามอานเนื้อเรื่องไปเรือ่ยๆ ถาแปลไมไดใหอานตอไปเพ่ือเปนการเพ่ิมขอมูล เพ่ือนําไปใชในการ

วิเคราะหใหมากขึ้น 
 2. พยายามสังเกตคําวลี หรือประโยคที่กลาวซํ้าๆ เพราะเปนตัวช้ีแนะ ซ่ึงจะทําใหเราทราบวาประเด็นหลกั

ของเรือ่งนี้เก่ียวกับอะไร 
 3. ทุกชองวางจะมีตัวช้ีแนะกํากับอยู เพราะฉะนั้นเวลาพบชองวางอยารีบเลือกคําตอบ นักเรียนควรอาน

ตอไปอีกสักหนึ่งหรือสองประโยค เพ่ือนํามาใชในการตัดสินใจหาคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุด (ดูรายละเอียด
เก่ียวกับคําสันธานหรือตัวช้ีแนะทางบริบทหนา 3-7) 

 4. พยายามปะติดปะตอความคิดเขาดวยกัน โดยใชหลักเหตุหลักผลและประสบการณท่ีเรามีมาเช่ือมโยง 
ถานักเรียนแปลไมได อยาตกใจใหพยายามแปลศัพทท่ีนักเรียนแปลไดและผูกเรื่องขึ้นเอง ในขณะอาน
ใหนักเรียนทําตัวประหนึ่งเปนผูเขียน หลายครั้งท่ีนักเรียนอานไมรูเรื่อง มิใชเปนเพราะนักเรียนแปลไม
ออก แตเปนเพราะนักเรียนไมกลาแปลเพราะฉะนั้นผิดหรือถูกใหฝกคิด ฝกจินตนาการ ฝกแตงเรื่องเอง 
สิ่งเหลานี้จะทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะการแปลไดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
Directions : Read the following passage and choose the best answer for each 
blank. 
 
Passages 1 
 Acupuncture is traditional Chinese method for curing illnesses. ..........1.........., it can also be 
used for aesthetic purposes. It can be used to make people beautiful. 
 Acupuncture has become an ..........2.......... to the knife and syringe. Wrinkles are removed 
and pimples can ..........3.......... . This is simply done with a dozen microscopic needles that are 
inserted into the face. ..........4.......... who have undergone the procedure say that ..........5.......... the 
way it looks, it is completely painless. There is ..........6.......... the use of anaesthetic nor a tedious 
recovery process. Patients only need to turn up for regular ..........7.......... at an acupuncturist clinic 
for between one and three months. 
 Today, this method is gaining recognition beyond China. There is ..........8.......... interest in 
this method in America. The results are comparable to ..........9.......... methods but this method is 
also suitable for the man on the street and not just those ..........10.......... are affluent. 
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1. a. However b. Thus c. In addition d. Subsequently 
2. a. preference b. alternative c. substitute d. popularity 
3. a. redden b. spread c. swell d. disappear 
4. a. These b. Those c. Others d. The others 
5. a. in stead of b. apart from c. despite d. because of 
6. a. no b. not c. nor d. neither 
7. a. treatments b. recoveries c. diagnoses d. operations 
8. a. satisfying b. overwhelming c. current d. sudden 
9. a. many b. a lot of c. other d. others 
10. a who b. which c. of which d. whose 
 
 คําอธิบาย ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 การฝงเข็ม (acupuncture) เปนวิธีการรักษาโรค (curing illness) ของชาวจีนซ่ึงสืบทอดกันมาแตโบราณ 
(traditional) การฝงเข็มยังมวีัตถุประสงคเพ่ือใชเก่ียวกับความงาม และยังทําใหสวยดวย 
 การฝงเข็มกลายเปนทางเลือกแทนการใชมีดและหลอดดูดฉดียา (syringe) รอยเหี่ยวยนและจะหายไป
เพียงแคนําเข็มเล็กๆ หนึ่งโหลปกลงบนใบหนา คนท่ีเคยผานการฝงเข็มกลาววา ท้ังๆ ท่ีดูเหมือนจะเจ็บแตกลับไม
เจ็บเลย ไมตองใชยาสลบ (anaesthetic) และการพักฟนท่ีนาเบ่ือ คนไขแคไปท่ีคลินิกหมอผังเข็มอยางสม่ําเสมอ
เปนระยะเวลา 1-3 เดือน 
 ปจจุบันการฝงเข็มไดรับความนิยมแพรหลายไปหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศจีน และเปนท่ีสนใจ
อยางมากมาย (overwhelming) ในอเมริกา ผลลัพธก็สามารถเทียบเคียงกับวิธีอื่นๆ การฝงเข็มเหมาะ (suitable) 
กับคนเดินถนนธรรมดาไปจนกระทั่งเศรษฐี 
 
 คําศัพทจากเนื้อเร่ือง ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

acupuncture (n) การฝงเข็ม 
traditional, ancestral (adj) โบราณ, ดั้งเดมิ, ท่ีสืบตอกันมา 
method, approach (n) วิธี 
cure, heal (v) รักษา 
aesthetic, beautiful (adj) ซ่ึงเก่ียวกับความงาม 
purpose, goal (n) วัตถุประสงค 
syringe (n) หลอดดูดยา 
wrinkle, line (n) รอยยน 
remove, delete (v) เอาออก 
simply, only (adv) เพียงแค 
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microscopic, minute (adj) ท่ีมีขนาดเล็กมาก 
insert, put in (v) ใส (ฝงเข็ม) 
undergo, experience (v) ประสบ 
completely, totally (adv) โดยสิ้นเชิง 
anaesthetic, anesthetic (n) ยาสลบ  
tedious, dull (adj) ท่ีนาเบ่ือ 
acupuncturist (n) หมอฝงเข็ม 
gain, obtain (v) ไดรับ 
recognition, acknowledgement (n) การยอมรับ 
interest, attention (n) ความสนใจ, ความใสใจ 
result, outcome (n) ผลท่ีตามมา 
comparable, analogous (adj) ท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได 
overwhelming, great (adj) ทวมทน, มากมาย 
suitable, befitting (adj) เหมาะสม 
affluent, wealthy (adj) ร่ํารวย 
 
 คําศัพทจากตัวเลือก ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

however, nevertheless (conj) อยางไรก็ตาม 
thus, so (conj) ดังน้ัน 
in addition, moreover (conj) ย่ิงไปกวาน้ัน 
subsequently, later (conj) ก็, ดวยเหตุท่ี 
preference, favorite (n) ความพึงพอใจ 
alternative, option (n) ทางเลือก 
substitute, replacement (n) สิ่งทดแทน 
popularity, prevalence (n) ความนิยม, ความแพรหลาย 
redden, blush (v) ทําใหเปนสีแดง 
spread, proliferate (v) แพรกระจาย 
swell, increase in size (v) ทําใหบวม 
disappear, vanish (v) หายไป  
in stead of (prep) แทนท่ีจะ 
apart from, except (prep) นอกเหนือจาก 
despite, in spite of (prep) ท้ังๆ ท่ี 
because of , as a result of (prep) เนื่องจาก 
treatment, medical care (n) การบําบัดรักษา 
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recovery, rehabilitation (n) การฟนคืนสูสภาพปกติ, การพักฟน 
diagnosis, analysis (n) การวินิจฉัยโรค 
operation, surgery (n) การผาตัด, ศัลยกรรม 
satisfying, pleasing (adj) ซ่ึงพึงพอใจ 
overwhelming, irresistible (adj) ซ่ึงทวมทน, ซ่ึงตานทานไมได 
current, present (adj) ปจจุบัน 
sudden, abrupt (adj) ทันทีทันใด 
 
 
 เฉลย    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

1. ตอบ a. However    2. ตอบ b. alternative  
3. ตอบ d. disappear    4. ตอบ b. Those  
5. ตอบ c. despite    6. ตอบ d. neither 
7. ตอบ a. treatments    8. ตอบ b. overwhelming  
9. ตอบ c. other    10. ตอบ a who  
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Part 5 :  Advertisement 
 
Direction :  Choose the most suitable answer for each question. 
 
 Passage 1 
 

  Customer Service Numbers   

  
Please call 684-5555 and choose your option. 
   

  Change billing address 1   
  Dispute fees 2   
  General fee information 3   
  How to make payments 4   
  Have not received monthly bill 5   
              

 
1. What is this index designed to show? 
 a. Number of calls received      
 b. Customer call records 
 c. Types of information and services  
 d. Amount of customer bill 
 
2. What type of service is provided by the most lines? 
 a. Information about addresses     
 b. Ares of dispute 
 c. Updates on service options     
 d. Information about money and bills 
 
3. Who would most likely use Option 1? 
 a. New customers         
 b. People with a complaint 
 c. People who have moved      
 d. Customers with poor credit ratings 
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 คําศัพทจากเนื้อเร่ือง ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

customer, client (n) ลูกคา 
call, telephone (v) โทรศัพทหา 
choose, select (v) เลือก 
option, choice (n) ตัวเลือก 
billing address (n) ท่ีอยูท่ีจะสงใบแจงหนี้  
 
 คําศัพทจากตัวเลือก ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

index, directory (n) ดรรชนี, รายการ 
design, create (v) ออกแบบ 
show, display (v) แสดง 
information, data (n) ขอมูล 
bill, invoice (n) ใบแจงหนี้ 
type, kind (n) ชนิด 
provide, supply (v) จัดหาให 
dispute, argument (n) การโตแยง 
update (v) ทําใหเปนปจจุบัน 
complaint, grievance (n) ความคับของใจ 
move, change address (v) ยายท่ีอยู 
rating, assessment (n) การประเมิน   
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 Passage 2 
 

ATTENTION! RIDERS 
 • Pay exact fare when boarding the bus. Drivers cannot make change 
 • Upon boarding the bus, move toward the rear of the bus. Stand in the passenger  

area, not in the doorways or beside the driver. 
 • Allow senior citizens and disabled riders to use the priority seating area at the front 

of the bus. 
 • No music without earphones. 
 • Eating, drinking, and smoking are not allowed on the bus. 

 
 
1. What does this passage discuss? 
 a. Rules for riding buses b. Safety concerns 
 c. Bus routes and fares d. Problems of the bus service 
 
2. Why should passengers pay the exact fare? 
 a. Passengers will know what they paid. b. The money is easier to count. 
 c. The fare buys a ticket. d. Drivers cannot make change. 
 
3. Who is entitled to use the priority seating area? 
 a. Mothers and children b. Elderly and handicapped people 
 c. Bus company employees d. Riders who pay extra 
 
4. Which activity is prohibited on a bus? 
 a. Chewing gum b. Talking loudly 
 c. Smoking d. Using earphones 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษาอังกฤษ (32)______________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

 คําศัพทจากเนื้อเร่ือง ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

exact, accurate (adj) ท่ีถูกตอง 
board, get on (v) ขึ้น 
change (n) เงินทอน 
rear, back (n) สวนหลัง 
passenger, rider (n) ผูโดยสาร 
allow, let (v) อนุญาต 
disabled, crippled (adj) ซ่ึงพิการ 
priority, entitlement (n) สิทธิพิเศษ, การใหสิทธ์ิ 
 
 คําศัพทจากตัวเลือก ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

rule, regulation (n) กฎระเบียบ 
concern, matter (n) เรื่องราว 
route, path (n) เสนทางการเดินรถ 
fare, fee (n) คาโดยสาร 
entitle, authorize (v) ใหสิทธ์ิ 
elderly, aging (adj) ซ่ึงสูงอายุ 
handicapped, crippled (adj) ซ่ึงพิการ 
activity, action (n) กิจกรรม, การกระทํา 
prohibit, forbid (v) หาม 
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 Passage 3 
 

 
 

1. What is TRUE according to this sign? 
 a. Caravans are not allowed to enter this area. 
 b. Campings are allowed only in this area. 
 c. Campings and caravans are forbidden in this area 
 d. Only permitted caravans and campings are allowed in this area. 
 
 คําศัพทจากเนื้อเร่ือง ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

permit, consent (n) การอนุญาต, การยินยอม 
prohibit, ban (v) หาม 
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 เฉลย    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Passage 1  
1. ตอบ c. Types of information and services 
2.  ตอบ d. Information about money and bills 
3.  ตอบ c. People who have moved 
 
Passage 2  
1.  ตอบ a. Rules for riding buses 
2.  ตอบ d. Drivers cannot make change. 
3.  ตอบ b. Elderly and handicapped people 
4.  ตอบ c. Smoking 
 
Passage 3  
1.  ตอบ d. Only permitted caravans and campings are allowed in this area. 
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Part 6 : Cartoons 

 
Directions :  Read the cartoons and choose the most appropriate answers. 
 
 Cartoon 1 
 

 
 
1. What is the main message of the comic strip? 
 a. The boy is very tricky. 
 b. The boy is complaining his mom about the present. 
 c. The boy is hurtful with the inexpensive gift he's got. 
 d. He has not enough money to buy his own Christmas gift. 
 
 คําศัพทจากเนื้อเร่ือง ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Mega-Bot transformer robot (n) หุนยนตแปลงราง  
rehearse, practice (v) ฝกซอม 
 
 คําศัพทจากตัวเลือก ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

tricky, artful (adj) เจาเลห 
complain, blame (v) ตอวา, ตําหน ิ
hurtful, distressing (adj) เสียใจ 
inexpensive, cheap (adj) ราคาถูก 
gift, present (n) ของขวัญ 
enough, adequate (adj) พอเพียง 
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 Cartoon 2 
 

 
 
1. What is the main message of the comic strip? 
 a. What he dreams to do is impossible. 
 b. The boy is very realistic. 
 c. Nothing can be done because of his lack of skill. 
 d. The boy is active and practical. 
 
 คําศัพทจากตัวเลือก ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

impossible, unachievable (adj) ซ่ึงเปนไปไมได, ไมสามารถทําได 
realistic, practical (adj) ซ่ึงปฏิบัติไดจริง, ซ่ึงสมเหตุสมผล 
lack, deficiency (n) การขาดแคลน 
skill, adroitness (n) ทักษะความชํานาญ 
active, energetic (adj) กระตือรือรน 
 
 
 เฉลย    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Cartoon 1 
1. ตอบ a. The boy is very tricky. 
 
Cartoon 2 
1. ตอบ a. What he dreams to do is impossible. 
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Part 7 :  Expression 

 
SECTION 1 :  Speaking and Writing Ability (ตัวอยางในขอสอบ O’NET & คุณครูสมศรี)  
Directions : In this part of the test, you will have to answer TWO questions to gain TWO 

marks. There are two parts in this section. Read the directions for each part 
carefully and study the example before working on the questions. 

 
Part 1 :  Speaking Ability 
Directions : Read each situation and the dialogue carefully. Choose 
  1. the appropriate expression for the first missing part 
   (Item A) and 
  2. the response/reaction be the expression for the second missing part (Item B) 
   Both answers (Item A and B) must be correct and make sense in order to gain 

TWO marks. 
 
Example : 
No. 0. Situation : Ms Smith is talking to a new student, Nirut. 
   Ms Smith : …………A………… 
   Nirut : …………B………… I arrived a week ago. 
   A 1. Why did you come here? 
    2. How did you come here? 
    3. Did you enjoy your trip? 
    4. Where are you from? 
   B. 1. Still tired. 
    2. I want to study law. 
    3. Thailand. 
    4. Very interesting. 
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 The correct answers are A4 and B3. Therefore, you must darken the circle under number 4 
for Item A and darken the circle under number 3 for Item B as  
follows : 
 

  Choice 
Item No. 

1 2 3 4

0. A. O O O O

 B. O O O O

1. A. O O O O

 B. O O O O

2. A. O O O O

 B. O O O O
 
Now start to work on the following questions. 
1. Situation :  Sandy wants to open the window, but Peter is sitting in her way. 
 Sandy : Peter, …………A………… I want to open it. 
 Peter : …………B………… but let me do that for you. 
 A 1. can I open the window? 
  2. you haven’t opened the window. 
  3. you should not sit near the window like that. 
  4. would you mind moving away from the window? 
 B 1. Yes, I know, 
  2. Never mind, 
  3. No, not at all, 
  4. Of course, I’d love to, 
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Directions :  Choose the most appropriate answer  
1. A  : “Would you like me to drop you off somewhere?” 
   คุณตองการใหฉันไปสงคุณลงท่ีไหนไหม 
 B : …………………………………… . 
 a. Certainly, I like driving. 
  แนนอน ฉันชอบขับรถ 
 b. It's none of your business. 
   ไมใชธุระอะไรของคุณ 
 c. Thank you just the same, but I have my own car. 
  ขอบคุณเชนกัน แตฉันมีรถมาเอง 
 d. It's a good idea. 
  เปนความคิดท่ีดี 
 
2. A : “Could you help me solve this problem?” 
   กรุณาชวยฉันแกโจทยขอนี้หนอยไดไหมคะ 
 B : “…………………………………… .” 
 a. It's rather difficult for you. 
  มันคอนขางยากสําหรับคุณ 
 b. Certainly, I'd be glad to. 
   ไดเลย ฉันยินดีชวย 
 c. I hope we can do it together. 
   ฉันหวังวาเราจะสามารถแกไปดวยกัน 
 d. I think the teacher can help me. 
   ฉันคิดวาคุณครูคงชวยฉันได 
 
3. A : “What would you like to do this afternoon?” 
   คุณอยากทําอะไรตอนบายนี้ 
 B : “…………………………………… .” 
 a. I want to do some reading. 
  ฉันตองการอานหนังสือ 
 b. I think the weather is not favorable. 
  ฉันคิดวาอากาศไมเปนใจ 
 c. I don't want to. 
   ฉันไมอยากทํา 
 d. Yes, if you want. 
   ได ถาคุณตองการ 
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4. A : “…………………………………… .” 
 B : “I would love to, but I'm afraid Papa won't let me go.” 
   ฉันอยากไป แตฉันเกรงวาพอจะไมอนุญาต 
 a. Would you please let me see you again? I miss you terribly. 
  ไดโปรดใหฉันพบคุณอีกครั้ง ฉันคิดถึงคุณอยางมาก 
 b. Are you getting mad at me? Would you like me to go and see you right now? 
  คุณกําลังโกรธฉันเหรอ จะใหฉันไปหาเดี๋ยวนี้เลยไหม 
 c. Would you have helped me with the assignment the teacher gave us yesterday? 
  คุณจะชวยทํางานท่ีคุณครูมอบหมายใหเราเมื่อวานนี้ไดไหม 
 d. Would you come along with me to John's birthday party this evening?” 
  คุณจะไปงานวันเกิดจอหนกับฉันไหมคืนนี้ 
 
5. A : “What does he look like?” 
   เขาเปนอยางไร 
 B : “…………………………………… .” 
 a. He is tall, dark and handsome. 
  เขาสูง ดําและหลอ 
 b. He doesn't look at me at all. 
  เขาไมมองดูฉันแมแตนอย 
 c. He always sings American songs. 
  เขารองเพลงอเมริกันเสมอ 
 d. He always looks down upon poor people. 
   เขาดูถูกคนจนเสมอ 
 
6. A : “Excuse me, is this the bus station for Korat?” 
   ขอโทษนะคะ ท่ีนี่สถานีรถขนสงโคราชหรือเปลา 
 B : “…………………………………… .” 
 a. The eight o'clock bus has just left. 
  รถเท่ียวแปดโมงเพ่ิงจะออกไป 
 b. I don't know. I'm a stranger here myself. 
  ฉันไมทราบคะ ฉันเองก็เปนคนแปลกหนาท่ีนี่ 
 c. No, I never go there. 
   ไมคะ ฉันไมเคยไปที่นั่น 
 d. The bus will come pretty soon. 
  รถกําลังจะมาในไมชา 
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7. A : “I'm nervous about this test.” 
   ฉันเครียดกับการสอบนี่จัง 
 B : “…………………………………… .” 
 a. Don't worry. It'll soon be over. 
  อยากังวลเลย อีกไมนานมันก็จบแลว 
 b. Never mind. You may fail. 
  ไมเปนไรคุณอาจสอบตก 
 c. That's the best answer. 
  นั่นเปนคําตอบที่ดีท่ีสุด 
 d. Well, you can depend on it. 
  เออ คุณสามารถอาศัยมันนะ 
8. A : “Which would you prefer for dessert, cake or ice cream?” 
   คุณอยากทานของหวานอะไร เคกหรือไอศกรีม 
 B : “…………………………………… .” 
 a. Yes, I like that. 
  ใช ฉันชอบอันนั้น 
 b. No, I don't prefer. 
  ไม ฉันไมชอบ 
 c. Neither, thanks. 
  ไมท้ัง 2 อยางแหละขอบคุณ 
 d. Yes, I want both. 
  ใช ฉันตองการท้ัง 2 อยาง 
 
9. A : “Shut up! I can't hear a thing.” 
   หุบปาก ฉันไมไดยินอะไรเลย 
 B : “…………………………………… .” 
 a. I'm sorry, I'll try to be quieter. 
  ขออภัย ฉันจะพยายามเงียบลง 
 b. I feel sorry to hear that. 
  ฉันเสียใจที่ไดยินเชนนั้น 
 c. All right, I'll shut it. 
  ตกลงฉันจะปดมัน 
 d. I don't hear anything. 
  ฉันไมไดยินอะไรเลย 
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10. A : “I'm sorry, I didn't mean to bump into you.” 
   ขออภัย ฉันไมไดตั้งใจจะกระแทกคุณ 
 B : “…………………………………… .” 
 a. That's all right. Don't laugh. 
  ไมเปนไร อยาหัวเราะ 
 b. That's all right. You needn't get angry. 
  ไมเปนไร คุณไมจําเปนตองโกรธ 
 c. That's all right. There's no need for you to apologize. 
  ไมเปนไร ไมตองขอโทษหรอก 
 d. It doesn't matter. You should have been more careful. 
  ไมสําคัญหรอก คุณควรจะระมดัระวังมากกวาน้ี 
 
 เฉลย    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

เฉลย (O-NET)  
1. ตอบ A. 4. would you mind moving away from the window? 
  B. 4. Of course, I’d love to, 
เฉลย  
1. ตอบ c. Thank you just the same, but I have my own car. 
   ขอบคุณเชนกัน แตฉันมีรถมาเอง 
2. ตอบ b. Certainly, I'd be glad to. 
   ไดเลย ฉันยินดีชวย 
3. ตอบ a. I want to do some reading. 
   ฉันตองการอานหนังสือ 
4. ตอบ  d. Would you come along with me to John's birthday party this evening? 
   คุณจะไปงานวันเกิดจอหนกับฉันไหมคืนนี้ 
5. ตอบ a. He is tall, dark and handsome. 
   เขาสูง ดําและหลอ 
6. ตอบ b. I don't know. I'm a stranger here myself. 
   ฉันไมทราบคะ ฉันเองก็เปนคนแปลกหนาท่ีนี่ 
7. ตอบ a. Don't worry. It'll soon be over. 
   อยากังวลเลย อีกไมนานมันก็จบแลว 
8. ตอบ c. Neither, thanks. 
   ไมท้ัง 2 อยางแหละขอบคุณ 
9. ตอบ a. I'm sorry, I'll try to be quieter. 
   ขออภัย ฉันจะพยายามเงียบลง 
10. ตอบ c. That's all right. There's no need for you to apologize. 
   ไมเปนไร ไมตองขอโทษหรอก 
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บทสนทนาที่ควรรู 
 
 
 Thanking การแสดงความขอบคุณ 
 
 Thank you for calling. ขอบคุณท่ีโทรมา  
 That was very kind of you. ชางเปนความกรุณายิ่ง  
  
 Responding to Thanks การตอบรับคําขอบคุณ 
 
 You’re welcome. ดวยความยินด ี
 It’s OK.  ไมเปนไรคะ 
 Don’t mention it. อยาพูดถึงมันเลย 
 That’s all right. ไมเปนไร 
 It was my pleasure. ดวยความยินด ี
  
 Apologizing การแสดงการขอโทษ 
  
 I’m sorry. ขอโทษ  
 I apologize for saying that. ฉันขอโทษที่พูดแบบนั้น 
  
 Forgiving การยกโทษให 
   
 It’s OK. ไมเปนไร 
 Forget about it. ลืมมันไปเถอะ 
 Don’t worry about it. อยากังวลไปเลย 
 
 Rejecting an Apology ปฏิเสธการใหอภัย 
 
 Are you really sorry? คุณเสียใจจริงๆ หรือ 
 I don’t accept your apologies. ฉันไมยอมรับคําขอโทษของคณุ 
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 Making Request การรองขอ 
 
 Stay calm, will you? กรุณาอยูในความสงบไดไหม 
 Could you please turn down the radio a little? กรุณาเบาเสียงวิทยุลงหนอยไดไหม 
 May I open the window? ขออนุญาตเปดหนาตางไดไหมคะ 
 Would you mind watching this for me a few minutes? กรุณาดูนี่ใหฉันสักประเดี๋ยวไดไหมคะ 
 
 Asking for an Excuse ถามถึงขอแกตัว 
 
 How come you didn’t show up? ทําไมคุณถึงไมมา 
 What’s your excuse? มีขอแกตัวอะไร 
 
 Giving an Excuse การแกตัว 
 
 I’m sorry, but the bus was late. ฉันขออภัยแตรถประจําทางมาสาย 
    
 Accepting ยอมรับขอแกตัว 
    
 Well, it’s OK. อืม ไมเปนไร 
 OK. Let’s forget about it. ไมเปนไรลืมมันไปเถอะ 
 
 Rejecting ไมยอมรับขอแกตัว 
 
 No excuses! ไมมีขอแกตวั 
 I’m tired of your excuses. ฉันเบื่อคําแกตัวของคุณเต็มท่ีแลว 
 
 Telling to Be Calm / not to Worry  บอกใหใจเย็น / ไมตองกังวล 
 
 Calm down เย็นไว 
 Take it easy ใจเย็นๆ 
 Stay calm เย็นไว 
 Keep cool ใจเย็นๆ 
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 Excuses คําขอโทษ / การขอโทษ 
 
 Asking to be Excused การขอใหใหอภัย 
 
 Excuse me. ขออภัย 
 Pardon me. ขออภัย 
 Please forgive me. โปรดอภัยใหฉัน 
 
 Excusing การใหอภัย 
 
 That’s OK. ไมเปนไร 
 It’s all right. ไมเปนไร 
 No problem. ไมมีปญหา 
 
 Requesting Help / Assistance การขอใหชวยเหลือ 
 
 Help me! ชวยฉันที 
 Got a minute? มีเวลาสักนาทีไหม 
 Could you give me a hand? คุณจะชวยฉันสักหนอยไดไหม 
 
 Offering Help / Assistance  การเสนอใหความชวยเหลือ 
 
 Can I help you? ใหฉันชวยคุณไหม 
 Need some help? ตองการความชวยเหลือไหม 
 Can I give you a hand? ขอฉันชวยคุณไดไหม 
 
 Asking for a favor การขอความชวยเหลือ 
 
 Do something for me, will you? ชวยทําอะไรใหฉันสักอยางไดไหม 
 Can you do me a favor? คุณจะกรุณาชวยอะไรฉันสักอยางไดไหม 
 May I ask you for a favor? ฉันขอความชวยเหลือนดิไดไหม 
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 Warning / Cautioning / Threatening เตือนใหระวัง 
 
 Watch out! ระวัง 
 Look out! ระวัง 
 Heads up! ระวังศีรษะ 
 Be careful! ระวัง 
 Watch you step ระวังสะดุด 
 
 Comment / Opinions คําติชม / ทัศนคติ 
 
 How was the movie last night? หนังเมื่อคืนเปนอยางไรบาง 
 How do you like your economics class? คุณชอบเรียนเศรษฐศาสตรมากแคไหน 
 Do you have any comments on this idea, Andrew. คุณมีขอวิจารณอะไรกับแผนการนี้ไหมแอนดร ู
 Do you think that she was fair to him? คุณคิดวาเธอยุติธรรมกับเขาไหม 
 How do you feel about birth control? คุณรูสึกอยางไรเก่ียวกับการคุมกําเนิด 
 What does he look like? เขาหนาตาเปนอยางไร 
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Part 8 : Error Identification / Sentence Completion 
 
 การทํา Error Identification / Sentence Completion 
 
 1. อานใหจบประโยค 
 2. วิเคราะหประโยคตามโครงสราง 
 3. S  V  V  V  and  V 
  
 ดู      ________________, ________________, ________________. 
 
 ใน Present Simple S เอกพจน + V ___. 
 
 Tense // Tense 
  Present // ____________ (Simp, Cont, Perf, Perf Cont) 
  Present // ____________ (Simp, Cont, Perf, Perf Cont) 
  Past // ____________ (Simp, Cont, Perf, Perf Cont) 
  Present // ____________ ก็ตอเมื่อ  
 
   ................................................................................................................ 
 
   ................................................................................................................ 
 
   ................................................................................................................ 
 
 
 

Tense Simple Continuous Perfect Perfect Continuous 
Present 
 
 

S + V (s/es) is, am, are Ving has, have V3 has, have been Ving 

Past 
 
 

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

Future 
 
 

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

Tense Simple Continuous Perfect Perfect Continuous 

Present  
is 
am + being V3 
are 

 has, have been + being V3

Past  
was 
 + being V3 
were 

 had been + being V3 

Future 
 
 
 

will be + being V3  will have been + being V3

 
B. Usage (Nos. 21–30 : 20 marks) (ตัวอยางการทําขอสอบ O-NET 19 ก.พ. 54) 
 Directions : 1. Identify the incorrect part of each sentence (marked A, B, C, or D) and 
   2. choose the appropriate correction from the choices (1, 2, 3 or 4). You will 

get Two marks for each correct item. 
Example : 
No. 0. The girl standing with Jane or May returned from France yesterday. 
 A B C D    
 
 A. 1. A girl stands   2. The girl who may have stood 
  3. A girl that can be standing 4. The girl to be standing 
 
 B. 1. among Jane and May 2. between Jane and May 
  3. among Jane or May 4. between Jane or May 
 
 C. 1. returning 2. to return 3. was returned 4. to be returning 
 
 D. 1. for 2. into 3. back 4. in 
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The answers is B2 . Therefore, on your answer sheet you must darken the circle as follows : 
 

Choice 
Item No. 

1 2 3 4

0. A. 0 0 0 0

 B. 0 0 0 0

 C. 0 0 0 0

 D. 0 0 0 0

1. A. 0 0 0 0

 B. 0 0 0 0

 C. 0 0 0 0

 D. 0 0 0 0
 
 Now start to work on the following questions. 
 
Error แบบ O-NET 
1. According to educators, students are continually encouraged to study at home will improve 
  A B C 
 their classroom performance. 
 D 
 A. 1. educator 2. the educator 
  3. education 4. the educators 
 
 B. 1. continually encourage 2. who are continually encouraged 
  3. continually encouraging 4. who are continually encouraging 
 
 C. 1. of home will 2. at home improves 
  3. in home can 4. off home improve 
 
 D. 1. their performance classroom 2. his classroom performance 
  3. his performance classroom 4. his classroom performing 
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2. James Baldwin’s Just above My Head is a revealing book portraying all the lyricism, 
 A B 
 violent and tenderness that contribute to human interaction. 
 C D 
 
 A. 1. book revealing 2. revealed book 
  3. book revealed 4. book to reveal 
 
 B. 1. portrayed 2. to portray 
  3. to be portrayed 4. portray 
 
 C. 1. violence 2. a violence 
  3. being violent 4. violating 
 
 D. 1. contributes to 2. contributing to 
  3. contributed to 4. to contribute to 
 
Error แบบ GAT 
Directions : Read the following statements and choose the underlined part that is 

grammatically wrong. 
 
1. Civilization resulted, from the ability of human beings to control fire, cultivate  
 A  B 
 crops, train animals, and built permanent home. 
 C D  
 
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................................  
  
2. Climatic conditions variable considerably in Utah, largely because of differences in  
 A B C D  
 latitude and elevation. 
 
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................................  
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3. After have won the light-heavyweight title at the 1960 Olympic Games, Muhammad Ali 
 A B  
 began to box professionally. 
 C D 
 
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................................  
      
4. The period during when people learned to smell iron is called the Iron Age. 
  A B C D 
  
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................................  
           
5. Marine biology, the study of oceanic plant and animals and their ecological relationships, 
  A   B    
 has furthered the efficient development. 
  C D 
 
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................................  
 
6. Ordinarily a tornado breaks up suddenly and dissipates less than four hours after it 
  A B C 
 had formed. 
  D 
 
 ..........................................................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................................................  
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 เฉลย    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

เฉลย Error (O-NET) 
1. เฉลย B. are continually encouraged  
 ที่ถูกตองคือ 2. who are continually encouraged  
   
 be adv V3 
 She is seriously injured. 
 
 
2. เฉลย C. violent 
 ที่ถูกตองคือ 1. violence 
 
 Ving + N = N เปนผูกระทําอาการ 
 
 a revaling book  หนังสือท่ีเปดเผย (เรื่องราว...) 
  
 N Ving = N เปนผูกระทํา 
 
 ...book portraying all the lyricism… 
 หนังสือเลมนี้ท่ีพรรณนาถึงการบรรยายอารมณความคิดความรูสกึในการประพันธ 
 
 N , N and  N and  - ใชกับโครงสรางคูขนาน 
 
 lyricism (N), violence (N), and tenderness (N) 
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เฉลย Error (GAT) 
1. เฉลย D. built แกเปน build 
   …to control (Vinf), cultivate (Vinf), train (Vinf) and build (Vinf) 
 
2. เฉลย B. variable แกเปน vary 
   Conditions (S)   +   vary (V) considerably (adv) 
   (adv ขยาย V) 
   (ประโยคนี้ขาดกริยา) 
 
3. เฉลย A. have won แกเปน having won 
 
 คําเช่ือม Ving / having V3 ………………… , S  +  V 

 (ประธาน  =  ผูกระทํา) 

   After seeing her , I loved her. 

   After having seen , I loved her.  

    

 คําเช่ือม Ved/3  ………………… ,   S   +   V 

 (ประธาน  =  ผูถูกกระทํา) 

    After blamed among friends , the girl burst out. 

   light-heavyweight title   = ตําแหนงนักมวยรุนไลทเฮฟวีเวท  

    (น้ําหนักไมเกิน 79.5 กิโลกรัม)   

   ………………… N ขยายอยูหนา    +    N หลักอยูหลัง 

      
      
  box (V) professionally  (adv) 
      
  Adv  ขยาย  V 
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4. เฉลย A. during when  แกเปน  during which 
       
 เวลา when S  +  V 
  prep.  +  which  
 
  when 
 It’s last Monday  I met her. 
  on which 
      
 (prep. ใชตามเวลาท่ีระบุขางหนา) 
 in 1999 , in May 
 on Money , on the 5th of May 
 at  9 o’clock 
       
 The  period  [during which people learned ………] / is 
 
 S V  
         
 S  [ บุพบทวลี   ]   V 
 
 
5. เฉลย A. oceanic plant  แกเปน  oceanic plants 
   Marine biology [, the study of oceanic plants ……… ,  I has  
       
 S V  
 oceanic plants (N นับไดพหูพจน)  
 and     animals (N นับไดพหูพจน) 
 
 N พหูพจน and N พหูพจน 
      
 oceanic plants (พืชในมหาสมุทร) 
 
 adj  +  N 
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  ecological relationship (ความสัมพันธเชิงนิเวศวิทยา) 
 
 adj  +  N 
      
  efficient development (การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ) 
 
 adj  +  N 
 
6. เฉลย D. had formed  แกเปน  has formed 
   (ใช Present Perfect เพ่ือใหสอดคลองกับกริยาขางหนา 
   คือ breaks up ซ่ึงเปน present tense) 
 Originally, a tornado / breaks up 
 
 adv S V 
 
 Adv    ,    S   +   V 
      
 Adv ขยายประโยค 
 : Surprisingly, she won the game. 
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Part 9 :  Sentence Completion 
 
Part 2 :  Writing Ability (ตัวอยางในขอสอบ O-NET & คุณครูสมศรี)  
A. Writing 
Directions : Choose 
  1. the appropriate expression for the first missing part (Item A) and 
  2. the expression for the second missing part (Item B). Both answers (Item A and B) 

must be correct and make sense in order to gain TWO marks. 
Example : 
No.0. The girl ……….A………. between Jane and May ……….B………. yesterday. 
 A 1. stands among 2. standing  
  3. stood nearby 4. was standing with 
 B 1. has returned from visiting France 
  2. just returned from France 
  3. to returned from France 
  4. returning to France very often 
The correct answers are A2 and B2. Therefore, you must darken the circle under number 2 for 
Item A and darken the circle under number 2 for Item B as follows : 
 

  Choice 
Item No. 

1 2 3 4

0. A. O O O O

 B. O O O O

1. A. O O O O

 B. O O O O

2. A. O O O O

 B. O O O O
 
 Now start to work on the following questions. 
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Sentence Completion (O-NET) 
1. ……….A……… in Japan today, Nobita Kawasaki has also written ……….B……… . 
 A. 1. Considered one of the leading poets 
  2. Considered one of leading poet 
  3. Considering one of the leading poets 
  4. Considering one of leading poet 
 B. 1. a lot of book and play 
  2. a number of books and plays 
  3. an amount of books and plays 
  4. a great deal of books and plays 
 
2. ……….A……… in the southern part of Thailand, they are found ……….B……… Chiangmai and 

Chiangrai. 
 A. 1. Although coconuts are most plentiful 
  2. Despite coconuts are most plentiful 
  3. Because coconuts are most plentiful 
  4. Due to the plenty of coconuts 
 B. 1. so far north as 
  2. as far north as 
  3. as north as far 
  4. so far as north 
 
3. ……….A……… to think of Soonthorn Poo’s poetry ……….B……… . 
 A. 1. Mistakenly 
  2. It is a mistake 
  3. A mistake is 
  4. A mistake that is 
 B. 1. that it is more meaning of music 
  2. that it is more music of meaning 
  3. as being more music than meaning 
  4. as music and meaning 
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Sentence Completion (GAT) 
Directions : Choose the most meaningful and correct choice to complete the given 

sentences. 
1. Chalida, …………………… born in Bangkok, is studying and working hard to fulfill her aim. 
 a. was b. she was c. who was d. who she was 
 
2. The bonding power of any adhesive depends on the cohesion of the adhesive itself and 

………………….. to the surface to which it is applied. 
 a. how well does the adhesive adhere. 
 b. how well the adhesive adheres 
 c. does the adhesive adhere 
 d. the adhesive adheres  
 
3. The Oregon Trail went through the South Pass, ………………….. in 1842. 
 a. where was gold discovered 
 b. it was where gold was discovered 
 c. discovered where gold was 
 d. where gold was discovered 
 
4. ………………….. as much as one-fourth of all timber harvested is not used. 
 a. The estimate   b. The estimate that 
 c. They are estimated   d. It is estimated that 
 
5. …………………………………………… simply because they like the rapid pace of city life. 
 a. Large numbers of people choose to live in or near metropolitan areas 
 b. Small numbers of people prefer to stay nearby metropolitan areas 
 c. Only people who love convenience lives near or in metropolitan areas 
 d. Only people commuting to work hesitate to reside in or near metropolitan areas 
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 เฉลย    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

เฉลย (O-NET) 

1. ตอบ A. 1. Considered one of the leading poets 
  B. 2. a number of books and plays 
2. ตอบ A. 1. Although coconuts are most plentiful 
  B. 2. as far north as 
3. ตอบ A. 2. It is a mistake 
  B. 3. as being more music than meaning 
 
เฉลย (GAT) 
1. ตอบ c. who was 
   เพราะ    S   [,   V3 ,]  V (ใช V3 แสดงประธานถูกกระทํา) 

 ไมใช d. เพราะมี who แลว หามใช she เพราะเปน pronoun ท้ังคู 

2. ตอบ b. how well the adhesive adheres 

 เพราะ S  +  V   and       S  +  V  โครงสรางคูขนาน 

  ไมใชขอ a. เพราะไมใชประโยคคําถามจึงไมตองสลับกริยาและประธาน 
3. ตอบ d. where gold was discovered 

 สถานท่ี where S  +  V 

 prep which 

 This is the house where I live. 
 This is the house in which I live. 
 This is the house that I live. 
 แต 

 สถานท่ี where + V (หามใช where เปนประธาน) 

 สถานท่ี which + V 

  that 

 This is the house which is being renovated. 
  that 
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4. ตอบ d. It is estimated that 
   เพราะ ไดรับการประมาณวา ใช passive voice 
   S    +    V that + S + V 
 It is estimated   that   as much as one-fourth of all timber harvested/ is not used. 
   
 S V 
 
5. ตอบ a. Large numbers of people choose to live in or near metropolitan areas 
   เพราะ เปนประโยคเหตุผล  
   คนจํานวนมากเลือกท่ีจะอาศัยในเมืองใหญหรือใกลเมืองใหญ เพียงเพราะเขาชอบการใชชีวิต

อยางรวดเร็วในเมือง 
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Part 10 :  Logical Ordering of Sentences / 
Sentence Rearrangement 

 

  การทํา Logical Ordering of Sentences 

1. อานคราวๆ พรอม highlight .................................. 
2. หาประโยค...............ใหเจอ 
3. ดูวาประโยค ......................... ....................................... อะไรไว 
4. ดู ..................................................... ความหมายของแตละประโยค 
5. จับคูใหเหมือน ...................... แลว ....................................... 
6. ............................... ประโยคที่ ..................................... ออกไป 
 
 ลักษณะของประโยคแรก 

 *ตองไมเคย ..................................................... 

 

 *ตองไมมีคําตอไปนี ้

1. .............................................. ท่ีบอกความสัมพันธกับประโยคหนา :  
 Besides, Thus และอื่นๆ 
 
 ยกเวน : When/If you do something good, you must  
   get something good in return. 
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2. .................................. + N กลาวซํ้า 

 .................................. 

 .................................. 

 ................................. 

 
 :  Mr. Alex is the president. The man is sharp.   

  ยกเวน  :  the sun, the world, the east, the Chao Phraya River 

      

3. ไมมีคําวา ........................... ................................  

 

 :  He’s intellectual. That’s true. 

4. ไมม ีPronoun :  .............................................................. 

 และ it ท่ีอางถึงสัตว สิ่งของขางหนา  

 (refers to something)  

 ยกเวน : .............................................................. 

   และ it ท่ีกลาวลอยๆ  

   (not refer to something) 

 : It is good to be a creative person. 

 
 
 
 
 

this
that 
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Directions : Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate 
sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of 
these choices will NOT be used. 

 
  
[S1] Gossip really is not benefiting anyone, and is likely causing harm --a friendship will end, or 

someone will get their feelings hurt and etc. 
[S2] A lot of men and women do it and do not even realize it because  it gradually becomes a 

habit of them. 
[S3] So this is something that you have to just do silently. 
[S4] Both tend to be so guilty of it, but women seem to get the brunt of the blame. 
[S5] We live in a gossip-orientated society so naturally almost everyone loves to gossip. 
[S6] Eliminate ourselves from gossip and gossip will naturally just stay  away from us. 
 
1. Which sentence comes first? ........................ 
2. Which sentence comes second? ........................ 
3. Which sentence comes third? ........................ 
4. Which sentence comes fourth? ........................ 
5. Which sentence comes last? ........................ 
 

1. S1 S2 S3 S4 S5 S6 

2. S1 S2 S3 S4 S5 S6 

3. S1 S2 S3 S4 S5 S6 

4. S1 S2 S3 S4 S5 S6 

5. S1 S2 S3 S4 S5 S6 

 

 

 

 

Passage 1 



 

ภาษาอังกฤษ (64)______________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

 คําอธิบายเนื้อหา ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

[S1] การซุบซิบนินทาไมไดมีประโยชนตอผูใดเลย และอาจจะเปนอันตรายได เชน ความเปนมิตรขาดสะบั้นลง 
หรือใครบางคนอาจไดรับความเจ็บปวด 

[S2] ผูชายและผูหญิงมากมายซุบซิบนินทา และไมรูตัวดวยซํ้าเพราะมันคอยๆ กลายเปนนิสัย 
[S3] ดังนั้นการนินทาจึงควรทําอยางเงียบๆ  
[S4] ท้ังผูชายและผูหญิงมีแนวโนมท่ีจะรูสึกผิดท่ีจะซุบซิบนินทาคนอื่นๆ แตผูหญิงจะไดรับการตําหนิอยางมาก 
[S5] เราอยูในสังคมท่ีชอบซุบซิบนินทาดังนั้นโดยธรรมชาติทุกคนจึงชอบนินทา 
[S6] จงอยาไดซุบซิบนินทาใคร และการซุบซิบนินทานั้นก็จะพนไกลไปจากคุณ 
 

 คําศัพทจากเนื้อเร่ือง ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

gossip, rumor (n) การนินทา, ขาวลือ 
really, truly (adv) จริงแลว 
benefit, advantage (v) เปนประโยชน 
harm, evil (n) อันตราย / สิ่งไมด ี
hurt, resentful (adj) ท่ีเจ็บปวด, ขุนเคือง 
realize, perceive (v) ตระหนัก, สํานึก 
gradually, little by little (adv) ทีละเล็กละนอย 
just, simply (adv) แค 
silently, quietly (adv) อยางเงียบๆ 
tend to, incline to (v) มีแนวโนมจะ 
guilty, remorseful (adj) ซ่ึงสํานึกผิด 
at times, now and then (adv) บางครั้งบางคราว 
gossip-orientated society (n) สังคมท่ีชอบการนินทา 
eliminate, exclude (v) กําจัด, แยกออกไป 
stay away from, keep away from  (v) อยูหางจาก 
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[S1] I have been obsessed with my figure, weight and image for quite a  while now. 
[S2] Ridiculously, even doing so I’m always scared that I’m fat, will get fatter, and that others 

think I’m fat. 
[S3] Thus, I’ve decided to be on a calorie-controlled diet and have begun to exercise six times 

a week. 
[S4] But now I’ve begun to realize how imprisoned I am in my quest for the perfect figure due 

to my ex-boyfriend leaving me so hurtful. 
[S5] Even my doctor is not able to find what’s wrong with me. 
[S6] Despite the fact that I have never been excessively over or under weight, but food and 

mealtimes consume my every thought. 
 
1. Which sentence comes first? ........................ 
2. Which sentence comes second? ........................ 
3. Which sentence comes third? ........................ 
4. Which sentence comes fourth? ........................ 
5.  Which sentence comes last? ........................ 
 

1. S1 S2 S3 S4 S5 S6 

2. S1 S2 S3 S4 S5 S6 

3. S1 S2 S3 S4 S5 S6 

4. S1 S2 S3 S4 S5 S6 

5. S1 S2 S3 S4 S5 S6 

 

 

 

 

 

Passage 2 
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 คําอธิบายเนื้อหา ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

[S1] ฉันหมกมุนอยูกับรูปราง น้ําหนัก และภาพลักษณมาสักชวงหนึ่ง 
[S2] นาขันท่ีวาท้ังๆ ท่ีทําเชนนั้นฉันก็ยังรูสึกกลัววาฉันอวนและจะอวนขึ้นเรื่อยๆ และคนอื่นมองวาฉันอวน 
[S3] ดังนั้นฉันเลยตัดสินใจลดน้ําหนักและเริ่มออกกําลังกายอาทิตยละ 6 วัน 
[S4] แตตอนนี้ฉันเริ่มรูวาฉันจมอยูกับการอยากมีรูปรางท่ีสมบูรณแบบเพราะอดีตแฟนของฉันไดท้ิงฉันไวอยาง

เจ็บปวด 
[S5] แมแตหมอที่ดูแลฉัน ยังไมสามารถตรวจพบวาฉันเปนอะไร 
[S6] ท้ังๆ ท่ีในความเปนจริง ฉันไมเคยน้ําหนักมากเกินหรือนอยไปเลย และวันๆ ฉันหมดเวลาไปกับการคิดเรือ่ง

อาหารและการบริโภคอาหาร 
 
 คําศัพทจากเนื้อเร่ือง ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

obsess, be preoccupied (v) หมกมุน 
figure, shape (n) รูปราง 
image, appearance (n) ภาพลักษณ 
ridiculously, absurdly (adv) นาขัน 
scared, panic (adj) กลัว 
decide, make a decision (v) ตัดสินใจ 
diet, food (n) อาหาร 
exercise, work out (v) ออกกําลังกาย 
imprison, confine (v) จําคุก, กักขัง 
quest, pursuance (n) การทําใหลุลวงตามตองการ 
perfect, faultless (adj) ซ่ึงสมบูรณแบบ 
despite, in spite of (conj) ท้ังๆ ท่ี 
excessively, exceedingly (adv) เลยเถิด 
consume, use up (v) ใชจนหมด  
 
 เฉลย    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Passage 1 
5, 2, 4, 1, 6 (3 ไมเก่ียว) 
 
Passage 2 
1, 6, 3, 2, 4 (5 ไมเก่ียว) 
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Part 11 :  Meaning Recognition 
 
Directions : Choose the alternative which has the same meaning as the bold 

word in the given sentence. 
 
1. He married at the age of 30.  
 a. We waited for ages.  
 b. He is of age and does not need his parents’ consent.  
 c. We live in the age of computer. 
 d. She needs friends of her own age.  
 
2. An unhappy home environment may cause a child to do badly at school.  
 a. We need laws to prevent further pollution of the environment.  
 b. How can you concentrate in such a noisy environment. 
 c. Certain chemicals have been banned because of their damaging effect on the 

environment. 
 d. The government insists that the dam will not harm the environment. 
 
3. The children were all eyes as the magician performed his tricks.  
 a. She is blind in one eye but can see through the other. 
 b. I can’t thread the cotton through the eye of the needle. 
 c. All eyes were on us as we stood up to make our speech.  
 d. In my parents’ eyes I’m still a child although I’m at collage.  
 
4. Strenuous exercises exhaust me.  
 a. She is exhausted from her long journey. 
 b. The campers had to return when their supply of food was exhausted.  
 c. They’ve been talking about it for hours -- you’d think they’d have exhausted.  
 d. There are smoky fumes coming from your car’s exhaust pipe.  
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5. The score was even at half-time.  
 a. You paid for the last round of drinks, so we pay for this round, we’re even.  
 b. The recipe calls for even amounts of water and milk. 
 c. Despite the mischievous behavior of the pupils, the teacher remained even-tempered.  
 d. Store the medicine in the fridge to keep it at an even temperature.  
 
6. Our profits hit an all-time high of £20 million last year.  
 a. I will hit you if you do that again.  
 b. The family likeness really hits you.  
 c. Be careful, don’t hit your head against the doorframe.  
 d. The company hit its target by next year.  
 
7. Your salary increase is a just reward for your hard work.  
 a. The prince is a just heir to the throne.  
 b. She’s got a just promotion because of her high caliber. 
 c. Just listen to me before you say no.  
 d. I’ve finished it just now.  
 
8. Throw all the junk into the dustbin.  
 a. Those earrings on sale are just junk.  
 b. The movie we saw was worthless junk.  
 c. Only junk mail and bills in the post today.  
 d. We ought to clear out that cupboard -- it ‘ s full of junk. 
 
9. I wouldn’t like the lot of those refugees. 
 a. What a lot of books you’ve got !  
 b. He plays golf quite a lot.  
 c.  Is that the last lot of washing to be done?  
 d. My lot has been one of struggle and hardship.  
 
10. Keep a careful note of any problems you have with software. 
 a. I prefer to carry notes rather than coins.  
 b. Students make notes of her address and phone number. 
 c. She sent a notes of thanks to everyone who had helped.  
 d. A soprano singer can sing very high notes.  
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เฉลย 
1. age   (n) อายุ 
 ตอบ d. age (n) อายุ 
  a. ages (n) เปนเวลานาน 
  b. age (n) บรรลุนิติภาวะ 
  c. age (n) ยุค 
 
2. environment (n) สภาพ (รอบตัว) 
 ตอบ b. environment (n) สภาพ (รอบตัว) 
  a. environment (n) สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
  c. environment (n) สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
  d. environment (n) สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ
 
3. eyes   (n) การจองอยางสนใจ 
 ตอบ c. eyes (n) การจองอยางสนใจ 
  a. eye (n) ตา 
  b. eye (n) รู (เขม็) 
  d. eyes (n) ความคิดเห็น 
 
4. exhaust  (n) ทําใหเหนื่อยลาหมดแรง 
 ตอบ a. exhausted (v) ทําใหเหนื่อยลาหมดแรง 
  b. exhausted (v) ใชจนหมด 
  c. exhausted (v) พูดจนหมด 
  d. exhaust (n) ทอไอเสีย 
 
5. even   (adj) เสมอกัน, เทากัน 
 ตอบ b. even (adj) เทากัน 
  a. even (adj) ไมติดหนี้กัน 
  c. even-tempered (adj) ควบคุมอารมณได 
  d. even (adj) สม่ําเสมอ 
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6. hit   (v) บรรล ุ
 ตอบ d. hit (v) บรรล ุ
  a. hit (v) ตี 
  b. hits (v) สะดุดตา 
  c. hit (v) ชน, กระแทก 
 
7. just   (adj) ท่ีสมควรไดรับ 
 ตอบ b. just (adj) ท่ีสมควรไดรับ 
  a. just (adj) ท่ีถูกกฎหมาย 
  c. just (adv) เพียงแค 
  d. just (adv) เพ่ิงจะ 
 
8. junk   (n) ขยะ 
 ตอบ d. junk (n) ขยะ 
  a. junk (n) คุณภาพต่ํา 
  b. junk (n) เรื่องไรสาระ 
  c. junk (n) ของท่ีไมเปนท่ีตองการ 
 
9. lot   (n) ชะตากรรม 
 ตอบ d. lot (n) ชะตากรรม 
  a. lot (n) จํานวนมาก 
  b. lot (adv) บอย 
  c. lot (n) ชุด / กลุม 
 
10. note   (n) บันทึก / โนต 
 ตอบ b. notes (n) บันทึก / โนต 
  a. notes (n) ธนบัตร 
  c. notes (n) จดหมายสั้นๆ 
  d. notes (n)  โนตเพลง 
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Part 12 :  One doesn’t belong. 
 
One doesn’t belong. (คําศัพทที่ไมเขาพวก)  
 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 
 

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 เพราะขอเดียวท่ีไมมีชีวติ 
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Directions : Three of the words in each group relate to each other somehow. 
Choose the word that does not belong with other. 

 
1. a. cheer up b. back up c. boost up d. call up 
2. a. cautious b. careful c. sustainable d. prudent 
3. a. approve b. connect c. relate d. associate 
4. a. decrease b. disorder c. diminish d. dwindle 
5. a. handicap b. drawback c. hindrance d. violence 
6. a. capability b. potential c. capacity d. regulation 
7. a. prestigious b. famous c. elaborate d. distinguished 
8. a. release b. simulate c. liberate d. emancipate 
9. a. impede b. deny c. repudiate d. decline 
10. a. temporary b. momentary c. transitory d. obligatory 
 
 เฉลย    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

1. ตอบ d. call up โทรหา 
  a. cheer up สงเสริม, สนับสนุน 
  b. back  up สงเสริม, สนับสนุน 
  c. boost up สงเสริม, สนับสนุน 
 
2. ตอบ c. sustainable ท่ีย่ังยืน 
  a. cautious ซ่ึงระมัดระวงั 
  b. careful ซ่ึงระมัดระวงั 
  d. prudent รอบคอบ 
 
3. ตอบ a. approve อนุมัต ิ
  b. connect เช่ือมความสัมพันธ 
  c. relate เช่ือมความสัมพันธ 
  d. associate เช่ือมความสัมพันธ 
 
4. ตอบ b. disorder ทําใหวุนวาย 
  a. decrease ลดลง 
  c. diminish ลดลง 
  d. dwindle ลดลง 
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5. ตอบ d. violence ความรุนแรง 
  a. handicap ขอเสียเปรียบ 
  b. drawback ขอเสียเปรียบ 
  c. hindrance ขอเสียเปรียบ 
 
6. ตอบ d. regulation ระเบียบขอบังคับ 
  a. capability ความสามารถ 
  b. potential ความสามารถ 
  c. capacity ความสามารถ 
 
7. ตอบ c. elaborate ละเอียด 
  a. prestigious ท่ีมีช่ือ 
  b. famous ท่ีมีช่ือ 
  d. distinguished ท่ีมีช่ือ 
  
8. ตอบ b. simulate เลียนแบบ   
  a. release ปลอยเปนอิสระ 
  c. liberate ปลอยเปนอิสระ 
  d. emancipate ปลอยเปนอิสระ 
 
9. ตอบ a. impede เปนอุปสรรคขัดขวาง 
  b. deny ปฏิเสธ 
  c. repudiate ปฏิเสธ 
  d. decline ปฏิเสธ 
 
10. ตอบ d. obligatory ซ่ึงบังคับ 
  a. temporary ช่ัวคราว, ช่ัวแปบเดียว 
  b. momentary ช่ัวคราว, ช่ัวแปบเดียว 
  c. transitory ช่ัวคราว, ช่ัวแปบเดียว 
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เตรียมตัวกอนลุย...คุยกันกอนเรียน 
 

 สําหรับ Brand’s Summer Camp 2012 นี้ พี่แนนคงไมไดไปสงนองๆ ถึงหนาหองสอบ 

แตความรูท่ีเตรียมมาใหท้ังหมดในวันนี้เอาเขาไปไดถึงในหองสอบและเอาไปใชไดตลอดชีวิตคะ  
 
 สัดสวนขอสอบ GAT ทั้งหมด 60 ขอ สัดสวนขอสอบ O-NET ทั้งหมด 70 ขอ 

ประกอบดวยขอสอบสวนตางๆ โดยประมาณดังน้ี  ประกอบดวยขอสอบสวนตางๆ โดยประมาณดังน้ี  
 

    
 
 Last but not least พี่แนนอยากอวยพรใหนองๆ โชคดีแตโชคดีไมไดเกิดข้ึนบอยๆ และ

นองๆ ไดผานจุดที่โชคดีท่ีสุดในชีวิตมาแลว คือ การไดเกิดมาเปนมนุษย เปนลูกที่นารักของคุณ

พอคุณแม สอบครั้งนี้จึงอยารอพึ่งโชคชะตา แตลงมือลุยดวยตัวเอง “Dare to dream and be 

responsible for it! Make your dream come true!” เปนกําลังใจใหเสมอ “อึด ถึก ลุย”  

 

 

 

     

    ครูพี่แนน (อริสรา ธนาปกิจ) 
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Admission Exams : Reading 
 

 
เทคนิควิเคราะหโครงสรางประโยค Strategic Structure 

 
 “Strategic Structure เปนเครื่องมือพิเศษท่ีชวยในการตัดสวนประกอบของประโยค เพ่ือใหการวิเคราะห
ประโยคเปนไปไดรวดเร็วและแมนยํา ทําใหสามารถหาใจความสําคัญและหาคําตอบจากเนื้อเรื่องไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว”  
 ♦ ไมวาประโยคจะซับซอนแคไหน แตวิเคราะหออกมาแลว จะตองเขาโครงสรางหลักท้ัง 5 แบบ ดังน้ี 
 
  1. S V 
   P’ Nan is teaching. 
  2. S .......... .......... 
   P’ Matoom donates his blood.  
  3. S .......... .......... .......... 
   P’ Nan gives a guy her heart. 
  4. S .......... .......... 
   P’ Vieng looks smart. 
  5. S .......... .......... .......... 
   P’ Nan painted her house colorful.  
       
 ข้ันตอนหลักในการวิเคราะหโครงสรางประโยค ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี้  
 ข้ันที่ 1 : มองหาสวนหลักของประโยค  
 1.1 หา Verb แทของประโยคใหเจอกอน 
  ♦ V. แท จะผันตาม Tense และ Voice 
  ♦ V. แท = Helping Verb + V.inf  
  ♦ V. แท ตองไมใช Non-finite Verb เชน V.ing, V.ed, infi, to infi 
  ♦ V.แท มี Verb suffix เชน -en, -ize, -ify, -ate  
 1.2 หา Subject และ Object 
  ♦ สิ่งท่ีเปน S และ O ได คือ Noun, Pronoun, Noun clause, Gerund, Q. word + to V.inf 
   Ex : I know what you did last summer. (Object with Noun clause)  
   Ex : I don’t know what to do. (Object with Q. word + to V.inf)  
  ♦ กรรมตรง คือ สิ่งของ กรรมรอง คือ คน (คนอยูหนาของ - กรรมรองอยูหนากรรมตรง) 
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  ♦ ระวัง! โครงสรางประโยคแบบ inversion :   
   Ex : At the corner stand the instructors. (Prepositional Phrase + Verb + Subject) 
   Ex : Never have I seen such a wonderful woman as P’ Nan.  
   (Negative Adverb + Helping Verb + Subject + Verb)   
 1.3 สังเกต Complement 
  ♦ สิ่งท่ีจะเปน Complement ไดแก Noun, Adjective, Prepositional phrase 
  ♦ Complement จะตามหลัง ....................  
 
 ข้ันที่ 2 : ตัดสวนขยายออกไป  
 2.1 ตัด Modifier (ทุกอยางท่ีไมใช S / V / O / C) ออก ไดแก  
  - Prepositional phrase : Without excessively worrying, P’ Vieng can be a better man.  
  - Adjective clause : The students who sat in the auditorium fell asleep.  
  - Punctuation : P’ Nan has a crush on Nichkhun - the superstar of Thailand. 
  - Clause with connector : I love you because you are cute.  
  - Participle : Matoom pinching the girl hates the girl pinched by him.  
 
 Exercise : Strategic Stucture   
 Exercise I : LONDON (Reuter) – John Stonehouse, former British cabinet minister who 

faked his own death by drowning, was freed from jail on parole yesterday after serving 
three years for theft, fraud and deception. 

 This story is about : 
 1. a drowning 
 2. the freeing of a man from jail 
 3. a theft 
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Reading Comprehension  
จะพิชิตขอสอบ Reading ใหไดคะแนนเต็ม มาดูกันคะวาเราตองรูอะไรบาง 

 
    1. Reading Techniques 
    2. Types of Reading 
     - Document Reading 
     - Sentence Rearrangement 
     - Long Passage Reading 
    3. Category Reading 
     - Social Science / Law & Justice 
     - Health and Medicine 
     - Environment 
     - Science & Technology 
 

 
อยางท่ีทราบกันดีอยูแลว ขอสอบในสวนนี้คือการอานและทําความเขาใจ โดยขอสอบจะวัดทักษะการอาน 

จาก Text หลากหลายรูปแบบ นองๆ ท่ีชอบอานหนังสือตางๆ เปนประจําอยูแลวยอมไดเปรียบกวาอยางแนนอน 
 

1. Reading Techniques 
 
 

เทคนิคพิชิตคําถาม 7 ประเภท 
 

7 รูปแบบคําถามที่พบบอยใน Reading Passage  
   คําถามที่ตองทําทันที 
   1. Vocabulary 
   2. Reference 
   3. Details (Restatement วัด Synonym)  
   คําถามที่เก็บไวทําทีหลัง 
   4. Main Idea / Title 
   5. Inference (ขอสรุป) 
   6. Attitude / Tone / Purpose 
   7. Miscellaneous (ถาม source of information) 
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 1. Vocabulary  
  นองๆ หลายคนเห็นขอสอบที่วัด Vocabulary แลวย้ิม เพราะสามารถทําขอสอบไดทันทีอยางมั่นใจ  
ท้ังขอสอบที่วัดคําศัพทลวนๆ อยาง odd one out หรือ polysemy รวมไปถึงขอสอบที่วัดคําศัพทจาก Reading 
passage ท่ีอาน แตสําหรับบางคนที่ยังไมมีหลักในการวิเคราะหขอสอบในสวนนี้ พ่ีแนนภูมิใจเสนอ Vocab Tree 
Tactics ซ่ึงจะชวยใหนองๆ เห็นภาพรวมของคําศัพทท้ังหมดอยางเปนหวมวดหมู รวมท้ังเทคนิคตางๆ ท่ีจะนําไปใช
ในการทําขอสอบคะ 
 
 

Vocab Tree 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทคนิคการเดาศัพท 
 
 Context Clue การเดาศัพทจากบริบทเปนการเดาที่สําคัญมาก ไดใชบอยที่สุด และใชงานจริงไดมากท่ีสุด 
 1. Punctuation & Definition 
  a. กลุมคําช้ีความหมาย 
   Ex : Family structure in most parts of the world is still patriarchal; that is, the 
 father is the head of the important decisions. 
   วิเคราะห ตัวชวยประโยคนี้ คือ that is แปลประโยคคราวๆ ไดวา โครงสรางครอบครัวโดยมาก
ของโลกยังคงเปนแบบ patriarchal ไดแก พอเปนผูนําในการตัดสินใจ ดังน้ัน patriarchal (adj.) แปลวา พอเปนใหญ 
  b. เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) 
   Ex : The club members' warmth and friendliness created a comforting ambience 
 (atmosphere) which I accepted eagerly. 
   วิเคราะห มีเครื่องหมาย ( ) ขยาย แปลประโยคคราวๆ ไดวา ความอบอุนและความเปนมิตรของ
สมาชิกชมรมกอใหเกิด ambience (บรรยากาศ) ท่ีสบายใจ ซ่ึงช้ันตอบรับอยางกระตือรือรน ดังน้ัน ambience (n) 
จึงนาจะแปลวา บรรยากาศ 
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 2. Connector 
  a. ตัวเช่ือมความขัดแยง  
  b. ตัวเช่ือมความคลอยตาม 
  c. ตัวเช่ือมความเปนเหตุเปนผล 
  d. ตัวเช่ือมบอกตัวอยาง 
   Ex : Because she had never learned to think about the consequences of her actions,  
her behavior tended to be capricious. One moment, she was going to marry and have a big 
family; the next she wanted to dedicate herself to a career and give up on love. The constant 
changes in her moods and goals were so impulsive that those around her get bored.  
   วิเคราะห ตัวเช่ือมแสดงความเปนเหตุเปนผลในที่นี้ คือ because ความสอดคลองของเหตุและผล
ในขอนี้ เหตุคือ เพราะวาเธอไมเคยไดเรียนรูท่ีจะคิดถึงผลของการกระทํา ผลที่ไดพฤติกรรมของเธอจึงมีแนวโนมท่ี
จะทําตามใจตัวเอง ช่ัวขณะหนึ่งเธอกําลังจะแตงงานและมีครอบครัว ในอีกขณะหนึ่งเธอตองการท่ีจะกาวหนาใน
การงาน เธอจึงเลิกสนใจความรัก (ครอบครัว) การเปลี่ยนแปลงเสมอดานอารมณและจุดมุงหมายของเธอเปนไป
อยางหุนหันพลันแลนมากซะจนกระทั่งคนรอบขางรูสึกเบ่ือ ดังนั้น capricious (adj.) มีความหมายวา ตามแต
อารมณของตนเปนหลัก   
 3. Logical Reasoning 
  การเดาความหมายของคําศัพทกรณีท่ีไมมีตัวชวยใดๆ ท่ีกลาวมาแลว อาจตองใชวิธีคิดตามหลักเหตุผล 
โดยอาศัยความรูประสบการณ และการตีความจากขอมูลท่ีใหมา 
  Ex : Elena’s repudiation of Jerry’s bad table manners was obvious to everyone at 
dinner as she dropped her napkin and left the table. 
  วิเคราะห แปลประโยคคราวๆ ไดวา “repudiation ของ Elena ตอมารยาทบนโตะอาหารที่แยของ 
Jerry นั้น ชัดเจนมาก เพราะหลอนโยนผากันเปอนและลุกออกจากโตะ” จากประสบการณ ถามีคนแสดงอาการ
ดังกลาวตอหนาคนอื่น แสดงวาเคาไมพอใจหรือไมชอบ 
  ดังนั้น repudiation (n) จึงแปลวา การไมยอมรับ  
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 Exercise : 
 As late as the 1800s, some scientists insisted that ferns must have flowers and seeds like 
any other plants. It was only later that they realized ferns propagated by spores, which differ 
from seeds in that they consist of a single cell. Seeds, on the other hand, consist of many cells 
and contain young underdeveloped plants. It is almost magical how a tiny seed can grow into a 
huge tree. But it seems there are plants that are more magical than others.  
1. Which word is closest in meaning to “propagated” (line 2)? 
 1) Reproduced 2) Burst 3) Stacked 4) Insisted 
 
 เฉลยขอ 1) Reproduced 
 ตัวเลือกขอใดมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “propagated” ในยอหนาน้ีมากท่ีสุด 
 เหตุผล :  ตัวเลือกท่ี 1) “แพรพันธุ” 
   ตัวเลือกท่ี 2) “ผลิดอก” 
   ตัวเลือกท่ี 3) “กองซอนกัน” 
   ตัวเลือกท่ี 4) “ยืนกราน” 
 ขอนี้พ่ีแนนอยากใหนองๆ สังเกตดูประโยคนี้คะ “It was only later that they realized ferns propagated 
by spores, ...” จะเห็นวามีคําวา “by spores” อยู ดังน้ันถาเราลองเดาความหมายวาเฟนนั้นทําอะไรโดยสปอร 
(สปอร คือ หนวยของสัตวหรือตนไม ซ่ึงสามารถเติบโตเปนตนหรือตัวได) ก็พอจะเดาไดแลววาแพรพันธุโดยอาศัย
สปอรนั่นเอง ดังนั้นนองๆ ฟนธงไดเลยคะวา “propagated” มีความหมายเหมือนกับคําวา “reproduced” ใน
ตัวเลือกท่ี 1) คะ 
 
 2. Reference :  
  คําถามประเภท Reference มักจะถามวา สรรพนาม ท่ีใชใน passage นั้นใชแทนอะไร แนนอนวา   
สิ่งน้ันตองถูกกลาวถึงมาแลวใชไหมคะ ใหนองๆ ยอนกลับไปดูขอความกอนสรรพนามที่โจทยถามคะ และโดยสวนใหญ
สิ่งท่ีสรรพนามเหลานั้นอางถึงก็มักจะอยูไมไกลจากตัวมัน คือ อยูในประโยคกอนหนา 1-2 ประโยคคะ  
 Exercise : 
 According to the legend, the falling seeds would pass right through the first 11 plates 
before landing on the 12th. Only then could they be obtained - if one was careful enough. More 
often than not, however, the slightest gust of wind would blow them away, so if the collector did 
not become invisible afterwards, he would know he had failed to secure the invisible seeds.  
1. What does “they” (line 2) refer to? 
 1) The devious plans to secure fern seeds 
 2) The plates used to collect the fern seeds 
 3) The falling invisible fern seeds 
 4) The fern flowers that produce invisible seeds 
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 เฉลยขอ 3) The falling invisible fern seeds 
 คําวา “they” ในยอหนานี้นั้นหมายถึง 
 ตัวเลือกท่ี 1) “แผนการหลอกลอท่ีจะเก็บเมล็ดเฟน” 
 ตัวเลือกท่ี 2) “จานท่ีใชสําหรับเก็บเมล็ดเฟน” 
 ตัวเลือกท่ี 3) “เมล็ดเฟนลองหนที่รวงลงมา” 
 ตัวเลือกท่ี 4) “ดอกเฟนท่ีผลิตเมล็ดเฟนลองหน” 
 เห็นคําวา they ในโจทยปุบก็รีบกลับไปดูคําวา they ในยอหนาน้ีของบทความไดเลยนะคะ วากอนหนาน้ี
บทความกําลังพูดถึงอะไรอยู เพราะคําตอบจะอยูไมไกลจากคําท่ีโจทยใหมาคะ ซ่ึงขอนี้ keyword จะอยูท่ีประโยค 
“According to the legend, the falling seeds ... landing on the 12th.” และ “Only then could they be 
obtained ...” สื่อถึงวาในจํานวนจานท้ัง 12 ใบ ท่ีใชในการเก็บเมล็ดเฟนนั้น จะมีเพียงจานใบที่ 12 ท่ีเมล็ดเฟนจะ
รวงหลนลงมาใส ซ่ึงเปนเวลาเดียวท่ีเราจะสามารถเก็บมันได ดังนั้นคําวา “they” จะตองหมายถึง “the falling seeds” 
หรือเมล็ดท่ีรวงลงมาแนนอนคะ ตอบตัวเลือกท่ี 3) ไดเลยคะนองๆ 
 
 3. Details :  
  ขอสอบ Details มักจะถามรายละเอียดปลีกยอยของ passage โดยตัวเลือกในแตละขอนั้นจะไมใช
คําศัพทคําเดียวกับใน passage โดยตรง แตเปนการใช คําเหมือน (synonym) หรือเปนการนําประโยคเดิมมา
เขียนใหมในแบบอื่นๆ (restatement) ลักษณะของ choices ก็ชวยใหเราตัดตัวเลือกไดนะคะ ตัวเลือกท่ีเฉพาะเจาะจง 
(specific) มากๆ มักจะไมถูกตองคะ 
  ขอสอบอาจถามเกี่ยวกับตัวเลขสถิติตางๆ ไมวาจะเปนปท่ีเกิดเหตุการณ ราคา อายุ หรือหมายเลขโทรศัพท 
ซ่ึงถาถามแบบนี้ จะชวยเราไดมากๆ เพราะเราสามารถ scan หาคําตอบ จาก passage ไดอยางรวดเร็วคะ   
 Exercise : 
 Toyota Motor has reported a 99% drop in quarterly profits because of the impact of 
March’s earthquake and tsunami. Net profit for the three months to the end of June fell to 1.1bn yen 
($14.2m; £8.7m) from 190.4bn yen last year. 
 Toyota was hit by a shortage of parts around the world due to the damage caused to 
Japan's supply chain by the natural disasters. Despite falling first quarter sales, Toyota increased 
its forecast for full-year sales and profits. It said it was recovering from the tsunami faster than 
expected, and raised its full-year forecast for net profit from 280bn yen to 390bn yen. 
 Toyota also raised its forecast for ful-year sales from 7.2 million to 7.6 million vehicles. It is 
hiring as many as 4,000 temporary workers in Japan to help it make up for lost production. In addition 
to the disruption caused by March’s tsunami, Toyota has also been hit by the strength of the yen. 
That is a particular problem for Toyota, which exports more than half of the vehicles it produces 
in Japan. 
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1. Which statement is not mentioned in the passage? 
 1) The strength of the yen worsens Toyota. 
 2) 4,000 impermanent workers had been employed. 
 3) Toyota cannot predict the whole year income because of falling first quarter sales. 
 4) Natural disasters make Toyota’s parts around the world short.  
 เฉลยขอ 3) Toyota cannot predict the whole year income because of falling first quarter sales. 
 เหตุผล : ขอนี้ถามวาประโยคใดไมไดถูกกลาวอยูในเน้ือเรื่อง ซ่ึงเปนขาวท่ีกลาวถึงการท่ีบริษัทโตโยตาไดรับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนอะไหล หลังเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิคะ 
 ตวเลือกขอ 1) ถูกตองแลว จากประโยคที่วา Toyota has also been hit by the strength of the yen. 
คือ นอกจากเรื่องภัยธรรมชาติแลวยังถูกซํ้าเติมดวยคาเงินเยนที่แข็งตัวอีกดวย 
 ตัวเลือกขอ 2) ถูกตองเชนกันคะ เนื้อเรื่องกลาววาโตโยตาจางพนักงานช่ัวคราว 4,000 คนมาเพ่ิมกําลังการ
ผลิต 
 ตัวเลือกขอ 3) อันนี้ผิดคะ ไมไดกลาวไววาโตโยตาจะไมสามารถคาดการณยอดขายได เพราะในยอหนาท่ี 2 
กลาววา Despite falling first quarter sales, Toyota increased its forecast for full-year sales and 
profits. แมวาชวงตนปยอดขายตก แตโตโยตาก็เพ่ิมการคาดเดายอดขายของทั้งป ดังน้ันขอนี้ตอบตัวเลือกนี้คะ 
 สุดทายตัวเลือกขอ 4) ถูกตองคะ ตัวเลือกนี้เปน main idea ของเรื่องเลยก็วาได 
 
 4. Main Idea/Title  
  Main Idea มักจะอยู ประโยคแรก หรือ ประโยคสุดทาย  
  การหา Main Idea ควรใช Strategic Structure เพราะกลยุทธนี้ชวยไดในทุกสวน ไมวาจะเปน  
อานเรื่อง, เดาศัพท และที่สําคัญ คือ จับ Main Idea ของเรื่อง 
  *** นอกจากนี้ใหสังเกต Key word คําหรือวลี ท่ีพูดซํ้าๆ ซ่ึงแสดงความคิดหลักของเรื่องดวยคะ***  
 Exercise : 
 Companies that have pledged not to market unhealthy food and drinks directly to children 
may be turning to product placement on television shows instead of traditional ads to target 
youngsters, a new study showed. 
 The Yale study aimed to quantify how many product placements appear on prime-time TV 
and also determine how many of those that kids actually see. Children tend to see about 14 
traditional advertisements for food and beverages each day on television compared to one of 
these product placements, it said. 
 Roughly one-third of children in the United States are overweight or obese. Drinking sugar-
sweetened beverages puts kids at greater risk for obesity, but also long-term health problems like 
diabetes, heart disease and high blood pressure. 
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1. What is this news mainly about? 
 1) About 30 percent of American children are overweight. 
 2) Fast-food advertisements are put on the air during prime-time. 
 3) Children are implicitly persuaded to take unhealthy food. 
 4) Children watch only 14 advertisements on television per day.  
 เฉลยขอ 3) Children are implicitly persuaded to take unhealthy food. 
 เหตุผล : ขอนี้ถามใจความสําคัญของขาวท่ีใหอานคะ จากขาวนี้พูดถึงการท่ีบริษัทอาหารที่ไมดีตอสุขภาพ 
พวกขนม ลูกอม และอาหารฟาสตฟูด เปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาจากสื่อเดิมๆ มาเปนการโฆษณาแฝงออกโทรทัศน 
และผานสื่อตางๆ ท่ีไมใชโฆษณากันตรงๆ มีการสํารวจชวง prime-time คือ ชวงท่ีมีคนดูโทรทัศนมากท่ีสุด    
เด็กรับการโฆษณาสินคาพวกนี้ถึง 14 ช้ิน โดยไมรูตัว สงผลใหเด็กท่ีบริโภคอาหารเหลานี้อวนคะ โดยในอเมริกัน  
มีเด็กอวนมากถึง 1 ใน 3 โดยประมาณ 
 ตัวเลือกขอ 1) นั้นกลาวถูกตอง แตไมไดเปนใจความหลัก เปนแค details คะ 
 ตัวเลือกขอ 2) โฆษณาอาหาร fast-food ออกอากาศชวงท่ีมีคนดูทีวีมาก เฉพาะเจาะจงมากไป เพราะในชวง
เวลาอื่นก็มีการโฆษณาสินคาเหลานี้เชนกัน 
 ตัวเลือกขอ 3) ถูกตองคะ สรุปใจความเรื่องนี้เก่ียวกับเด็กซ่ึงถูกโนมนาวใหรับประทานอาหารไมมีประโยชน
ในทางออม 
 ตัวเลือกขอ 4) mentioned but wrong กลาวถึงขอมูลในขาวแตไมถูกตอง 
 
 5. Inference  
  ขอสอบประเภทถาม Inference นั้น เปนการถามสรุปจากเรื่อง ถาเจอคําถาม Inference อยาเพ่ิง   
รีบตอบนะคะ นองๆ จะตองอานใหจบท้ังเรื่องกอน เพ่ือจะเห็นภาพรวมของเรื่องท่ีชัดเจนคะ  
  ลักษณะของขอสอบอาจจะไมถามตรงๆ เราตองนําขอสรุปท่ีไดไปวิเคราะห หรือเปรียบเทียบเพ่ิมเติม 
โดยโจทยอาจจะถามวา It is implied / suggested from the passage that ... .  
 
    สังเกต ขอแตกตางระหวาง infer และ imply 
     Infer : คิดตอยอดจากขอมูลท่ีเราไดอาน (เอาขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหตอ) 
     Imply : ผูเขียนบอกขอมูลใหเราเปนนัย (พูดออมๆ) 
  
 Exercise :  
 A new study suggests that social media sites have created a new phenomenon known as 
“Facebook depression”. The American Academy of Pediatrics recently warned parents about the 
possible dangers of networking websites on their children’s mental health. Report co-author 
Gwenn O’Keefe described the way social interaction is changing : “For some teens and tweens, 
social media is the primary way they interact socially, rather than at the mall or a friend’s house,” 
she said. Ms O’Keeffe added : “A large part of this generation’s social and emotional development is 
occurring while on the Internet and on cellphones. Parents need to understand these technologies 
so they can relate to their children’s online world, and comfortably parent in that world.” 



 

ภาษาอังกฤษ (84)____________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

 The report says it is essential for parents to be aware of how social media sites can affect 
children and that the Internet is not always a healthy environment for kids. The writers also 
urged parents to be on the lookout for cyberbullying, sexting and online predators. They 
recommended parents take an active role and discuss things like bullying, privacy and feeling 
down because of what’s happening on Facebook. A recent poll stated that 22 per cent of 
teenagers log on to a social media site more than 10 times a day and more than half at least 
once a day. There are conflicting reports as to whether Facebook helps youngsters, by allowing 
them to express themselves, or isolates them from society.  
1. What can we infer from this passage?  
 1) An American organization for the aged highlighted this condition.   
 2) The report author said teens preferred to interact at malls, not online.  
 3) The author said parents needed to get with it regarding social media.  
 4) All reports agree that Facebook leads to the isolation of children.   
 เฉลยขอ 3) The author said parents needed to get with it regarding social media. 
 เหตุผล : จากคําถาม เรื่องนี้สามารถสรุปไดวา 
 ตัวเลือกท่ี 1) องคกรสําหรับผูสูงอายุในอเมริกาใหความสําคัญกับสภาวะนี้ ผิดคะ (ท่ีถูกตอง คือ The American 
Academy of Pediatrics recently warned parents about….องคกรการศึกษาทางดานกุมารเวชศาสตรใน
อเมริกาเตือนพอแมเก่ียวกับ ...) 
 ตัวเลือกท่ี 2) จากรายงานกลาววาวัยรุนชอบพบปะกันท่ีศูนยการคามากกวา ไมใชการพูดคุยผาน online ผิดคะ 
(ดูไดจากประโยคที่วา “For some teens and tweens, social media is the primary way they interact 
socially ...” สําหรับวัยรุนหนุมสาวแลว สังคมออนไลนเปนวิธีหลักท่ีพวกเขามักใชติดตอสื่อสารกันมากกวา ...) 
 ตัวเลือกท่ี 3) ผูเขียนกลาววาพอแมจําเปนตองเขาใจสื่อออนไลนท่ีเก่ียวของ ถูกตองคะ (ดูไดจากประโยค 
Parents need to understand these technologies so they can relate to their children's online world ...) 
 ตัวเลือกท่ี 4) จากรายงานท้ังหมด เห็นดวยวา Facebook นําปสูการแยกตัวออกไปของเด็กๆ ผิดคะ       
(A recent poll stated that 22 per cent of teenagers log on to a social media site more than 10 times 
a day ... จากโพลแสดงใหเห็นเลยวาเกือบ 1 สวน 4 ของเด็กท้ังหมดเขาสื่อออนไลนวันละหลายๆ รอบ แตก็มี
รายงาน ซ่ึงใหผลตรงขามวา Facebook ชวยใหเด็กแสดงความเปนตัวของตัวเองหรือแยกตัวออกจากสังคม 
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 6. Attitude / Tone / Purpose 
  ขอสอบที่ถาม Attitude (ทัศนคติ) / Tone (น้ําเสียง) / Purpose (จุดประสงค) นั้น นองๆตองหาวา 
ผูเขียนตองการสื่ออะไรใหแกผูอาน โดยดูไดจากคําศัพทท่ีใชวามีความหมายในเชิงบวกหรือลบ เชน ถาเปนในเชิง
บวก ก็อาจเขาใจไดวาผูเขียนแสดงความพอใจตอเรื่องท่ีกลาวนั่นเอง  
 
 sarcastic พูดกระทบกระแทก cautioning เตือน positive เชิงบวก 
 ironic ประชดประชัน judgemental ตัดสิน negative เชิงลบ 
 instructive ใหความรู indifferent ไมสนใจ humorous ตลก 
 informative ใหความรู, ขอมูล tragic เศรา worried เปนกังวล 
 subjective เปนความคิดเห็นสวนตัว philosophical เชิงปรัชญา  favorable ช่ืนชอบ 
 outraged โกรธ neutral เปนกลาง unfavorable ไมพอใจ 
 optimistic มองโลกในแงดี amused นาขบขัน critical เชิงวิจารณ 
 pessimistic มองโลกในแงราย objective ยุติธรรม pleased พอใจ 
 angry โกรธ respectful นานับถือ defiant ดื้อดึง 
 
 สวนใหญ บทความที่นํามาออกขอสอบเปนแบบ การแจงใหทราบหรือบอกขอมูลท่ัวไป (informative) เพราะ
โดยมากมักจะนํามาจากขาวหรือบทความตางๆ    
 Exercise :  
 One thing that most organically grown food products seem to have in common is that they 
cost more than conventionally grown foods. But in many cases consumers are misled if they 
believe organic foods can maintain health and provide better nutritional quality than 
conventionally grown foods. So there is real cause for concern if consumers, particularly those 
with limited incomes, distrust the regular food supply and buy only expensive organic foods instead.  
1. What is the author’s attitude toward the claims made by advocates of health foods? 
 1) Very enthusiastic   2) Somewhat favorable 
 3) Neutral   4) Skeptical  
 เฉลยขอ 4) Skeptical 
 เหตุผล  ตัวเลือกท่ี 1) กระตือรือรนมาก 
   ตัวเลือกท่ี 2) คอนขางชอบ 
   ตัวเลือกท่ี 3) เปนกลาง 
   ตัวเลือกท่ี 4) สงสัย 
 ทัศนคติของผูเขียนตออาหารเกี่ยวกับสุขภาพท่ีกลาวถึงในเรื่องเปนไปแบบสงสัย เคลือบแคลงใจ เนื่องจาก
ผูเขียนใหขอมูลวา ความเขาใจวาอาหารอินทรียดีกวาอาหารที่เติบโตแบบทั่วไป เปนการปาวประกาศของผูท่ีสนับสนุน
อาหารอินทรีย ซ่ึงมีออกมามาก แตก็ไมไดมีผลทางวิทยาศาสตรรับรอง ทําใหคนสวนใหญหลงเช่ือ และซื้อแต
อาหารอินทรียท่ีแพงกวา ผูเขียนตองการช้ีประเด็นท่ีวา อาหารอินทรียท่ีวากันวาดีนั้น ดีจริงหรือ? ดังน้ันขอนี้ตอบ
ตัวเลือกท่ี 4) คะ 
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 7. Miscellaneous :  
  7.1 Questions about anticipation : previous or following paragraphs 
   ถาถามวา previous paragraph (ยอหนากอนหนา) จะเก่ียวกับอะไร  ใหดูท่ี 1-2 บรรทัดแรก 
   และถาถามวา following paragraph (ยอหนาถัดไป) จะเก่ียวกับอะไร ใหดูท่ี 1-2 บรรทัดสุดทาย  
 Exercise I : 
 A flexible program that’s tailored to exactly meet a child’s needs is a big advantage of 
home schooling, kids who learn at home also have the teacher’s full attention all the time and for 
families who are unhappy with public schools and can’t afford to pay tuition at private schools, 
this may be the any choice.  
 There are drawbacks. Home schoolers may miss material that’s covered in school, and 
they have fewer chances to mix with a wide variety of other kids. Most parents who teach their 
children at home make sure that the children are involved in outside activities, like sports or 
youth groups.  
1. The next paragraph after this passage would most likely be about .................... . 
 1) advantage of public schools over private schools 
 2) further disadvantages of home schooling 
 3) more advantages of home schooling 
 4) expensive tuition of private schools  
 เฉลยขอ 2) further disadvantages of home schooling 
 จากเรื่อง โปรแกรมท่ียืดหยุนไดซ่ึงจัดมาใหเหมาะกับความตองการของเด็ก ซ่ึงขอดีทีเดียวของโรงเรียนท่ี
จัดการเรียนการสอนที่บาน เด็กๆ ยังไดรับความเอาใจใสเต็มท่ีจากคุณครูตลอดเวลา และสําหรับครอบครัวท่ีไมมี
ความสุขกับโรงเรียนรัฐบาลและไมสามารถจายคาเลาเรียนใหกับโรงเรียนเอกชนได สิ่งน้ีอาจจะเปนทางเลือกหนึ่งได 
 สวนขอเสียนักเรียนท่ีเรียนท่ีบานอาจจะพลาดเนื้อหา ซ่ึงมีอยูในโรงเรียนปกติ และเด็กท่ีเรียนท่ีบานมีโอกาส
นอยกวาท่ีจะไปรวมกับเด็กคนอื่นๆ พอแมสวนมากผูซ่ึงสอนลูกๆ ท่ีบานตองแนใจวาลูกๆ ไดเขารวมกิจกรรมขางนอก 
เชน กีฬา หรือกลุมเยาวชนตางๆ 
 เหตุผล : จากขอความในยอหนาสุดทายพูดถึงขอเสียของ home schooling ดังน้ันยอหนาตอไปก็นาจะพูด
ถึงเรื่อง ขอเสียของ home schooling ดังนั้นขอนี้จึงตอบตัวเลือกท่ี 2  
  7.2 โจทยอาจจะถาม แหลงท่ีมาของขอมูล (Source of information) เนื้อหาวิชาอะไร, นํามาจาก
หนังสือประเภทใด หรือบทความนี้นํามาจากสวนใดของเรียงความ  
 
 ดาราศาสตร Astronomy โหราศาสตร Astrology 
 มนุษยวิทยา Anthropology ธรณีวิทยา Geology 
 วิทยาศาสตร Science อุตุนิยมวิทยา Meteorology 
 หนังสือพิมพ Newspaper นิตยสาร Magazine 
 วารสารรายสัปดาห Periodical สารานุกรม Encyclopedia 
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 Exercise II : 
 Have you ever noticed that when you feel good life is just plain easier? When you’re 
happy and healthy, things seem to flow effortlessly. Problems, no matter how big, have a way of 
working themselves out, or at least, don’t appear as insurmountable. Even offenses you may have 
perceived from those around you become much less offensive, much easier to understand, and 
therefore, easier to forgive. And, if you feel good often enough, you begin to notice a momentum 
where things just seem to go your way, and opportunities tend to full right to your lap. Some 
people call it luck, serendipity or even a charmed life, but it could be that the better you feel, the 
better life is.   
1. Where do you think this text is taken from? 
 1) A textbook on physical education 
 2) A magazine on health and preventive medicine 
 3) A report on the most recent issue of nutrition 
 4) A journal on psychological growth and development  
 เฉลยขอ 4) A journal on psychological growth and development 
 คุณคิดวาบทความนี้นํามาจากท่ีไหน 
 เหตุผล : ตัวเลือกท่ี 1) “หนังสือเรียนพลศึกษา” 
   ตัวเลือกท่ี 2) “นิตยสารสุขภาพและยาปองกัน” 
   ตัวเลือกท่ี 3) “รายงานการวิจัยทางโภชนาการลาสุด” 
   ตัวเลือกท่ี 4) “บทความเรื่องการเจริญเติบโต และพัฒนาดานจิตวิทยา” 
 นองคะขอนี้ถามถึงแหลงท่ีมาของบทความนะคะ และเทคนิคการทํา คือ ใหนองๆ ตัดตัวเลือกท่ีไมเก่ียวของ
ท้ิงกอนนะคะ แลวคอยดูวาตัวเลือกท่ีเก่ียวของกับเนื้อหานั้นอันไหนนาจะเหมาะสมที่สุดนะคะ ขอนี้พ่ีแนนขอตอบ
ตัวเลือกท่ี 4) คะ เพราะเรื่องนี้เปนบทความดานจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเอง ตัวเลือกอื่นๆ พ่ีแนนคิดวาผิดคะ 
คือ บทความนี้เปนสํานวนสบายๆ ดังนั้นไมนาจะเปนตําราแพทยในตัวเลือกท่ี 1) สวนตัวเลือกท่ี 2) ผิด เพราะ  
เน้ือเรื่องไมไดกลาวถึงเรื่องยาเลย และตัวเลือกท่ี 3) ก็ผิด เพราะเน้ือเรื่องไมไดกลาวถึงรายงานการวิจัยเลย ดังนั้น 
พ่ีแนนตอบตัวเลือกท่ี 4) คะ 
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2. Types of reading 

 2.1 Document Reading : เปน text ขนาดสั้นใชเวลาอานไมนาน ไดแก 
  - Advertisement 
  - Notice 
  - News 
  - Comic 
  - Poem 
  - Speed Reading 
   a. Weather forecast 
   b. Horoscope 
   c. Menu 
   d. Graph & Diagram 
   e. Dictionary 
 2.2 Sentence Rearrangement : การจัดเรียงประโยคตามความเขาใจในการอานเรื่อง 
 2.3 Long Passage Reading : เปนการอานเนื้อเรื่องยาวที่นองๆ คุนเคยและพบเห็นกันท่ัวไป 
 
 

Document Reading 
 
 Systems Engineer 
 Position : Systems Engineer 
 IT Department 
 Job Responsibilities : 
 • Prepare detailed flow chats and diagrams outlining systems capabilities and processes. 
 • Research, plan, configure, troubleshoot, maintain and upgrade hardware and software 
interfaces with the operating system. 
 • Good English written and verbal communication skills, hardworking, service-minded 
and able to work outside hours and on holidays. 
 • Good team player with initiative and a willingness to learn.  
 Qualifications : 
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Science or related field. 
 • 3-5 years experience in systems administration and Network LAN/WAN 
 • Experience evaluating systems performance and trouble-shooting problems involving 
business applications, OS software and server hardware. 
 • Good knowledge of Internet architecture (firewall, DMZ, proxy) 
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1. Which of the following candidates is NOT suitable for his job? 
 1) A person who likes to work alone. 
 2) A person who has a degree in Computer Science. 
 3) A person who can speak both Thai and English fluently. 
 4) A person who has worked in systems administration since 2005.  
 เฉลยขอ 1) A person who likes to work alone. 
 เหตุผล : จากคําถามถามวาผูสมัครคุณสมบัติอยางไร ท่ีไมเหมาะสมกับตําแหนงงานนี้ 
 ตัวเลือกขอ 1) ผูท่ีชอบทํางานคนเดียว จาก Job description ท่ี 4 นั้น ผูสมัครตําแหนงน้ีตองทํางานเปนทีม
ไดดี ดังนั้นคุณสมบัตินี้ไมเหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีประกาศรับสมัคร ขอนี้ตอบตัวเลือกท่ี 1) 
 ตัวเลือกขอ 2), 3) และ 4) มีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีไดระบุไวในประกาศ คือ ตองจบการศึกษาดาน 
Computer Science, สามารถสื่อสารไดดีท้ังภาษาไทยและอังกฤษ, ตองรูงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการอยางนอย 
3 ปขึ้นไป  
 Notice  

  
1. Which one is correct? 
 1) Only those who wear safety glasses and helmets are allowed in this area.  
 2) Only professionals are allowed to do. 
 3) It’s an area that produces the best quality of safety glasses and hard hats.  
 4) Safety glasses and hard hats are required in this area if you get injured.   
 เฉลยขอ 1) Only those who wear safety glasses and helmets are allowed in this area. 
 โจทยถามวาขอใดถูกตอง มาดู choices กันคะ 
 ตัวเลือกท่ี 1) เฉพาะกลุมคนที่ใสแวนและหมวกนิรภัยเทาน้ัน ท่ีไดรับอนุญาตเขาไปในพ้ืนท่ีนี้ได 
 ตัวเลือกท่ี 2) เฉพาะผูเช่ียวชาญเทานั้นท่ีไดรับอนุญาตใหทํา 
 ตัวเลือกท่ี 3) มันเปนพ้ืนท่ี ซ่ึงใชผลิตแวนและหมวกนิรภัย (หมวกแข็งๆ) ท่ีคุณภาพดีท่ีสุด 
 ตัวเลือกท่ี 4) แวนและหมวกนิรภัยนั้นจําเปนในพื้นท่ีนี้ ถาคุณไดรับบาดเจ็บ 
 เหตุผล : กอนอื่นตัดตัวเลือกขอ 4) ออกกอนเลยคะ ไม make sense สุดๆ เพราะถาไดรับบาดเจ็บแลวจะเอา
แวนและหมวกมาทําไมอีกละคะ คราวนี้ไปดูกันท่ีปายขอความคะ “เขตกอสราง อันตราย! ตองสวมแวนนิรภัยและ
หมวกนิรภัยเทานั้น” แสดงวาทุกคนท่ีเขามาในพ้ืนท่ีนี้ตองปกปองตัวเองอยางเขมงวดคะ ขอนี้จึงตอบตัวเลือกท่ี 1) 
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 Comic strips 
 ลักษณะขอสอบในสวน Comic strips ขอสอบจะใหการตูนสั้นๆ มาใหเราอาน โดยปกติแตละ strip จะมี
ประมาณ 3-5 ชองดวยกันคะ เนื้อหาจะตอเนื่องกัน โดยนองๆ จะตองอานบทสนทนาในการตูนใหเขาใจกอนวา
เนื้อเรื่องของการตูนตองการท่ีจะสื่ออะไร 
 ความยากของขอสอบในสวนนี้ คือ สํานวน (Idiom or Slang) ซ่ึงถาเจอใน passage ยาวๆ นองๆ อาจจะ
ยังพอเดาความหมายไดจากบริบท แตใน Comic strip ท่ีมีความยาวแคไมก่ีชอง ถานองๆ ไมเขาใจ มุข (Gag) 
ของฝรั่งอาจจะทําใหเดาความหมายไมได หรือไมเขาใจมุขตลกนั้นคะ  
 

  
1. What can you infer from this comic? 
 1) Ginkgo reminds her where the car keys are.  
 2) Ginkgo doesn’t help his mom get any good memory.  
 3) Ginkgo is the great herb for him and his mom. 
 4) His mom can find the car keys by eating Ginkgo.   
 เฉลยขอ 2) Ginkgo doesn’t help his mom get any good memory. 
 เหตุผล : จากการตูนกรอบแรก “แมของฉันทานอะไรบางอยางท่ีเรียกวา Ginkgo  เพ่ือชวยใหเธอจําอะไรๆ
ไดดีขึ้น” การตูนกรอบที่สอง แมของ Georgie ตะโกนมาถามวา “เห็นกุญแจรถของแมมั๊ย” Georgie เลยตอบกลับ 
ไปวา “เห็นครับ กุญแจรถอยูในครัวบนเคานเตอร” และในกรอบสุดทาย เด็กชายพูดตอวา “ขางๆ Ginkgo ของแม
นั่นแหละ” แบบนี้ก็แสดงวา ถึงแมแมของเขาจะกิน Ginkgo เขาไป ก็ไมไดชวยเรื่องความจํา เพราะวายังลืมอยูดี
วากุญแจรถอยูท่ีไหน 
 Ginkgo แปลวา แปะกวย เปนสมุนไพรชวยบํารุงสมองและความจําคะ แตถาเราไมรูจัก Ginkgo ใหอาน
แบบทับศัพทไปก็ยังพอรูเรื่องและ get idea นะคะ โจทยถามวา เราสรุปจากการตูนนี้ไดวาอยางไร 
 ตัวเลือกท่ี 1) แปะกวยชวยเตือนความจําแมของ Georgie วากุญแจรถอยูท่ีไหน 
 ตัวเลือกท่ี 2) แปะกวยไมไดชวยใหแมของ Georgie มีความจําดีขึ้น 
 ตัวเลือกท่ี 3) แปะกวยเปนสมุนไพรท่ีดีสําหรับท้ังแมของ Georgie และตัวเขาเอง 
 ตัวเลือกท่ี 4) แมของ Georgie หากุญแจรถเจอเพราะวากินแปะกวย 
 ดังนั้นคําตอบของขอนี้จึงเปนตัวเลือกท่ี 2) คะ 
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 Poem 
 1. อานใหจบประโยคเพื่อแบงหนวยความคิดโดยสังเกตไดจากเครื่องหมาย . (full stop) และ , (comma) 
กลอนสวนใหญมักจะเขียนครอมบรรทัด  
 2. โครงสรางประโยคของกลอนนั้นจะอยูในรูป Inversion (การกลับประโยค) คือ V + S 
 3. อยาแปลความหมายตรงตัวเด็ดขาด เพราะกลอนจะเรียบเรียงประโยคแปลกๆ เพ่ือเนนสัมผัส ควร
แปลแบบเอาความโดยรวม 
 
 
 

When you give blood, 
You give another birthday, 

Another anniversary, 
Another day at the beach, 

Another night under the stars, 
Another talk with a friend, 

Another laugh, 
Another hug, 

Another chance. 
 
 
1. The purpose of this message is to ask the public to .................... . 
 1) provide information   2) be romantic 
 3) help others   4) hold celebrations  
2. The message was most likely created for .................... . 
 1) the Thai Red Cross   2) the Government Housing Bank 
 3) an insurance company  4) an environmental organization  
3. The word “hug” (line 8) means .................... . 
 1) sitting closely side by side 2) kissing someone on the forehead 
 3) walking along hand in hand 4) putting your arms around someone  
4. If you do what the message asks you to do, it is like .................... . 
 1) getting married again  2) going on a cruise 
 3) giving a new life to someone 4) having a baby  
5. You would most likely see this message .................... . 
 1) in a birthday   2) on an ID card 
 3) on a poster   4) in a tourist brochure 
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1. เฉลย 3) help others 
   เหตุผล จากคําถาม ถามวา จุดประสงคของขอความน้ี คือ ขอใหสาธารณชน .................... 
   จากบทความกลาววา เมื่อคุณใหเลือด คุณใหสิ่งตางๆ แกคนอื่นมากมาย ดังน้ันจึงขอใหสาธารณชน

ชวยเหลือผูอื่น คําตอบจึงเปน help others 
  1) ถาใหตัวเลือกนี้แปลวา จัดหาขอมูลให 
  2) ถาใหตัวเลือกนี้แปลวา มีความสัมพันธท่ีแสดงความรักอันใกลชิด 
  4) จัดงานฉลอง 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเก่ียวกับบทความที่กําหนดมาให เราจึงไมเลือกคําตอบเหลาน้ี  
2. เฉลย 1) the Thai Red Cross 
   เหตุผล จากคําถาม ถามวา ขอความน้ีเปนไปไดวาถูกสรางเพ่ือ .................... 
   จากบทความเปนการเชิญชวนใหบริจากเลือด ดังนั้นนาจะเก่ียวของกับสภาชาดไทย 
   คําตอบจึงเปน the Thai Red Cross คําตอบไมเก่ียวกับธนาคาร, บริษัทประกันภัย และองคกร

สิ่งแวดลอม เราจึงไมเลือกคําตอบที่เหลือท้ัง 3 ตัวเลือก  
3. เฉลย 4) putting your arms around someone 
   เหตุผล จากคําถาม ถามวา คําวา “hug” บรรทัดท่ี 8 แปลวา .................... 
   คําวา hug แปลวา กอด คําตอบจึงเปน putting your arms around someone 
  1) ถาใชตัวเลือกนี้แปลวา นั่งเคียงขางกันอยางใกลชิด 
  2) ถาใชตัวเลือกนี้แปลวา จูบหนาผากคนๆ หนึ่ง 
  3) ถาใชตัวเลือกนี้แปลวา เดินจูงมือกัน 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมถูกความหมาย เราจึงไมเลือกคําตอบเหลาน้ี  
4. เฉลย 3) giving a new life to someone 
   จากคําถาม ถามวา ถาคุณทําในสิ่งท่ีขอความน้ีขอใหคุณทํา มันเหมือนกับ .................... 
   เมื่อดูจากขอความจะเห็นวา เขาบอกวา เมื่อคุณใหเลือด คุณใหวันเกิดอีกวันหนึ่งวันครบรอบ   

อีกวันหนึ่ง วันท่ีชายหาดอีกวันหนึ่ง คืนใตดวงดาวอีกคืนหนึ่ง จะสังเกตวาเขาใชคํา another อีกวันหนึ่ง   
อีกคืนหนึ่ง อีกสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือ ใหชีวิตใหมแกคนๆ หนึ่ง คําตอบจึงเปน giving a new someone 

  1) ถาใชตัวเลือกนี้แปลวา แตงงานอีกครั้งหนึ่ง 
  2) ถาใชตัวเลือกนี้แปลวา ไปนั่งเรือเร็ว 
  4) ถาใชตัวเลือกนี้แปลวา มีลูก 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเขากับการสรุปความหมายจากบทความที่อาน เราจึงไมเลือกคําตอบเหลานี้  
5. เฉลย 3) on a poster 
   จากคําถาม ถามวา เปนไปไดวาคุณเห็นขอความน้ี .................... 
   เมื่อดูจากขอความจะเห็นวาเปนการเชิญชวนใหบริจาคโลหิต (มอบชีวิตใหม) ใหคนอื่น ดังนั้นจึง

นาจะปรากฎบนแผนปายโฆษณา คําตอบจึงเปน on a poster 
  1) ในบัตรอวยพรวันเกิด 
  2) บนบัตรประจําตัว 
  4) ในเอกสารประชาสัมพันธนักทองเท่ียว 
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 Speed Reading 
 Speed reading คือ การอานเร็วน่ันเองคะ การอานประเภทนี้เราจะไมเสียเวลาอานโดยละเอียดทุก 
paragraph นะคะ จะอานเฉพาะคําถามกอน พ่ีแนนขอแนะนําเทคนิคการอานแบบ Skimming and Scanning คะ 
 Skimming คือ การอานแบบรวดเร็ว เพ่ือใหทราบขอมูลท่ัวๆ ไป (general information) ของเนื้อหาที่ 
เราอาน การอานแบบ Skimming นี้ จะไมอานอยางละเอียดทุกตัวอักษร แตจะอานขามๆ ใหพอท่ีจะจับใจความได 
 สวน Scanning เปนการอานเพ่ือหาขอมูลรายละเอียดบางอยางท่ีตองการ เชน วันท่ี, ตัวเลขสถิติ,        
ป พ.ศ./ค.ศ., ช่ือคน, ราคา ฯลฯ โดยการกวาดสายตาเร็วๆ ทีละ 2-3 บรรทัด และตองจดจออยูกับขอมูลท่ีเรา
ตองการหา 
 
 

Echinacea  
Most common use : Boosting the immune system to reduce the severity and duration of 
colds and flu.  
Cautions : May cause dermatitis in sensitive patients. Theoretically, use is not advised in 
cases of autoimmune diseases such as lupus. 
Research update : Some of the studies have shown that if taken at the first sign of a cold, 
it shortens the duration and lessens the symptoms.  
Garlic 
Most common use : Mild reduction in cholesterol; prevention of plaque buildup in arteries. 
Cautions : People taking aspirin or other anticoagulant drugs should avoid eating large 
amounts of the herb. 
Research update : Study out of Berlin suggests that it’s beneficial for preventing deposits 
on arteries, thus may prevent clogged arteries. Some studies show mild reduction in 
cholesterol levels, possibly 4% to 6%  
St. John’s wort 
Most common use : Treating mild to moderate depression.  
Cautions : Should not be used at the same time as prescription antidepressants. Should 
not be used at all with the drug endeavor, an HIV therapy. May lower the effectiveness of 
immunosuppressant drugs, cardiac drugs and possibly oral contraceptives. 
Research update : A recently published study showed it is not effective in treating 
moderate to severe depression, but botanical experts say other research indicates that the 
herb is effective for treating milder forms of depression. A large study is underway. 
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Ginkgo biloba 
Most common use : Treating age - related cognitive decline. Improvement of distance 
and pain - free walking in peripheral arterial occlusive disease, which is caused by inadequate 
blood supply to the legs. 
Cautions : Rare stomach or intestinal upsets, headaches or allergic skin reaction. Should 
be used with caution with blood - thinning drugs. 
Research update : U.S. study published in 1997 found that ginkgo was safe and 
significantly improved cognitive performance and social functioning in some patients with 
Alzheimer’s type dementia. A large trial is in the works.  
Asian ginseng 
Most common use : Boosting mental and physical resistance to stress, building up 
general vitality and fighting fatigue. 
Cautions : May experience insomnia if the herb is taken right before bedtime. Should be 
avoided during pregnancy. 
Research update : Some European studies show that older patients fell better when they 
take ginseng. Not proven that the herb is a performance and endurance enhancer in 
humans.  
Saw palmetto 
Most common use : Treating benign prostatic hyperplasia (BPH), a non- malignant 
enlargement of the prostate that causes urination 
Cautions : Take with food to avoid problems. 
Research update : review of studies shows that it appears to work; the end result is that 
patients have increased urinary flow and don’t have to get up as much at night. 

 
 
 
1. St. John’s wort could benefit people who suffer from .................... . 
 1) HIV   2) mild depression 
 3) severe depression   4) heart disease  
2. If you want to take saw palmetto, you should .................... . 
 1) wake up often   2) go to bed early 
 3) eat something first   4) see a doctor 
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3. Garlic should not be taken at the same time as .................... . 
 1) Echinacea   2) Saw palmetto  
 3) Aspirin   4) St. John’s wort   
4. Asian ginseng should not be taken by .................... . 
 1) people with sensitive skin 2) pregnant women 
 3) patients with Alzheimer’s type dementia 4) someone with logged arteries  
5. People who .................... might benefit from taking Echinacea. 
 1) have trouble sleeping  2) are mildly depressed 
 3) are getting a cold   4) have high cholesterol  
6. The herb most suitable for Alzheimer’s patients is.................... . 
 1) Echinacea   2) Ginkgo biloba 
 3) St. John’s wort   4) Asian ginseng  
7. If you have the get up several times during the night to go to the bathroom, .................... 

might help you get a good night’s sleep. 
 1) Saw palmetto   2) Garlic 
 3) Asian ginseng   4) St. John’s wort  
8. The writer’s purpose is to .................... . 
 1) encourage older people to use herbs instead of other medications 
 2) warn people not to be fooled by the false claims made by drug manufacturers 
 3) explain the possible benefits and drawbacks of using herbal medicine 
 4) present two sides of an argument regarding traditional medicine  
9. The best title for this article is .................... . 
 1) Herbs’ Side Effects 
 2) Latest Developments in Medical Research 
 3) Pros and Cons of Studying Botanical Problems 
 4) Natural Healing  
10. The reader of this article should conclude that .................... . 
 1) the benefit of herbs is still in doubt 
 2) the six herbs mentioned have not been studied yet 
 3) herbs have no dangerous side effects 
 4) prescription drugs are safer than botanical products 
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1. เฉลย 2) mild depression 
   เหตุผล จากคําถาม ถามวา St. John’s wort สามารถชวยเหลือคนมีอาการ .................... และดู

จากขอมูลในสวน Most common use : รักษาโรคความหงอยเหงาเศราซึม จากท่ีไมรุนแรงไปถึงระดับ 
ปานกลาง และในสวน Research update : ผูเช่ียวชาญทางดานสมุนไพรพูดวา วิจัย แสดงใหรูวาสมุนไพรนี้
มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคหงอยเหงาเศราซึมท่ีไมรุนแรง คําตอบจึงเปน mild depression 

  1) โรคเอดส 
  3) โรคหงอยเหงาเศราซึมรุนแรง 
  4) โรคหัวใจ 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมมีขอมูลในบทความที่ใหมา  
2. เฉลย 3) eat something first 
   เหตุผล จากคําถาม ถามวา ถาคุณตองการทาน saw palmetto คุณควรทําอะไร ดูจากขอมูลท่ี

ในสวน cautions : ทนกับอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงปญหา ดังน้ันคําตอบจึงเปน eat something first 
  1) ตื่นนอนบอย ผิดจากขอมูลตรง Research update : คุณไมจําเปนตองตื่นนอนบอยตอนกลางคืน 
  2) ไปนอน (เขานอน) หัวคํ่า ในขอมูลไมไดกลาวถึง 
  4) ไปหาหมอ ในขอมูลไมไดกลาวถึง  
3. เฉลย 3) aspirin 
   เหตุผล จากคําถาม ถามวา ทานไมควร Garlic พรอมกับอะไร ดูจากขอมูลในสวน cautions : 

คนท่ีทานยา aspirin และยาที่ตานการจับการเปนกอนของเลือด ควรจะหลีกเลี่ยงการทานสมุนไพรชนิดนี้
จํานวนมากๆ ดังนั้นคําตอบจึงเปน aspirin  

4. เฉลย 2) pregnant women 
   เหตุผล  ใครไมควรทาน Asian ginseng ดูจากขอมูลในสวน cautions : ควรหลีกเลี่ยงการทาน

สมุนไพรชนิดนี้ระหวางการตั้งครรภ คําตอบจึงเปน pregnant women 
  1) คนท่ีผิวแพงาย 
  3) คนท่ีปวยเปนโรค Alzheimer’s type dementia 
  4) คนท่ีเสนเลือดอุดตัน 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมมีขอมูลในบทความที่ใหมา  
5. เฉลย 3) are gething a cold 
   เหตุผล คนท่ี .................... อาจจะไดรับประโยชนจากการทาน Echinacea ดูจากขอมูลในสวน

most common use : สงเสริมระบบภูมิคุมกัน เพ่ือลดความรุนแรงและระยะเวลาของการเปนไขหวัดและ
ไขหวัดใหญ และอีกขอมูลในสวน Research update: ถาคุณทานสมุนไพรชนิดนี้ในชวงเริ่มแรกของการเปน
ไขหวัด มันจะชวยลดระยะเวลาและบรรเทาอาการของโรคนี้ดวย คําตอบจึงเปน are getting a cold 

  1) มีปญหาเรื่องการนอน 
  2) รูสึกหงอยเหงาเศราซึมไมรุนแรง 
  4) มี cholesterol สูง 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมมีขอมูลในบทความที่ใหมา  
6. เฉลย 2) ginkgo biloba 
   เหตุผล จากคําถาม ถามวา สมุนไพรท่ีเหมาะสมกับคนปวยโรค Alzheimer มากท่ีสุด คือ อะไร 

ดูจากขอมูลในสวน Research update ของ Ginkgo biloba : ginkgo ปลอดภัยและนํามาปรับปรุงแกไข
การกระทําดานการรับรูและดานหนาท่ีตอสังคม ในคนปวยท่ีเปนโรค Alzheimer’s-type dementia คําตอบ
จึงเปน ginkgo biloba ตัวเลือกอื่นไมไดกลาวถึง 
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7. เฉลย 1) saw palmetto 
   เหตุผล จากคําถาม ถามวา ถาคุณจําเปนตองลุกขึ้นจากท่ีนอนหลายๆ ครั้ง เพ่ือเขาหองน้ําใน 

ตอนกลางคืน อะไรอาจจะชายใหคุณนอนสบายไมตองลุกไปเขาหองน้ําบอยๆ ดูจากขอมูลในสวน Research 
update ของ Saw paimetto: คุณไมจําเปนตองลุกจากท่ีนอนบอยๆ และในสวน Most common use: 
สมุนไพรชนิดนี้ใชรักษาการขยายใหญของตอมลูกหมาก ซ่ึงทําใหเกิดการถายปสสาวะ ดังนั้นคําตอบจึงเปน 
saw palmetto สวนตัวเลือกอื่นไมมี ขอมลเกี่ยวกับคําถามท่ีใหมา  

8. เฉลย 3) explain the possible benefits and drawbacks of using herbal medicine 
   เหตุผล จากคําถาม ถามวา จุดประสงคของการเขียนคืออะไร จะเห็นวาในเรื่องพูดถึงสมุนไพร  

แตละชนิด และจากยอหนาแรกกลาววา ผูเช่ียวชาญดานสมุนไพรมองดูสมุนไพรท่ีเปนท่ีนิยม 6 ชนิด และสิ่ง
ซ่ึงวิจัยลาสุดเก่ียวกับขอดีขอเสียทางดานสุขภาพในการใชผลิตภัณฑทางสมุนไพรและยังกลาววา ยังไมมีหลักฐานท่ี
สรุปไดเก่ียวกับการใชสมุนไพรหลายชนิด และนักวิทยาศาสตรกําลังศึกษาคนควาอยู คําตอบจึงเปนอธิบาย
ถึงประโยชนและขอเสียของการใชยาสมุนไพร นั่นคือ explain the possible benefits and drawbacks of 
using herbal medicine 

  1) สงเสริมใหคนสูงอายุใชสมุนไพรแทนยาอื่นๆ 
  2) เตือนประชาชนวาอยาถูกหลอกในเรื่องการอางผิดๆ ท่ีผผลิดยาทําขึ้นมา 
  4) เสนอขอโตแยง 2 ดานเก่ียวกับยาที่ใชกันมาตั้งแตดั้งเดิม 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมเก่ียวของกับบทบาทที่ใหมา  
9. เฉลย 3) Pros and Cons of Studying Botanical Problems 
   เหตุผล จากคําถาม ถามวา ช่ือเรื่องท่ีดีท่ีสุดของบทบาทนี้คืออะไร บทสรุปอยูในยอหนาแรก ซ่ึง

อธิบายความหมายแลวในขอ 8 จะเห็นไดวา ขอท่ีเก่ียวกับบทสรุปมากท่ีสุด คือ ขอดีและขอเสียของ
การศึกษาปญหาทางดานสมุนไพร นั่นคือ Pros and Cons of Studying Botanical Problems 

  1) ผลขางเคียงของสมุนไพร 
  2) การพัฒนาลาสุดในการวิจัยทางการแพทย 
  4) การรักษาทางธรรมชาติ 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเก่ียวกับบทบาทที่ใหมา  
10. เฉลย 1) the benefit of herbs is still in doubt 
   เหตุผลจากคําถาม ถามวา ผูอานบทความนี้ควรสรุปไดวา .................... ครูใชวิธีการตัดตัวเลือก 
  4) ยาท่ีไดจากใบสั่งยาปลอดภัยกวาผลิตภัฑท่ีไดจากสมุนไพร ในบทความไมไดกลาวถึง 
  3) สมุนไพรไมมีผลขางเคียงท่ีมีอันตราย จะเห็นวา ในบทความเกี่ยวกับสมุนไพรตางๆ พูดถึง cautions 

(ขอควรระวง) ดังนั้น ยอมมีผลขางเคียงท่ีอันตรายดวยจึงผิด 
  2) สมุนไพรท้ัง 6 ชนิดท่ีกลาวในบทความยังไมไดศึกษาคนควาแลว ซ่ึงจากบทความ จะเห็นวาแตละ

สมุนไพรมีหัวขอ Research update ดังนั้น แสดงใหเห็นไดมีการศึกษาคนควาแลว ตัวเลือกนี้จึงผิด 
  1) ประโยชนของสมุนไพรยังเปนท่ีสงสัยอยู จากยอหนาแรกกลาววา ไมมีหลักฐานท่ีสรุปไดแนชัด

เก่ียวกับประโยชนของสมุนไพร และนักวิทยาศาสตร ก็กําลังศึกษาคนควาอยู ตัวเลือกนี้จึงเหมาะสมที่สุด 
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 The graph above shows the birth rate and death rate in Bangkok from 1984 to 1991. The 
death rate was ..........1.......... in 1989 while it was at a high in 1984. Since 1989 it has risen 
..........2.........., and we can infer that it probably rose a little more in 1992. The birth rate 
..........3.......... steadily from 1984 to 1986 before going up to 24.55 ..........4.........., and it then stayed 
fairly ..........5.......... for another year.  
  
1. 1) lowest 2) lower 3) little 4) least  
2. 1) suddenly 2) slightly 3) ever 4) up  
3. 1) failed 2) reduced 3) cut 4) dropped  
4. 1) the following year 2) the year before 3) the year after next 4) in two years  
5. 1) regular 2) average 3) steady 4) calm 
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1. เฉลย 1) lowest 
   เหตุผล : ขอนี้เขากลาวถึง death rate นะคะ ดังนั้นใหนองไปดูท่ีเสนอัตราการตายคะ นองตองดู 

key word ไดจากคําวา 1989 ดังนั้นจากกราฟนองจะเห็นในป 1989 อัตราการตายต่ําท่ีสุด พ่ีแนนจึงตอบ
ตัวเลือกท่ี 1) นะคะ นองหลายคนอาจสงสัยวาทําไมตอบตัวเลือกท่ี 4) ไมได พ่ีแนนขอบอกเลยคะวา 
ความหมายไมไดนะคะ least แปลวานอยที่สุดคะ และนองๆ ดูจากคําวา high เปนตัวชวยก็ไดนะคะ เราจะ
ใชคูกับคําวา low คะ  

2. เฉลย 2) slightly 
   เหตุผล : ขอนี้ก็ตองไปดูภาพประกอบนะคะ นองจะเห็นวาตั้งแตป 1989 อัตราการตายเพ่ิมขึ้นคะ 

แตไมมาก พ่ีแนนจึงเลือกใชคําวา slightly ท่ีแปลวาเล็กนอยนะคะ ตอบตัวเลือกท่ี 2 จา 
   Slightly (adv.) = เล็กนอย  
3. เฉลย 4) dropped 
   เหตุผล : ขอนี้เคาเริ่มถามเก่ียวกับ birth rate แลวนะคะ ใหนองไปดูท่ีเสนบนไดเลยนะคะ 

keyword อยูท่ีคําวา from 1984 to 1986 นองไปดูในชวงดังกลาวเลยคะ นองจะเห็นวาชวงดังกลาว  
อัตราการเกิดลดลงนะคะ พ่ีแนนตอบตัวเลือกท่ี 4) จา อะๆ อยาเพ่ิงสงสัยนะคะ วาผูเขียนใชคําวา rise เพ่ือ
แสดงถึงการเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด ดังนั้นลดลงก็นาจะใชคําวา drop ใหสอดคลองกันคะ ตองชางสังเกตกัน
หนอยนะคะ  

4. เฉลย 1) the following year 
   เหตุผล : ขอนี้ keyword อยูท่ีคําวา 24.55 นองก็ไปดูเลยนะคะวาอยูท่ีปไหน จะเห็นวาเปนปถัดไป 

เราใชคําวา the following year จึงตอบตัวเลือกท่ี 1) คะ  
5. เฉลย 3) steady 
   เหตุผล : ขอนี้วัด vocabulary พ่ีแนนวาเราไปแปลความหมายกอนนะคะ 
   Regular (adj.) = ปกติ 
   Average (v.) = เฉลี่ย 
   Steady (adj.) = คงท่ี 
   Calm (adj.) = สงบ 
   นองคะ จะเห็นวาในปตอมาการเกิดก็เทาๆ กับป 1987 นะคะ คือไมเปลี่ยนแปลงมาก พ่ีแนนจึง

ตอบตัวเลือกท่ี 3) คะ 
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Sentence Rearrangement 
 เรียนรูการทําขอสอบ Reading มาหลากหลายแบบแลว ลองมาทําความรูจัก Sentence Rearrangement 
ขอสอบวัดความสามารถการทําความเขาใจในการอานกันคะ เทคนิคการทําขอสอบในรูปแบบนี้ พ่ีแนนอยากให
นองๆ นึกถึงวาเรากําลังเลนตอจ๊ิกซอวอยูคะ ในท่ีนี้เรามีช้ินสวนจ๊ิกซอวอยูแค 6 ช้ินเทาน้ัน แตมี 1 ช้ิน ท่ีตองตัดออก 
และเปนการตอเรียงในแนวตั้ง ซ่ึง “เริ่มตน” ดวยการหาชิ้นสวนท่ีอยู “ขอบนอกสุด” กอน เพราะเปนสวนท่ีหางาย
เนื่องจากจะมีลักษณะแตกตางจากช้ินอื่นๆ เพราะจะมีดานหนึ่งท่ีเรียบไมมีสวนท่ีเช่ือมตอกับช้ินอื่น ดังนั้นประโยค
แรกมักไมมี connector  
 

เทคนิคการทําขอสอบ Sentence Rearrangement 
 
 1. อานทุกประโยคแลวดูวาประโยคใดควรตัดท้ิง 
 2. ประโยคแรกมักจะกวางและสวนใหญจะไมมีคําเช่ือม 
 3. แตละประโยคมักจะมีคําใบท้ิงไวอยูเสมอ 
 4. ไมสามารถเปนประโยคแรกไดคือมีการใช demonstrative (this, that ...), article ท่ีช้ีเฉพาะ (the) 
หรือใชคําสรรพนามแทนนามที่กลาวถึงมาแลวขางหนาเชนthey, the practice, both, such danger ... 
 5. คําเช่ือมเปนตัวชวยประโยคแรกๆ at first, initially 
  ประโยคสุดทายat last, finally, consequently 

 
*** ตองลองแปลคําเช่ือมอื่นๆ ท่ีเช่ือมโยงความคิดแตละประโยค *** 

 
มาประลองฝมือตอ Jigsaw Sentence กันดูคะ 

Select FIVE of SIX sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a 
meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used.  
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[S1] My parents and friends think buying lottery tickets is foolish. They say ordinary people like 

me never win, and it’s just a waste of money. 
[S2] Anyone who believes in luck can win a lot of money in the lottery. 
[S3] However, I don’t agree with them because I know that ordinary people can win things. 
[S4] In addition, my uncle won a free dinner for two people by putting his business card in a 

drawing at a restaurant. 
[S5] For example, I’ve entered drawings before, and I’ve won several times. I won a T-shirt at 

my school festival once, and also a gift certificate in a department store. 
[S6] So you see, it is possible to win. That’s why I’m going to buy a few lottery tickets. After 

all, someone has to win, and it could be me! 
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1. Which sentence comes first?  
2. Which sentence comes second?  
3. Which sentence comes third?  
4. Which sentence comes fourth?   
5. Which sentence comes last?  
 
 กอนอื่นเลยตองอานมันทุกประโยค การทําโจทยประเภทนี้เหมือนเลนตอจ๊ิกซอว ถาเราอานทุกประโยคแลว
จะรูเลยวาขอไหนไมเก่ียวของ เราก็ตองแยกออกไวกอน 
 จากน้ันเราก็เริ่มกันท่ีช้ินขอบ คือ หาประโยคแรกใหเจอ ช้ินขอบมันจะมีดานเรียบดานนึงก็เหมือนกับประโยค
เริ่มตนท่ีมันไมมี connector หรือคําเช่ือมคะ 
 ประโยคไหนที่ไมนาเขาพวก : เรื่องนี้พูดถึงการเส่ียงโชค แมวาพอแมของผูพูดจะไมเห็นดวย แตเคาก็
พยายามยกเอาเหตุและผล รวมถึงตัวอยางตางๆ มาพูดอธิบาย ดังนั้นตัวเลือก 2) ไมเก่ียวของคะ 
 ประโยคเริ่มตนเนี่ย อยางท่ีบอกวาเหมือนจ๊ิกซอวช้ินขอบที่ไมมีคําเช่ือม ตัด S2, S3, S4, S5, S6 ออกได
เลยคะ เหลือแค S1 ขอเดียวเทานั้น เห็นไหมคะวาหาไมยาก 
 ลําดับการเรียงประโยคที่ถูกตองตามนี้เลยคะ 
 [S1] → [S3] → [S5] → [S4] → [S6] 
 [S1] : พอแมและเพ่ือนบอกวาการซ้ือลอตเตอรี่เปนอะไรท่ีงมงาย พวกเขาพูดวาคนท่ัวไปรวมถึงช้ันก็

ไมเคยถูกรางวัล และมันเปนการสิ้นเปลืองเงินโดยใชเหตุ 
 [S3] : อยางไรก็ตาม ฉันไมเห็นดวย เพราะฉันคิดวาคนท่ัวไปใครก็ไดอาจถูกรางวัล 
 [S5] : ตัวอยางเชน ฉันเคยจับฉลาก และก็ไดรางวัลมาหลายครั้ง เคยไดรับเสื้อ T-shirt ท่ีงาน

โรงเรียนครั้งหนึ่ง และก็เคยไดบัตรกํานัลจากหางสรรพสินคา 
 [S4] : นอกจากนี้ ลุงของฉันเคยไดรางวัลเปนบัตรรับประทานอาหารเย็นฟรี 2 ทาน โดยการให

นามบัตรในการจับฉลากรางวัลท่ีรานอาหาร 
 [S6] : เห็นไมวา มันเปนไปไดท่ีจะถูกรางวัล นั่นแหละเหตุผลวาทําไมฉันจึงจะซ้ือลอตเตอรี่ ยังไงทายท่ีสุด 

... ก็ตองมีคนถูกรางวัล และมันอาจจะเปนฉันก็ได 
 ซ่ึงอันท่ีจริงแลวก็อาจจะเรียง 2 1 3 5 6 ก็ไดนะคะ (แตดีไมเทา 1 3 5 4 6 จะ) เนื่องจากจะเห็นวา [S2] : 
Anyone who believes in luck can win a lot of money in lottery. ไมมี transition ในการเช่ือมโยง
ประโยคเขาหากัน ดังนั้นจากประโยคทั้งหมด ถาจะตองตัด 1 ประโยคออก นาจะตองเปนประโยคที่ [S2] จา 
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[S1] Beckham proved to be a valuable, talented player for both teams because of his ability to 

take dangerous free kicks and pass the ball long distances. 
[S2] With this soccer talent, Beckham led his country, England, in the 2002 World Cup where 

their only loss was to Brazil. 
[S3] David Beckham has been famous since the late 1990s. 
[S4] Despite this defeat, however, Beckham is still greatly admired by his fans for his hard work 

on the field and on the training ground. 
[S5] Initially, he was a popular soccer player in England for Manchester United and later in 

Spain for Real Madrid.  
[S6] He is married to Victoria Adams, one of the members of the Spice Girls. 
 
1. Which sentence comes first?   
2. Which sentence comes second?  
3. Which sentence comes third?  
4. Which sentence comes fourth?  
5. Which sentence comes last? 
 
 เจอโจทยแบบนี้อีกแลวนะคะ นองๆ จะตองจัดเรียงประโยคพวกนี้ใหมใหสมบูรณและไดใจความคะ 
 สวนนี้โจทยใหตัวเลือกประโยคมา 6 ประโยค แตมีเพียง 5 ประโยคเทาน้ันท่ีสัมพันธกันและนํามาเรียบเรียง
เปนเนื้อเรื่องได เพราะฉะนั้นนองๆ จะตองตัดหนึ่งประโยคที่ไมเก่ียวของออกไปคะ คิดใหดีๆ ไมตองรีบคะ ถาพรอมแลว
มาเริ่มทําโจทยกันเลยดีกวาคะ 
 [S1] เบ็คแฮมไดรับการยอมรับวาเปนนักเตะท่ีมีความสามารถและมีความสําคัญมากกับท้ังสองทีม ดวย
ความสามารถในการเตะลูกโทษอันตรายและการสงลูกระยะไกล 
 [S2] ดวยความสามารถทางกีฬาฟุตบอลนี้เบ็คแฮมไดพาทีมชาติอังกฤษของเขาเขารวมในฟุตบอลโลกป 
2002 ซ่ึงแพการแขงขันใหกับบราซิลเพียงนัดเดียวเทานั้น 
 [S3] เดวิด เบ็คแฮมโดงดังมาตั้งแตชวงปลายศตวรรษที่ 19 
 [S4] ถึงแมจะแพการแขงขันครั้งนี้ แตเบ็คแฮมก็ยังคงครองใจแฟนๆ ไดดวยความมุมานะท้ังในสนามจริง
และในตอนฝกซอม 
 [S5] แตเดิมเขาเปนนักกีฬาฟุตบอลที่มีช่ือเสียงของสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ดในประเทศอังกฤษ และ
สเปนในเวลาตอมาเมื่อยายมาอยูกับสโมสรเรอัล แมดริด 
 [S6] เขาแตงงานกับวิคตอเรีย อดัมส หนึ่งในสมาชิกวงสไปซ เกิรลส   
 เอาละคะนองๆ เมื่อเรารูความหมายของแตละประโยคแลว เราก็ตองมาดูและเลือกประโยคมาเพียง 5 ประโยค
เทานั้นคะ กอนอื่นพ่ีแนนขอเฉลย 
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 ลําดับการเรียงประโยคที่ถูกตองตามนี้เลยคะ 
 [S3] → [S5] → [S1] → [S2] → [S4] สวนประโยคที่ตัดท้ิงก็คือประโยค [S6] He is married to 
Victoria Adams, one of the members of the Spice Girls.  
 เนื่องจากวาบทความนี้กลาวถึงเดวิด เบ็คแฮม ในแงของการเปนนักฟุตบอล ดังนั้นประโยค [S6] ท่ีกลาวถึง
วาเบ็คแฮมแตงงานกับวิคทอเรียจึงไมเก่ียวของกับเนื้อเรื่องคะ 
 สวนเหตุผลท่ีพ่ีแนนเรียงประโยคตามนี้ก็เพราะวาการเขียนบทความทั่วไปนั้น มักจะเริ่มจากการพูดถึงใน
แบบกวาง กอนท่ีจะคอยๆ ลงรายละเอียดปลีกยอยเพ่ิมเติมนะคะ ประโยค [S3] เหมาะสมท่ีสุดสําหรับเปนประโยค
แรกเพราะกลาววาเดวิดเบ็คแฮมโดงดังมากในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ไมไดลงรายละเอียดมากไปคะ ตอไป
ประโยค [S5] ก็จะเปนการเริ่มกลาวถึงรายละเอียดของเบ็คแฮมวาเปนมาอยางไร แลวทําไมถึงดัง ก็เปนเพราะวา
เบ็คแฮมมีความสามารถ [S1] นั่นเองคะ ตอไปประโยค [S2] ก็จะเช่ือมโยงกับประโยคกอนหนาน้ีนะคะ เพราะกลาววามี
ความสามารถ และก็ไดใชความสามารถนี้พาทีมชาติอังกฤษใหเขารวมฟุตบอลโลกป 2002 ไดคะ จนมาถึงประโยค
สุดทาย [S4] เปนการกลาวจบ ซ่ึงเช่ือมโยงกับประโยคกอนหนาน้ีเชนเดียวกัน หรือจะดูจากคําวา this defeat    
ก็ไดนะคะ สื่อถึงวาแมวาการแขงขันครั้งนี้จะแพใหกับบราซิล แตเบ็คแฮมก็ยังคงครองใจแฟนๆ ไดอยูคะ 
 เห็นมั้ยคะวาเพียงแคนองๆ หาจุดเช่ือมโยงของแตละประโยคได และดูจากความหมายวาตองเปนการกลาว
จากความหมายกวางๆ แลวคอยลงรายละเอียดแคนี้นองๆ ก็สามารถทําขอสอบประเภทนี้ไดแลวละคะ  
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[S1] In the U.S., however, men and women exchange gifts with each other. 
[S2] People in the United States and Japan celebrate Valentine's Day differently. 
[S3] American people in Japan are excited to exchange Valentine's gifts with Japanese girls. 
[S4] Another difference is that in the U.S., Valentine's Day is celebrated not just by lovers but 

by friends, as well. 
[S5] In Japan, though, only romantic couples celebrate the holiday. 
[S6] One of the biggest differences is that, in Japan, only girls and women give gifts to boys 

and men. 
 
1. Which sentence comes first?   
2. Which sentence comes second?  
3. Which sentence comes third?  
4. Which sentence comes fourth?  
5. Which sentence comes last? 
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 เจอโจทยแบบนี้อีกแลว เพราะฉะนั้นอยาเสียเวลา พรอมแลวลุยกันตอเลยคะนองๆ 
 [S1]  อยางไรก็ตามในสหรัฐอเมริกานั้นผูชายและผูหญิงแลกเปลี่ยนของขวัญกัน 
 [S2] ผูคนในสหรัฐอเมริกาและในญ่ีปุนเฉลิมฉลองเทศกาลวันวาเลนไทนแตกตางกัน 
 [S3] ชาวอเมริกันในประเทศญี่ปุนตื่นเตนท่ีจะแลกเปลี่ยนของขวัญวันวาเลนไทนกับหญิงสาวชาวญ่ีปุน 
 [S4] ขอแตกตางอีกขอ คือ ในสหรัฐอเมริกาการเฉลิมฉลองเทศกาลวันวาเลนไทนไมไดมีแคกับ 
คูรักเทานั้น แตยังรวมถึงกลุมเพ่ือนๆ อีกดวย 
 [S5] แตกตางกับในประเทศญี่ปุนท่ีมีเพียงเฉพาะคูรักเทาน้ันท่ีเฉลิมฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน 
 [S6] หนึ่งในขอแตกตางท่ีชัดท่ีสุด คือ ในประเทศญี่ปุนมีเพียงเฉพาะเด็กสาวและหญิงสาวเทาน้ัน 
ท่ีจะมอบของขวัญใหกับเด็กหนุมและชายหนุม 
 เรารูความหมายของแตละประโยคกันแลว เพราะฉะนั้นพ่ีแนนวาลองมาดูการเรียงลําดับท่ีถูกตองกันเลย
ดีกวาคะ พ่ีแนนเฉลยลําดับเรียงตามน้ีเลยนะคะ [S2] → [S6] → [S1] → [S4] → [S5] สวนประโยคที่ไมใชก็
คือ [S3] คะ 
 เหตุผลท่ีพ่ีแนนเรียงลําดับตามนี้ก็เพราะวา อยางท่ีพ่ีแนนเคยบอกนะคะ ในการเขียน paragraph นั้นมัก
ขึ้นดวยประโยคที่เปนการกลาวโดยรวมกอน ซ่ึงจะบอกถึงสิ่งท่ีจะตามมาในประโยคตอๆ ไปนะคะ ดังน้ัน [S2] จึง
เหมาะสมท่ีจะเปนประโยคแรกมากที่สุดคะ เนื่องจากเปนการเกริ่นนําภาพรวมวาผูคนในประเทศที่ตางกัน คือ 
อเมริกาและญี่ปุนก็ฉลองวาเลนไทนแตกตางกันออกไป ตอดวยการยกตัวอยางมาสนับสนุนวา เริ่มดวยขอแตกตาง
แรกท่ีชัดท่ีสุด ดูไดจาก “One of the biggest differences ...” ใน [S6] และเพ่ือเปนการเช่ือมความขัดแยงจาก
ประโยคที่แลวนะคะ เพราะประโยคที่แลวบอกวาในประเทศญี่ปุน ผูหญิงเทาน้ันท่ีจะใหของขวัญผูชาย ดังน้ัน [S1] 
จึงบอกความแตกตางก็คือในอเมริกานั้นผูชายและผูหญิงจะแลกเปลี่ยนของขวัญกันคะ ดูไดจากคําเช่ือม “however” 
นะคะ สวนประโยคตอไป [S4] เปนการกลาวถึงขอแตกตางอันตอไปซึ่งมี keyword คือ “Another difference ... 
(มี one แลวก็ตองมี another เพ่ือแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของผูคนในสองประเทศตอการเฉลิมฉลอง
เทศกาลวันวาเลนไทน) มาถึงประโยคสุดทายก็คือ [S5] เพราะเช่ือมโยงจากประโยคที่แลวในแนวขัดแยงกันคะ 
ประโยคที่แลวบอกวาในอเมริกานั้นท้ังคูรักและเพ่ือนจะฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน และประโยค [S5] ก็ใชคําเช่ือม 
“though” มาแสดงความขัดแยงกัน เพ่ือบอกวาในญ่ีปุนเฉพาะคูรักเทาน้ันท่ีจะฉลองวันวาเลนไทนคะ สวนประโยค
ท่ีพ่ีแนนไมเลือกมาใชคือ [S3] เพราะวาเนื้อความไมเก่ียวของกับใจความสําคัญของเนื้อเรื่องโดยรวมนะคะ เคาเนน
ท่ีความแตกตางในการฉลองเทศกาล แตประโยคนี้กลับพูดถึงชาวอเมริกันท่ีแลกเปลี่ยนของขวัญกับหญิงสาวชาว
ญ่ีปุน ดังนั้นจึงไมเหมาะสมท่ีจะอยูในเน้ือเรื่องคะ เปนยังไงบางคะนองๆ ทําไดกันรึเปลาคะ  
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[S1] This inevitable disappointment of erotic lovers means that they rarely remain in a 

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

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

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

solely on beauty and physical attractiveness.  
 
1. Which sentence comes first?  
2. Which sentence comes second?  
3. Which sentence conies third?  
4. Which sentence comes fourth?  
5. Which sentence cones last? 
 
 จากโจทยมีตัวเลือกใหท้ังหมด 6 ประโยคดวยกันคะ แตวาใหเราเลือกเพียง 5 ประโยคเพื่อทําการเรียงลําดับ
ขอความใหมนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะมีหนึ่งตัวเลือกท่ีไมไดมีใจความเก่ียวของกับบทความที่ยกมาเลย งั้นเราลองไป
ดูความหมายของแตละประโยคกันกอนดีกวาคะ นองๆ ไมตองตกใจนะคะ เราจะคอยๆดูไปพรอมๆ กันคะ 
 [S1] ความผิดหวังท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไดของ erotic lovers (คูรักลุมหลง) หมายความวา พวกเขาจะ
ไมมีความสัมพันธท่ียืนยาวในความสัมพันธใดๆ 
 [S2] อยางไรก็ตามเพราะ erotic lovers มักจะภาพความงามในอุดมคติของตัวเองซ่ึงไมสามารถมีไดใน
ความเปนจริง พวกเขาจึงไวตอความรูสึกในความงามที่ไมสมบูรณในรูปกายของคนรัก 
 [S3] แทนท่ีจะเปนอยางนั้น พวกเขาจะมองหาคนรักใหมท่ีมีความสมบูรณมากกวา 
 [S4] พวกเขาจะผิดหวังไดงายกับเรื่องเล็กนอย เชน จมูกใหญเกินไป ผิวท่ีมีริ้วรอย หรือรูปรางท่ีอวนเกินไป 
 [S5] ในความเปนจริงแลว erotic lovers พยายามอยางมากท่ีจะทําความเขาใจกับคนรักของพวกเขา 
 [S6] erotic lovers อยางเชน นารซีซัส ผูซ่ึงตกหลุมรักในรูปลักษณของตนเอง จะใหความสําคัญกับ
ความงามภายนอกเพียงอยางเดียว 
 ตามท่ีพ่ีแนนบอกนะคะ โจทยขอนี้ใหนองๆ เลือกมาเพียง 5 ประโยคและเรียงลําดับประโยคทั้ง 5 นี้ให
ถูกตองตามความหมายและลําดับท่ีเหมาะสม คําตอบการเรียงลําดับของพี่แนนก็คือ [S6] → [S2] → [S4] → 
[S1] → [S3] สวนตัวเลือกขอ 5 พ่ีแนนตัดท้ิงไปเพราะในเรื่องนี้ตางพูดถึงลักษณะของ Erotic lovers ท่ีหลง    
ในรูปลักษณ แต [S5] มีใจความท่ีขัดแยงกับขออื่นๆ 
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 เอาละคะนองๆ คงอยากรูแลววาเหตุผลในการเรียงลําดับของพี่แนนเปนยังไง ตามมาอานกันเลยคะ 
สาเหตุท่ีพ่ีแนนเลือก [S6] จึงควรเปนประโยคตั้งตั้นคะ จากน้ันก็อธิบายขยายความตอวา การลุมหลงในลักษณะ
ภายนอกเปนอยางไร จึงเลือก [S2] มาเปนประโยคที่ 2 และประโยคที่ 3 เปนการยกตัวอยางใหเห็นภาพชัดวา the 
physical imperfection = ความไมสมบูรณทางดานรูปลักษณคืออะไร จึงเลือกตัวเลือก [S4] จากน้ันนองๆ จะ
สังเกตเห็นวาในประโยคที่มีคําวา ‘disappointed’ ใชมั้ยคะ พ่ีแนนจึงเลือก [S1] เปนประโยคที่ 4 เพ่ือขยายความ
วาผิดหวังอยางไร มาถึงประโยคสุดทายก็ควรจะเปนบทสรุปเพ่ือจบใจความท้ังหมดนะคะพี่แนนเลยเลือกประโยค 
[S3] ใหเปนประโยคที่ 5 เพ่ือใชเปนบทสรุปวา เมื่อคนพวกนี้ไมสามารถมีความสัมพันธแบบยืดยาวแลวพวกเคาจะ
ทําอยางไรกันตอไป นั่นก็คือพวกเคาจะยุติความสัมพันธนั้นแลวไปแสวงหาคนที่คิดวาดีกวาน่ันเองคะ เปนยังไงบางคะ 
อยาเพ่ิงทอนะคะ สูตอไป 
 

Long Passage Reading 
 
 

เทคนิคการอานทั่วไป (General Reading Tips) 
 
 1. สําหรับการทําขอสอบ Reading ทุกประเภท ใหอาน ....................................................................   
 2. ถาอยากรูวาเรื่องท่ีอานเกี่ยวกับอะไร ใหอาน ................................................................................   
 3. อานเนื้อเรื่องทีละยอหนา แลว .......................................................................................................   
 4. ประโยคที่มีโครงสรางซับซอน ใหวิเคราะหโครงสรางประโยคดวย ...............................................  
 
 
 

เพ่ือใหนองๆ มั่นใจในการเลือกคําตอบใหดีท่ีสุด ตองกําจัดจุดออน 
ลองมาดูคะวาลักษณะ choices ท่ีมักจะผิดเปนอยางไร 

 
 
 

เทคนิคการตัด Choice ผิด 
 
 1. Too ..................................................................................................................................................   
 2. Too ..................................................................................................................................................   
 3. ...........................................................................................................................................................   
 4. ....................................................... โดยมักจะมีคําวา .....................................................................  
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Long Passage Reading  
Passage 1 :  (Science & Technology)  
 When asked about the future of TV and of video on the internet, people reveal profound 
differences in attitudes based on age groups, we asked people ages 12-64 if they agreed with 
two statements about the future of TV and competition with the computer for entertainment 
time. When asked whether they agreed that “the computer increasingly competes with the TV 
for my entertainment time,” 29% of people said they agreed or strongly agreed with the 
statement. Males overall agreed at a slightly higher rate than females, and, importantly when 
looking at future trends, the younger generation of 18-to-24-year-olds was considerably more 
focused on the computer as competition for the TV; 36% agreed vs. 29% for the total population. 
Only 25% of 35-to 44-year-olds said the computer competes with the TV for entertainment. 
When we asked consumers if the internet represents “the future” of video viewing, the group 
that agreed most strongly was the 18-to-24 group with 28% of men agreeing and 20% of 
women. Clearly, the 18-to-24 population is leading the way in adopting new paradigms for 
entertainment. (GAT March 52) 
  
1. Which of the following would be the best title for the text? 
 1) On Digital Communications 
 2) The Challenges of Digital Entertainment 
 3) The Increasing Popularity of TV 
 4) The Computer VS. TV for Entertainment Time  
2. According to the passage, all of the following are false, EXCEPT .................... . 
 1) Males slightly favored TV more than the computer 
 2) The middle aged like the computer as much as TV 
 3) Teenagers admitted that the internet could compete with TV 
 4) Adult consumers preferred watching video on the internet to the TV  
3. What can the word “paradigms” be described as? 
 1) Models 2) Problems 3) Organizers 4) Celebrities  
4. What is the writer’s purpose? 
 1) To disseminate the entertainment news. 
 2) To alarm people of the widespread use of computer. 
 3) To query people if the computer can catch up with the TV. 
 4) To inform people about the future trends in entertainment.  
5. Where would you expect to read this text? 
 1) Editorial   2) Commentary 
 3) Gossip column   4) Digital technology news 
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Momolody 

 
Memolody Medley : Acoustic (Connector and Phrasal Verb) 

 
 เชื่อมความขัดแยง - Connector สําหรับเชื่อมขอความที่ขัดแยงกัน 
 เช่ือมความขัดแยงมีอยูหลายตัว เธอไมจําเปนตองไปกลัว 
 แครองไปมั่วๆ ดําๆ ไปมั่วๆ เดี๋ยวก็ไดเอง 
 But, Yet, Still, However, Nevertheless 
 Nonetheless, On the other hand แตอยางไรก็ตาม 
 I care for him so bad ; nonetheless, I don’t love that man. 
 Though, Although, Even though, Even if 
 In spite of, Despite, Notwithstanding แมวา ท้ังๆ ท่ี 
 Despite her beauty, she has no boyfriend. 
 On the other hand, On the contrary,  
 In contrast, Conversely คือในทางกลับกัน 
 I’m so pretty. In contrast, she’s ugly. 
 While, Whereas, Where ในขณะที่ 
 While กับ As เกิดขึ้นพรอมกัน  
 Rather, Instead แทนท่ีเปนเชนนั้น 
 I’m hot whereas she’s boring. 
 As I’m running, she’s driving. 
 I don’t buy a ring. Instead, I buy shoes. 
 
 Look out - Look (Phrasal Verb) 
 รูวาเธอรักเคาอยากดูแลเพียงเคา 
 อยาก Look after ใหดี 
 Look up (หาขอมูล) คําเปนลานคํา 
 เพ่ือ Look up to ช่ืนชมเคา 
 รูวาเธอรักเคาแตอยากใหเธอ Look out ระวังตัวใหดี 
 Look into ตรวจตรา เคารึเปลาท่ีเธอ Look for (มองหา) 
 
 Because of you - Connector ที่แปลวา “เพราะ” ใชเชื่อมประโยคใหเหตุผล  
 On the grounds of, In consequence of  
 As a result of, On account of only you 
 Because of, By reason of, Due to, Thanks to, 
 Owing to, Resulting from you 
 Because, Since, For, As, Seeing That, Now that I love you 
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 Mr. Doobey Doo - คําเชื่อมและคําศัพทสําหรับการยกตัวอยาง 
 Doobey Doo, Doobey Doo, Doobey Doo ... 
 For example , For instance , e.g. ตามดวย clause หรือ noun 
 i.e. , Like , Such as , Including , Namely ตามดวย noun 
 to illustrate นั้นตามดวย clause นะเธอ 
 to illustrate ตองตามดวย clause เสมอ 
 There’s only one who can win my heart, namely Mr. Doobey Doo. 
 There’re many reasons why I love him, Mr. Doobey Doo. 
 To illustrate, he never makes me cry. 
 To illustrate, he always makes me smile. 
 
 Put - Put (Phrasal Verb) 
 อยากจะ Put out (ดับ) เพลิงท่ีเผาใจ  
 Put off the bad time เลื่อนมันออกไป  
 จะ Put on clothes ใหเธอสวมใส  
 สํารองความหวงใยเผ่ือไว Put aside for you  
 อยากจะ Put it across ทําใหเขาใจ 
 วา I never Put you down ไมเคยดูถูก  
 แคเพียงโทรมา someone will Put you through (ตอสาย) 
 จะเตรียม Put up (จัดหา) ท่ีพักพิง  
 จะยอมฟงเธอทุกสิ่ง Put up with (อดทน) the bad things 
 
 Run - Run (Phrasal Verb) 
 มัน Run out of (หมด) เรี่ยวแรง 
 อยากชน Run into กําแพงใหทับ Run over 
 ก็ Run into บังเอิญเจอกับคนใจรายอยางเธอ 
 ไมอยาก Run for (เขาสมัคร) Prime Minister 
 อยาก Run away (วิ่งหนี) จน Run down เหนื่อยโทรม 
 
 So I Love You - Connector ที่แปลวา “ดังนั้น” ใชเชื่อมเหตุ-ผล 
 ดังนั้นฉันจึงรักเธอมากมายขนาดนี้  
 Consequently, Accordingly, Therefore, Thereby  
 Thus, So, So that, Hence 
 As a consequence, As a result ฉันจึงรักเธอ 
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 Take - Take (Phrasal Verb)  
 * ฉันจะขอพูดซํ้าๆ ยํ้าใหเธอไดจดจํา 
 สํานวนที่เกิดจาก Take นั้นมีอยูหลายคํา 
 ฉันขอพูดซํ้าๆ ยํ้าใหเธอไดจดจํา 
 สํานวนที่เกิดจาก Take นั้นมีอยูหลายคํา 
 Take me for granted มองขามฉัน 
 ให someone Take the place of me เขามาแทนกัน 
 Take off เครื่องบินขึ้นจากรันเวย พาเธอไปจากฉัน 
 เพ่ือนกับฉัน Take turn ผลัดกัน 
 Take off (ถอด) our shoes วิ่งตาม วิ่งตามยังไมทัน (*) 
 Take after ถอดแบบจากปะปา 
 Take place เกิดขึ้นมา เหมือนท่ีปาเคยเจอ 
 Take side เธอเขาขางเขา เผลอใหเขา Take over 
 Take control, Take charge ควบคุมเธอ 
 ปาจึง Take part in (เขารวม) ชมรมคนกินแหวเลย  
 
 What’s More - Connector ที่แปลวา “ดังนั้น” ใชเชื่อมการใหขอมูลเพิ่มเติม 
 (ตามหลังดวย clause) 
 นอกจากนี้ มี clause ตามหลัง  
 นองๆ จงฟง What’s more, Furthermore 
 Moreover, Besides นะเออ In addition เทานั้นไมพอ 
 (ตามหลังดวย noun) 
 ถาตามดวย noun ตอง Apart from, Aside from, and As well as,  
 Not to mention, In addition to, Likewise and Besides นะเธอ 
 
 ยอมแพ - Call, Give (Phrasal Verb) 
 คงไม Call for, Call on (เรียกรอง) ใหเธอมารัก 
 ไม Call up โทรไปหาเธอ 
 ไม Call at (โทรไปที่) your house เพราะฉันกลัวจะเจอเคา 
 ไม Call by, Call on เธอ 
 จะ Call off (ยกเลิก) เรื่องท่ีเจอเพียงเทาน้ี 
 ก็เธอ Give away, Give out ใหเคาฟรีๆ 
 คง Give up พอเสียที 
 Give off ตัวเธอไป ปลอยไปจากตรงนี้ ใหเธอจากไปดวยดี 
 เพราะสิ่งท่ีเจอวันนี้ ฉัน Give in ยอมแพ  
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012___________________________________ ภาษาอังกฤษ (111) 

 อาซิ้ม & I - Turn (Phrase Verb) 
 Turn off (ปด) TV. มัน Turn off (ทําใหหมดอารมณ) อารมณใหหมดไป 
 แต Turn on (เปด) TV. มัน Turn on (เราใจ) อารมณใหเราใจ 
 พอ Turn up (เรงเสียง) ใหดัง ฉันเห็นเธอ Turn up (ปรากฏ) ขึ้นบนจอ อยากดูตอ 
 ไม Turn over เปลี่ยนชองเลย 
 แตซ้ิมของฉันแก Turn down ลดเสียง, ปฏิเสธฉัน 
 เราจึง Turn against เปนศัตรูกัน 
 ซ้ิมกับฉัน...ซ้ิมกับฉัน...ฉันกับซ้ิม 
 * ซ้ิมไมยอม ซ้ิมจะ ปดไฟ, เขานอน Turn out, Turn in 
 ใจติ๋มๆ ของซ้ิม Turn into (กลายเปน) กอนหิน  
 ขูวาจะ Turn me in สงฉันมอบตัว 
 It Turns out that I have to Turn to my mummy 
 กลายเปนวาฉันตองไปพ่ึงแมท่ีแสนดี 
 ก็ซ้ิมไมยอมคืน remote ใหเปนของฉันสักที ไม Turn in 
 มันเลยไม Turn over to me (มอบให) (*) 
 

Predict (ทํานองเพลง We’ ll rock you) 
* foresee, forecast, foretell ทํานาย 

foreshadow and forewarn, prophesy, 
prognosticate, anticipate, predict (*) 

 
กลอนคําศัพท 

 
 กลอนทําใหเสีย, ทําใหแปดเปอน [v.] 
 อยามาทําใหแปดเปอน pollute, contaminate, adulterate ทุเรศนะเธอ spoil, taint, stain, tarnish, 
smear, smirch, sully, begrime [x2] corrupt, defile, defoul, foul [adj.] 
 
 นิทาน Content / Contents 
 ในสารบัญ [n.] มีเนื้อหา [n.] เรื่องปริมาตร [n.] ท่ีเราพอใจ [adj.][n.] 
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3. Category Reading 

    - Social Science / Law & Justice 
    - Health and Medicine 
    - Environment 
    - Science & Technology 
 
 

Category Vocab : Social Science / Law & Justice 
 
Case/lawsuit/suit (n.) คดีในศาล 
Class-action lawsuit (n.) การฟองคดีในนามกลุมบุคคล 
Defer (v.) เลื่อน (เวลา)  
Prosecution/indictment (n.) การฟองคดีอาญา/คําฟองคดีอาญาอุกฉกรรจ 
Prosecutor (n.) อัยการ 
Indict/prosecute (v.) ฟองรอง 
Alliance (n.) สัมพันธมิตร 
Seizure (n.) การยึดครอง 
Government House (n.) รัฐสภา  
Justice (n.) ความยุติธรรม 
Judiciary (n.) ฝายตุลาการ 
Jurisdiction (n.) เขตอํานาจ, เขตอํานาจศาล 
Court/tribunal (n.) ศาล/บัลลังกผูพิพากษา 
Supreme court (n.) ศาลฎีกา 
Court of appeal (n.) ศาลอุทธรณ 
Judge/justice (n.) ผูพิพากษา 
Lawyer/attorney (n.) ทนาย/ผูรับมอบอํานาจ 
Prosecutor (n.) อัยการ 
Plaintiff/accuser (n.) โจทก (ในคดีแพง)/ผูถูกกลาวหา 
Witness (n.) พยาน 
Jury (n.) คณะลูกขุน 
Trail (n.) การพิจารณาคดีในศาล 
Criminal trial (n.) การพิจารณาคดีอาญา 
Civil trial (n.) การพิจารณาคดีแพง 
Litigate (v.) ขึ้นศาล, ตอสูคดี 
Litigation (n.) การฟองรอง 
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Litigant (n.) คูความ, คูพิพาท 
Sue/charge/indict (v.) ฟองรอง 
Defend (v.) แกตาง, สูคดี 
Libel (n.) การหมิ่นประมาท 
Hearing (n.) การพิจารณา 
Proceedings (n.) กระบวนการพิจารณา 
Subpoena (n.) หมายเรียกพยาน 
Testify (v.) ใหการเปนพยาน 
Reenact (v.) ใหการ 
Plead guilty (v.) ใหการยอมรับวาผิด 
Ruling (n.) คําวินิจฉัย 
Sentence (n.) คําพิพากษาลงโทษ 
Liable (adj.) รับผิด 
Legal/legitimate (adj.) เก่ียวกับกฎหมาย/ถูกตองตามกฎหมาย 
Outlaw (v.) นอกกฎหมาย 
Settlement (n.) ขอตกลง 
Punitive damages (n.) การลงโทษดวยการชดใชคาเสียหาย 
Penalty (n.) เบ้ียปรับ, การลงโทษ 
Lenient (adj.) ผอนผัน, กรุณา 
Parole (n.) การปลอยตัวโดยมีการคุมประพฤติ 
Detention house (n.) สถานกักกัน 
Reformatory (n.) สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
Regime (n.) ระบอบการปกครอง, สมัยการปกครอง 
Capitalism (n.) ระบบทุนนิยม 
Socialism (n.) ระบบสังคมนิยม 
Communism (n.) ลัทธิคอมมิวนิสต 
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Self-Exercise I  
Reading Passage : Social Science / Law & Justice 

 
Passage 2 :  (Entrance ตุลา 2543) 
 It’s another school morning. You get up, get dressed, have breakfast, and grab your books. 
But instead of heading out the door to catch the school bus, you sit right down and start to work 
with your teacher - - your mom or dad. 
 In the past , parents who taught their children at home often did so because they had 
religious or philosophical objections to materials taught in public schools. That’s still often the 
case. But now many parents see home schooling as the most practical way to get a better 
education for their children, and to avoid the rising tide of violence in many public schools. 
 States set requirements for home schooling just as they do for public schools, but the 
requirements vary widely. So do the programs that home schoolers follow, some families use 
packaged curriculum materials. Some develop their own programs. Usually, home school students 
must take standardized tests from time to time. 
 A flexible program that’s tailored to exactly meet a child’s needs is a big advantage of 
home schooling, kids who learn at home also have the teacher’s full attention all the time. and 
for families who are unhappy with public schools and can’t afford to pay tuition at private 
schools, this may be the any choice.  
 There are drawbacks. Home schoolers may miss material that’s covered in school, and they 
have fewer chances to mix with a wide variety of other kids. Most parents who teach their 
children at home make sure that the children are involved in outside activities, like sports or 
youth groups. 
  
1. The main idea is .................... . 
 1) states encourage home schooling for various reasons 
 2) home schooling has both advantages and disadvantages 
 3) parents are the best teachers for their own children 
 4) public school violence leads to home schooling  
2. The pronoun “they” (line 4) refers to .................... . 
 1) teachers 
 2) schools 
 3) children 
 4) parents 
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3. The sentence “That’s still often the case.” (lines 5) means .................... .  
 1) such a case is often dismissed 
 2) it’s not true for most people 
 3) it continues to be true for some people 
 4) the case is still being tried in court  
4. According to paragraph 3, .................... . 
 1) home - made materials are not as good 
 2) home - made tests are acceptable 
 3) home school programs may not all be the same 
 4) flexibility is measured by standardized tests  
5. The word “tailored” (line 12) means .................... . 
 1) cured  
 2) expected 
 3) adapted 
 4) trained  
6. The word “drawbacks” (line 15) means .................... . 
 1) accidents  
 2) rewards 
 3) opportunities  
 4) disadvantages  
7. According to the passage, parents may choose home schooling because of .................... . 
 1) peer pressure  
 2) lack of teachers 
 3) safety  
 4) loyalty  
8. Parent s of home schoolers should .................... . 
 1) use packaged curriculum materials 
 2) keep their children away from others 
 3) discourage religious teaching in public schools 
 4) encourage group activities with other children 
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9. The last paragraph could best begin with the word “....................”. 
 1) Wherever  
 2) However 
 3) Therefore  
 4) Exactly  
10. The next paragraph after this passage would most likely be about .................... . 
 1) advantage of public schools over private schools 
 2) further disadvantages of home schooling 
 3) more advantages of home schooling 
 4) expensive tuition of private schools 
 
Passage 3 :  (Entrance ตุลา 2543) 
 A Cornell University study, published in October in The Journal of Studies on Alcohol, set 
out to measure how pervasive alcohol use was in two weeks’ worth of prime time network 
programming. The researchers found almost half of the shows awash in liquor : alcohol turned 
up on 41% of the shows, which averaged more than five drinks apiece. 
 Researchers at Stanford University took a different tack in exploring the medium’s role in 
teenage drinking. They quizzed ninth - graders in six high schools in San Jose, California about 
their drinking histories, then returned 18 months later to ask not only about alcohol, but also their 
drinking histories, then returned 18 months later to ask not only about alcohol, but also about 
how often the teenagers watched television, music videos and movies on videocassette. 
 Among the 1,533 students who completed both surveys, one link stood out : non - drinkers 
who increased their viewing of music videos were the most likely to have started drinking. The 
study, published Nov. 2 in the online version of the journal Pediatrics, calculated that every 
additional hour per day devoted to music videos made a student almost a third more likely to 
take up drinking. 
 Watching more movies on a video player, on the other hand, was linked to an 11% decrease 
in the risk of drinking. Television viewing in general was tied to a 9% increase in risk for every 
additional hour per day. 
  
1. The main idea of the article is that .................... . 
 1) watching TV increases teenage drinking 
 2) alcohol is very popular among TV stars 
 3) universities show their social responsibility 
 4) alcohol should be banned  
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2. The expression “awash in” (line 3) means .................... . 
 1) full of 
 2) without any  
 3) discussing 
 4) reflecting  
3. In the StanfordUniversity survey, teenagers were NOT asked about .................... . 
 1) how often they watch television 
 2) when they started drinking 
 3) how much money they have 
 4) what they drink  
4. The word “tack” (line 5) means .................... . 
 1) mood 
 2) source 
 3) method 
 4) schedule  
5. If a teenager watches one more out of music videos a day, the probability that he will start 

drinking will increase about .................... . 
 1) 30% 
 2) 40% 
 3) 50% 
 4) 70%  
6. .................... would be most concerned about these research findings. 
 1) A salesman 
 2) A news announcer   
 3) Doctors 
 4) Parents  
7. The Stanford University study appeared in a .................... . 
 1) music magazine   
 2) sports digest 
 3) medical publication   
 4) college newsletter 
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8. Each TV program shows people drinking an average of .................... time. 
 1) 2 
 2) 5 
 3) 6 
 4) 11  
9. A .................... Is LEAST likely to encourage teenage drinking. 
 1) music video 
 2) TV series 
 3) video movie 
 4) prime time show 
 
Passage 4 : 
 As laws and procedures regulating divorce have altered, the divorce rate has tended to 
increase by leaps and bounds; with each new piece of legislation making divorce more readily 
available, the rate has risen rapidly for a time before leveling off. Today there is one divorce in 
Britain for every three marriages. (In the USA the rate is one in two.) Many people have 
suggested that the higher divorce rates reflect an underlying increase in marital instability ; the 
problem with this argument is that we have no way of knowing how many “unstable” or 
“unhappy” marriages existed before legislation made it possible to dissolve them in a public (and 
recordable) form. Some commentators have gone further, and argued that more permissive 
divorce laws in themselves cause marital breakdown. But we can certainly be skeptical of such a 
view, suggesting as it does that happily married couples can suddenly be persuaded to abandon 
their relationship, propelled by the attraction of a new divorce law. A more plausible 
explanation for rises in the divorce rate after the passage of a law is that unhappily married 
couples were for the first time given access to a legal solution to pre-existent marital problems; 
in other words, changes in divorce laws are less likely to cause martial breakdown than to 
provide new types of solution where breakdown has already occurred.    
1. What is the passage mainly about? 
 1) Half of all the marriages in the USA divorced. 
 2) Permissive divorce laws may lead to married breakdown. 
 3) The divorce rate is level off. 
 4) Married couples abandon their relationship. 
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2. Which statement is not true, according to the passage? 
 1) The divorce rate in Britain is lower than in the USA. 
 2) Laws regulating divorce have been changed. 
 3) A new divorce law attracts couples to divorce. 
 4) Marital instability is the only primary cause of breakdowns.  
3. The word “legislation” means .................... . 
 1) law 
 2) enrolment 
 3) refusal 
 4) acceptance  
4. The word “skeptical” is best replaced by .................... . 
 1) spouse 
 2) suspect 
 3) doubter 
 4) lawmaker  
5. The phrase “this argument” in line 7 refers to .................... . 
 1) one-third divorce in Britain  
 2) no way of knowing how many unhappy marriages existed 
 3) legislation to make divorce more readily available  
 4) an increase in marital instability  
6. What is the opposite word of “instability”? 
 1) Fluctuation 
 2) Oscillation 
 3) Hesitancy 
 4) Certainty  
7. What word can best replace “propelled”? 
 1) Impelled 
 2) Pursued 
 3) Smashed 
 4) Effected  
8. What word can best replace “plausible”? 
 1) Impulsive 
 2) Sweeping 
 3) Abundant 
 4) Probable 
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Passage 5 :  
 Berlin - Two German teenagers robbed a girl but accidentally left their own pictures behind 
for police on a discarded mobile phone. After stealing a 15-year-old’s shoes, money and mobile 
phone, the two older girls gave her an old mobile phone, police in the western city of Bochum 
said on Wednesday.  
 But the two 17-year-olds had forgotten that the phone had their own photos, striking 
smiley poses, which police published online on Tuesday in an effort to find the culprits. The two 
muggers turned themselves in when the pictures appeared on the evening news. (ONET 51)    
1. The best headline for this news article would be .................... . 
 1) Girl accidentally robbed 
 2) Muggers leave shots 
 3) Mobile phone discarded 
 4) Photos appear online  
2. The word discarded is nearest in meaning to .................... . 
 1) unattended 
 2) unused 
 3) unwanted 
 4) unidentified  
3. The unlucky girl was robbed of .................... . 
 1) her mobile phone    
 2) her own pictures 
 3) her 15-year-old shoes  
 4) a mobile phone with pictures on it  
4. The word which refers to .................... . 
 1) the striking smiley poses 
 2) the forgotten phones 
 3) the mobile phones with photos 
 4) the girls’ own photos 
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5. The word culprits refers to .................... . 
 1) their own photos   
 2) striking smiley poses 
 3) the two 17-year-olds  
 4) shoes, money and mobile phone  
6. When their pictures appeared on the evening news, the robbers .................... . 
 1) were arrested by the police 
 2) surrendered themselves to the police 
 3) took their pictures back from the never reporter 
 4) reported to the newspaper that published their news  
7. This case was easy enough for the police because the robbers .................... . 
 1) saw their pictures published online 
 2) gave their own mobile phone to the police 
 3) left their own pictures in the phone they gave to the victim 
 4) threw away their own mobile phone after stealing the girl’s  
8. All of the following statements are true EXECPT .................... . 
 1) the two robbers were German teenagers 
 2) the police arrested the robbers the following day 
 3) the incident took place in the western city of Bochum 
 4) the police solved the case with the help of the Internet  
9. It can be inferred that .................... . 
 1) the unlucky teenager was new to the city 
 2) the robbers were older than the girl who was robbed 
 3) the two German teenagers were smiling in the pictures 
 4) the unlucky girl’s mobile phone was newer than the robbers 
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Category Vocab : Health and Medicine 
 
Cancer (n.) มะเร็ง 
Tumor (n.) เนื้องอก 
Malignancy/ malignant tumor (n.) เนื้อราย, การใสราย, การปองราย 
Oncogene (n.) ยีนมะเร็ง 
Genome (n.) กลุมยีนในเซลลของสิ่งมีชีวิต 
Bone marrow (n.) ไขกระดูก 
Marrowbone (n.) กระดูกท่ีมีไขกระดูก 
Proliferate (v.) งอก, แพรพันธุ, เพ่ิมทวี, เพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็ว 
Mutate (v.) เปลี่ยนแปลง 
Mutation (n.) การเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีนส 
Suppress (v.) หยุดย้ัง, ระงับ 
Suppressant (n.) ยาระงับอาการ 
Transgender (n.) คนท่ีมีลักษณะผิดเพศ 
Diagnostic (adj.) เก่ียวกับการวินิจฉัยโรค 
Diagnosis (n.) การวินิจฉัยหาสาเหตุของโรค 
Pathology/Parasitology (n.) พยาธิวิทยา 
Etiology (n.) การศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของโรค 
Pregnancy/gestation (n.) การต้ังครรภ 
Reproduction/breeding (n.) การสืบพันธุ 
Malformation (n.) การผิดปกติในดานรูปราง  
Fetus/embryo (n.) ทารกในครรภ 
Preterm infant (n.) ทารกคลอดกอนกําหนด 
Post term infant (n.) ทารกคลอดเกินกําหนด 
Infant/baby/toddler/nursling (n.) ทารก, เด็กออน 
Gullet/esophagus (n.) หลอดอาหาร 
Pharynx (n.) คอหอย 
Alimentary canal (n.) ทางเดินอาหาร 
Flatulent (n.) ทองอืด, ทองเฟอ 
Dyspeptic (n.) คนท่ีเปนโรคอาหารไมยอย  
Diarrhea (n.) โรคทองเสีย 
Have diarrhea (v.) ทองเสีย, ทองรวง 
Contamination (n.) การปนเปอน 
Outbreak/Breakout (n.) การระบาดของโรค 
Epidemic (n.) โรคระบาดที่กระจายอยางรวดเร็ว 
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Contagion/infection (n.) โรคติดตอท่ีเกิดจากการสัมผัส 
Pandemic (adj.) ซ่ึงระบาดไปทั่ว 
Pestilence (n.) โรคติดตอรายแรง 
Evacuation (n.) สิ่งท่ีถูกขับถายออกจากรางกาย เชน อุจจาระและปสสาวะ 
Excrement (n.) อุจจาระ, ของเสียจากรางกาย 
Perspire/sweat/swelter (v.) เหงื่อออก 
Treatment/therapy/remedy/cure (n.) การรักษา 
Undergo treatment (n.) ผานการรักษา 
Disease/illness/sickness/Ailment (n.) โรค, การเจ็บปวย 
Occupational disease (n.) โรคที่เกิดจากการทํางาน 
Suffer (v.) ไดรับการทรมาน 
Afflict (v.) ทําใหเจ็บปวย 
Syndrome (n.) อาการของโรคตางๆ 
Fatal/terminal/lethal/deadly (adj.) เปนอันตรายถึงตาย 
Curable (adj.) รักษาได 
Incurable (adj.) รักษาไมได 
Serious (adj.) รุนแรง 
Slight (adj.) ไมรุนแรง, เล็กนอย 
Acute (adj.) สาหัส 
Chronic (adj.) เรื้อรัง 
Symptom (n.) อาการ 
Explicit symptom (n.) อาการทีปรากฏชัดเจน 
Critical (adj.) เปนตายเทากัน 
Life - threatening (n.)  ใกลตาย 
Terminally ill (n.) การปวยขั้นสุดทาย 
Recover/recuperate (v.) ฟนดีขึ้น 
Coma (n.) ไมรูสึกตัว, สลบ 
Rehabilitate (v.) บํารุง 
Malpractice (n.) วิธีการรักษาท่ีผิด 
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Self-Exercise II  
Reading Passage : Health & Medicine 

 
Passage 6 :  (Entrance ตุลา 2545) 
 Just a few minutes’ chatting on a mobile phone reduces the brain functions of children for 
almost an hour, according to new Spanish test results quoted in Norwegian media. 
 The tests, conducted by the German investigator Michael Klieeisen at the Spanish Neuro 
Diagnostic Research Institute in Marbella, are the first to show how children’s brains react to the 
use of mobile phones. With the help of scanner, Klieeisen was able to create pictures of how the 
brains of an 11 - year - old boy and a 13 - year - old girl reacted while they used a mobile phone. 
The results were compared with similar tests using adult subjects. 
 The tests showed that the brain activity of the child subjects was reduced significantly, 
especially on the side where the mobile phone was held, a few minutes after the call was begun, 
the report said. Also, brain activity was lower than normal in large sections of the brain for 50 
minutes after the end of the call, the test results showed. 
 “My advice to all parents is not to allow children to use mobile phones.” Klieeisen was 
quoted by Aftenposten as saying. “Not only are electrical activities affected, but also bio chemical 
processes. We do not know if it is dangerous, but we do know that children’s brains, which are 
not fully developed, are more vulnerable than adult brains are,” the researcher added. 
 Researchers in Britain confirm the Spanish results, and Norwegian and Swedish experts are 
also studying the health risk posed by mobile phones. 
  
1. From the article, we can infer that mobile phones .................... .  
 1) are a possible danger to children’s health  
 2) will be banned very soon 
 3) have caused permanent brain damage  
 4) will be used increasingly in the future  
2. The tests indicated that the use of mobile phones by children .................... .  
 1) would make them attentive 
 2) would certainly add to the cost of living 
 3) might help their parents control them 
 4) could slow down their reactions 
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3. The tests were carried out in .................... . 
 1) Sweden 
 2) Norway 
 3) Spain 
 4) Germany  
4. The tests referred to in the article were carried out to discover more about the effects of 

using mobile phones on children’s .................... . 
 1) appetite 
 2) brains 
 3) hearing 
 4) moods  
5. The pictures of brain activity in two children were obtained by means of .................... . 
 1) the test results 
 2) a mobile phone 
 3) the media 
 4) a scanner  
6. The term “child subjects” (line 8) refers to .................... . 
 1) child psychology  
 2) children who took part in the test 
 3) studies of brain activity in children 
 4) courses studied in school  
7. From the information given, we can infer that Aftenposten is a .................... . 
 1) scanning device  
 2) mobile phone company 
 3) Norwegian newspaper  
 4) Spanish research institute  
8. The word “vulnerable” (line 15) means .................... . 
 1) hard to penetrate   
 2) likely to be affected 
 3) well-developed   
 4) easy to be protected  
9. The researcher’s advice is that .................... .  
 1) mobile phones should be banned 
 2) parents should encourage use of mobile phones 
 3) children should not use mobile phones 
 4) licenses should be obtained by all mobile phone users 
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Passage 7 :  (Entrance ตุลา 2547) 
 By the time Debbie Clark took Adam, her autistic three - year - old son, to a music 
therapist, he could barely speak. At the music - therapy clinic at CaliforniaStateUniversity in 
Northridge, therapists encouraged the autistic child to express himself by playing instruments and 
beating out rhythms on drums. They put conversations to song in order to get Adam talking. 
 “In three months, the change was phenomenal,” says Clark. “Before, Adam would never look 
at a stranger in the eyes, let alone speak, now, after his music therapy session, he waves to the 
therapists and says, “Bye, Jim. Bye, Ron. See you next week’ Believe me, that’s music to my ears.”  
 Researchers around the world are discovering music can help healing in a variety of ways. 
For example, burn victims are encouraged to sing while having their dressing changed experience 
less pain. Cancer patients who listen to music and practice improvising on instruments, for 
example, see their levels of stress hormones drop and their immune systems get stronger. 
 Part of music’s power comes from its ability to relieve anxiety, which can suppress immune 
defenses as well defenses as well as intensify the experience of pain. Music, especially singing, 
takes a person’s mind off the suffering and soothes tension. “By helping patients relax, music 
eases pain and may even speed recovery,” says Richard Fratianne, Professor of Surgery at 
CaseWestern ReserveUniversity. 
  
1. What would be the best title for this article? 
 1) A Beautiful Song   
 2) The Healing power of Music 
 3) The Music that A Child Loves 
 4) The Problems of AutisticChildren  
2. According to the article, which groups of people have been treated with music - therapy? 
 1) Burn victims  
 2) People with sleep problems 
 3) Heart - disease patients 
 4) Children with hearing problems  
3. Which of the following describes Adam? 
 1) Enjoying talking alone  
 2) Having difficulties with speaking 
 3) Getting along well with other people 
 4) Feeling depressed and sad most of the time 
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4. What is the effect of music - therapy on cancer patients? 
 1) Fewer cancer cells   
 2) Longer recovery period 
 3) Better hormones   
 4) Stronger immune systems  
5. Which of the following can be concluded from the passage? 
 1) Music can keep you in good health. 
 2) Music therapy is the most effective treatment. 
 3) Music can be used as an alternative treatment. 
 4) It is necessary for doctors to study music therapy.  
6. Which technique was used to help Adam speak? 
 1) Playing with him.   
 2) Allowing him to self - study. 
 3) Encouraging him to join in activities 
 4) Mixing music with conversation for him.  
7. How did the author feel when he said, “Believe me, that’s music to my ears.”  
 1) Sad 
 2) Angry 
 3) Aappy 
 4) Indifferent  
8. According to Richard Fratianne, how can music help people in pain? 
 1) It affects people’s mind. 
 2) It affects people’s way of life. 
 3) it affects people’s appearance. 
 4) It affects people’s physical conditions.  
9. What happened to Adam after he tried music - therapy? 
 1) He was afraid of strangers. 
 2) He barely spoke with anyone. 
 3) He became a talkative.  
 4) He started to speak to people.  
10. Which of the following helps patients with anxiety the most? 
 1) Singing  
 2) Playing instruments 
 3) Beating out rhythms on drums 
 4) Looking at strangers in the eyes 
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Passage 8 : 
 Are organically grown foods the best food choices? The advantages claimed for such foods 
over conventionally grown and marketed food products are now being debated. Advocates of 
organic foods - a term whose meaning varies greatly - frequently proclaim that such products 
are safer and more nutritious than others. 
 The growing interest of consumers in the safety and nutritional quality of the typical North 
American diet is a welcome development. However, much of this interest has been sparked by 
sweeping claims that the food supply is unsafe or inadequate in meeting nutritional needs. 
Although most of these claims are not supported by scientific evidence, the preponderance of 
written material advancing such claims makes it difficult for the general public to separate fact 
from fiction. As a result, claims that eating a diet consisting entirely of organically grown foods 
prevents or cures disease or provides other benefits to health have become widely publicized and 
form the basis for folklore. 
 Almost daily the public is besieged by claims for “no-aging” diets, new vitamins, and other 
wonder foods. There are numerous unsubstantiated reports that natural vitamins are superior to 
synthetic ones, that fertilized eggs are nutritionally superior to unfertilized eggs, that untreated 
grains are better than fumigated grains, and the like. 
 One thing that most organically grown food products seem to have in common is that they 
cost more than conventionally grown foods. But in many cases consumers are misled if they 
believe organic foods can maintain health and provide better nutritional quality than conventionally 
grown foods. So there is real cause for concern if consumers, particularly those with limited 
incomes, distrust the regular food supply and buy only expensive organic foods instead. 
  
1. The word “advocates” in line 2 is closet in meaning to which of the following? 
 1) Proponents 
 2) Merchants 
 3) Inspectors 
 4) Consumers  
2. In line 4, the word “others” refers to .................... . 
 1) advantages 
 2) advocates 
 3) organic foods 
 4) products 
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3. The “welcome development” mentioned in line 6 is an increase in .................... . 
 1) interest in food safety and nutrition among North Americans 
 2) the nutritional quality of the typical North American diet 
 3) the amount of healthy food grown in North America 
 4) the number of consumers in North America  
4. According to the first paragraph, which of the following is true about the term “organic foods”? 
 1) It is accepted by most nutritionists. 
 2) It has been used only in recent years. 
 3) It has no fixed meaning. 
 4) It is seldom used by consumers.  
5. The word “unsubstantiated” in line 13 is closest in meaning to .................... . 
 1) unbelievable 
 2) uncontested 
 3) unpopular 
 4) unverified  
6. The word “maintain” in line 18 is closet in meaning to .................... . 
 1) improve 
 2) monitor 
 3) preserve 
 4) restore  
7. The author implies that there is cause for concern if consumers with limited incomes buy 

organic foods instead of conventionally grown foods because .................... . 
 1) organic foods can be more expensive but are often no better than conventionally grown 

foods 
 2) many organic foods are actually less nutritious than similar conventionally grown foods 
 3) conventionally grown foods are more readily available than organic foods 
 4) too many farmers will stop using conventional methods to grow food crops  
8. According to the last paragraph, consumers who believe that organic foods are better than 

conventionally grown foods are often .................... . 
 1) careless   2) mistaken 
 3) thrifty   4) wealthy  
9. What is the author's attitude toward the claims made by advocates of health foods? 
 1) Very enthusiastic   2) Somewhat favorable  
 3) Neutral   4) Skeptical 
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Passage 9 :  (Entrance มีนา 2546) 
 Depression isn’t just feeling down. It’s a real illness with real causes. Depression can be 
triggered by stressful life events, like divorce or a death in the family. Or it can appear suddenly, 
for no apparent reason. 
 Some people think you can just will yourself out of a depression. That’s not true. 
 Many doctors believe that one thing that may cause depression is an imbalance of serotonin 
- a chemical in your body. If this happens, you may have trouble sleeping, feel unusually sad or 
irritable, find it hard to concentrate, lose your appetite, lack energy or have trouble feeling 
pleasure. These are some of the symptoms that can point to depression - - especially if they last 
for more than a couple of weeks and if normal, everyday life feels like too much to handle. 
 To help fight depression, doctors now prescribe anti – depressant drugs. They are not 
“happy pills”. They won’t turn you into a different person. Some people do experience mild side 
effects, like upset stomach, headaches, difficulty sleeping, drowsiness, anxiety and nervousness. 
These tend to go away within a few weeks of starting treatment and usually aren’t serious 
enough to make most people stop takin them. 
  
1. The best title for the passage is .................... . 
 1) Levels of Depression  2) The Truth about Depression 
 3) Stressful Life Events  4) The Symptoms of Stress  
2. The word “triggered” (line 1) means .................... . 
 1) decreased 2) caused 3) noticed 4) treated  
3. The word “will” (line 3) means .................... . 
 1) leave 2) jump 3) wish 4) frighten  
4. The main idea of paragraph 2 is .................... . 
 1) depression affects our body and mind 
 2) depression can be prevented 
 3) nobody knows the effects of depression 
 4) there are effective ways to reduce depression  
5. The word “this” (line 5) refers to .................... . 
 1) a chemical imbalance  
 2) divorce 
 3) the belief  
 4) a daily event 
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6. According to the passage, depression results from .................... . 
 1) poor diet   
 2) lack of exercise 
 3) known and unknown factors 
 4) taking specific drugs  
7. The word “concentrate” (line 6) means .................... . 
 1) direct your actions   
 2) earn your living 
 3) make up your mind   
 4) control your thoughts  
8. The word “they” (line 7) refers to .................... . 
 1) drugs 
 2) treatments 
 3) symptoms 
 4) events  
9. Which of the following is not a symptom of depression? 
 1) Inability to sleep 
 2) Sadness 
 3) Serotonin 
 4) Loss of appetite  
10. The purpose of the passage is to .................... . 
 1) advertise a drug for depression 
 2) compare depression symptoms before and after medication 
 3) present information about depression 
 4) share negative feelings of depression  
11. This article would probably make depressed people feel more .................... . 
 1) hopeful 
 2) hopeless 
 3) fearful 
 4) fearless 
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Category Vocab : Environment 
 
Treaty (n.) สนธิสัญญา 
Participation (n.) การมีสวนรวม, การรวมมือ 
Developing Country (n.) ประเทศกําลังพัฒนา 
Developed Country (n.) ประเทศพัฒนาแลว 
Industrialized nation (n.) ประเทศอุตสาหกรรม 
Accord (n.) ขอตกลง 
Ban/forbid (v.) หาม 
Dump/throw away (v.) ท้ิง 
Radioactive waste (n.) กากกัมมันตรังสี 
Environmental protection (n.) การปกปองสิ่งแวดลอม 
Environmental destruction (n.) การทําลายสิ่งแวดลอม 
Environmentalactivist (n.) ผูกอการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดลอม 
Environmentalist/conservationist (n.) นักอนุรักษสิ่งแวดลอม 
Conservation (n.) การอนุรักษ 
Ecosystem (n.) ระบบนิเวศวิทยา 
Ecology (n.) นิเวศวิทยา 
Ecological friendly/environmental friendly (adj.) ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
Global warming (n.) การท่ีโลกรอนขึ้น 
Greenhouse effect (n.) ปฏิกิริยาเรือนกระจก 
Desertification (n.) การท่ีดินแดนที่เคยอุดมสมบูรณกลับคอยๆ เปลี่ยน 
  สภาพเปนทะเลทราย 
Pollute/contaminate (v.) ทําใหสกปรก, ทําใหเปนพิษ 
Hazardous (adj.) เต็มไปดวยอันตราย 
Residue (n.) กาก 
Exhaust (fume) (n.) ไอเสีย 
Smog (n.) หมอกผสมควันโรงงาน 
Emissions (n.) การปลอย 
Atmospheric concentration (n.) ความเขมขนอากาศ 
Radioactivity (n.) กัมมันตรังสี 
Radiation (n.) การแผรังสี 
Soil pollution (n.) มลภาวะของดิน 
Biodegradable (n.) ท่ีเนาเปอยไดเอง 
Landfill (n.) การถมดิน 
Water pollution (n.) มลภาวะทางน้ํา 
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Drainage (n.) การระบายน้ํา 
Sewage (n.) ของโสโครก 
Deteriorate (v.) เสื่อมลง 
Aggravate (v.) ทําใหเลวลง 
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 
Burnable (adj.) ท่ีเผาไหมได 
Unburnable (adj.) ท่ีเผาไหมไมได 
Disposal (n.) การกําจัด 
Waste disposal (n.) การกําจัดกาก 
Garbage disposal (n.) การกําจัดขยะ 
Sewage disposal (n.) การกําจัดของเสีย 
Incinerate (v.) เผา 
Illegal dumping (n.) การท้ิงอยางผิดกฎหมาย 
Discard (v.) ละทิ้ง 
Accumulation (n.) การสะสม 
Resource conservation (n.) การอนุรักษทรัพยากร 
Energy shortage (n.) การขาดแคลนทรัพยากร 
Alternative energy (n.) พลังงานทางเลือก 
Solar energy (n.) พลังงานแสงอาทิตย 
Deforestation (n.) การตัดไมทําลายปา 
Habitat (n.) ท่ีอยูของสัตว 
Inhabit (v.) อาศัย 
Extinct (adj.) สูญพันธุ 
Extinction (n.) การสูญพันธุ 
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Self-Exercise III  
Reading Passage : Environment 

 
Passage 10 :  (Entrance มีนา 2546) 
 Lousy skiing and bad apples. That’s what Pacific Northwest residents may be able to expect 
in 80 or so years. 
 While global warming usually is seen as a fairly simple event - - fewer cold days in the 
winter, a few more 100 - plus - degree days in July - - its regional implications could be far 
more dramatic. That’s what climate researcher Ruby Leung of the Pacific Northwest National 
Laboratory in Richland, Washington, found when she ran computer models to study the impact of 
a warmer climate on Oregon and Washington. Her conclusion : Precipitation that now falls in the 
mountains as snow from late November through late March will turn to rain, raising the average 
snowline from today’s 3,000 feet to 4,100 feet. 
 That will turn now - popular ski resorts in the central Cascade Mountains into miserable 
aqua - parks. It will cause problems for farmers on the dry east side of the mountains who rely 
on spring and summer snowmelt to irrigate their apples and wheat. And flooding - - now 
common in November when storms wash ashore - - could be severe throughout the winter. 
  
1.  It now snows .................... in the mountains of Washington and Oregon. 
 1) more than it used to  2) too little for skiing 
 3) too heavily to grow apples 4) for about four months  
2. People usually think of global warming as the cause of .................... . 
 1) longer winters   2) more warm days in July 
 3) deeper snow in the winter 4) shorter days in July  
3. Ruby Leung conducted a study on the .................... . 
 1) causes of global warming on the earth 
 2) effects of climate change in two states 
 3) benefits of a warmer climate in the States 
 4) disadvantages of the global change of seasons  
4. Ruby Leung found out that global warming .................... . 
 1) could cause more damage to the Pacific Northwest than expected 
 2) would be more severe worldwide than predicted 
 3) would not be as serious as we thought 
 4) could be less complicated that we realized  
5. One example of precipitation mentioned in the text is .................... . 
 1) snowline 2) climate 3) flooding 4) rain 
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6. It can be concluded from Ruby Leung’s study that in the future we will find snow .................... . 
 1) in late November   2) until late March 
 3) below 3,000 feet   4) only above 4,000 feet  
7. In the future, many popular ski resorts in the central Cascade Mountains are likely to 

.................... . 
 1) be covered in deep snow 2) become more crowded 
 3) be badly flooded   4) become hot and dry  
8. At present, farming on the east side of the mountain rage needs  .................... for irrigation.  
 1) well water   2) cold days 
 3) flooding in November  4) water from the snow  
9. Future folding in expected to occur .................... . 
 1) less frequently in November 2) during the whole winter 
 3) when storms wash ashore 4) more often near a shore  
10. The purpose of the text is to .................... . 
 1) report a prediction about global warming 
 2) threaten farmers and skiers 
 3) argue with the survey results 
 4) describe the Pacific Northwest mountains 
 
Passage 11 :  (Entrance 2548) 
 The collection of odd planets discovered in distant solar systems has gotten stranger, even 
frightening. That’s the assessment of planet hunter Geoffrey Mary of the University of California, 
Berkeley, after finding a gargantuan planet 17 times as massive as Jupiter. 
 The “whopper” planet, orbiting a sun - like star in the constellation Serpens, is twice as 
massive as any other planet ever found. It has confounded theorists who did not think planets 
could form on such a scale. 
 The whopper might be a brown dwarf star, insufficiently hot for fusion to have ignited it, 
says R. Paul Butler of the Carnegie Institution of Washington, D.C. Yet it orbits close enough to 
the central star - - at a distance about tree time the distance from Earth to the sun - - in an 
area where planets normally form. Gravitational disturbances would make it difficult for a brown 
dwarf star to form that close to another star. 
 The giant could be a new class of object entirely, Butler says. “I can’t wait until the 
theorists explain these things to us,” he adds. 
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 Using the Keck telescope in Hawaii, Marcy’s team also detected a second planet orbiting 
the same star HD 168443. The planet has about seven Jovian masses. Astronomers infer a 
planet’s existence by detecting the tiny wobble in the star that is generated by the planet’s 
gravitational tug. 
 In a separate search, Marcy and Butler found the first planets orbiting a red dwarf star, 
common type of star about one - third the mass of the sun. Studying the red dwarf Gliese 876, 
they discovered one planet with twice the mass of Jupiter, and another with about one - half 
Jupiter’s mass. The new discoveries bring to 59 the number of extrasolar planets identified. 
  
1. What is the main idea of this article? 
 1) The formation of whopper planets 2) The various sizes of whopper planets 
 3) The orbit patterns of whopper planets 4) the increasing number of whopper planets  
2. Who could possibly be the writer of this article? 
 1) An astronaut 2) An astrophysicist 3) A physiologist 4) A clear physicist  
3. Why was the article written? 
 1) To make an argument  2) To clarify the truth 
 3) To report new discoveries 4) To make a comparison  
4. Where were the whopper planets discovered? 
 1) In our solar system   2) In distant solar systems 
 3) In the constellation Serpens 4) Around the area of the central star  
5. Why did whopper planets cause some confusion among theorists? 
 1) Because of their sun - like orbit.  
 2) Because of their unknown origin. 
 3) Because of their fusion - ignition reaction. 
 4) Because of their considerably massive size.  
6. Why is it difficult for a brown dwarf star to a form near other stars? 
 1) Because of its seven jovial masses. 
 2) Because of insufficient heat for fusion. 
 3) Because of the gravitational disturbances. 
 4) Because of its close orbit to the central star.  
7. What evidence do the astronomers use to confirm a planet’s existence? 
 1) The gravitational tug.  
 2) A slight detected wobble. 
 3) The picture from a telescope. 
 4) The gravitational forces between planets.  
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8. What is NOT likely to make use of this article in their profession? 
 1) Some have different colors. 2) Some planets are frightfully massive. 
 3) Their new discoveries are increasing. 4) They can form themselves in many conditions.  
9. Who is NOT likely to make use of this article in their profession? 
 1) A biophysicist   2) A high school student 
 3) A documentary producer 4) An editor of a science magazine  
10. What is the biggest size of a whopper planet as stated in the article? 
 1) One - third the mass of the sun 2) 3 times bigger than the Earth 
 3) 17 times bigger than the Jupiter 4) 7 times smaller than Jupiter 
 
Passage 12 :  (CU-TEP) 
 For 150 years scientists have tried to determine the solar constant, the amount of solar 
energy that reaches the Earth. Yet, even in the most cloud-free regions of the planet, the solar 
constant cannot be measured precisely. Gas molecules and dust particles in the atmosphere absorb 
and scatter sunlight and prevent some wavelengths of the light from ever reaching the ground. 
 With the advent of satellites, however, scientists have finally been able to measure the Sun’s 
output without being impeded by the Earth’s atmosphere. Solar Max, a satellite from the National 
Aeronautics and Space Administration (NASA), has been measuring the Sun’s output since 
February 1980. Although a malfunction in the satellite's control system limited its observation for 
a few years, the satellite was repaired in orbit by astronauts from the space shuttle in 1984. 
Max’s observations indicate that the solar constant is not really constant after all. 
 The satellite’s instruments have detected frequent, small variations in the Sun's energy 
output, generally amounting to no more than 0.05 percent of the Sun’s mean energy output and 
lasting from a few days to a few weeks. Scientists believe these fluctuations coincide with the 
appearance and disappearance of large groups of sunspots on the Sun’s disk. Sunspots are 
relatively dark regions on the Sun’s surface that have strong magnetic fields and a temperature 
about 2,000 degrees Fahrenheit cooler than the rest of the Sun’s surface. Particularly large 
fluctuations in the solar constant have coincided with sightings of large sunspot groups. In 1980, 
for example, Solar Max's instruments registered a 0.3 percent drop in the solar energy reaching 
the Earth. At that time a sunspot group covered about 0.6 percent of the solar disk, an area 20 
times larger than the Earth's surface. 
 Long-term variations in the solar constant are more difficult to determine. Although Solar 
Max’s data have indicated a slow and steady decline in the Sun’s output, some scientists have 
thought that the satellite’s aging detectors might have become less sensitive over the years, thus 
falsely indicating a drop in the solar constant. This possibility was dismissed, however, by 
comparing Solar Max’s observations with data from a similar instrument operating on NASA’s 
Nimbus 7 weather satellite since 1978.  
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1. What does this passage mainly discuss? 
 1) The launching of a weather satellite 
 2) The components of the Earth’s atmosphere 
 3) The measurement of variation in the solar constant 
 4) The interaction of sunlight and air pollution  
2. Why does the author mention “gas” and “dust” in line 3? 
 1) They magnify the solar constant. 
 2) They are found in varying concentrations. 
 3) Scientific equipment is ruined by gas and dust. 
 4) They interfere with accurate measurement of the solar constant.  
3. Why is it not possible to measure the solar constant accurately without a satellite? 
 1) The earth is too far from the Sun. 
 2) Some areas on Earth receive more solar energy than others. 
 3) There is not enough sunlight during the day. 
 4) The Earth’s atmosphere interferes with the sunlight.  
4. The word “scatter” in line 3 is closet meaning to .................... . 
 1) emit 2) capture 3) transform 4) disperse  
5. The word “its” in line 8 refers to the .................... . 
 1) orbit 2) atmosphere’s 3) satellite’s  4) malfunction’s  
6. The word “detected” in line 11 is closet in meaning to .................... . 
 1) estimated 2) disregarded 3) registered 4) predicted  
7. According to the passage, scientists believe variation in the solar constant are related to 

.................... . 
 1) sunspot activity   2) unusual weather patterns 
 3) increased level of dust  4) fluctuations in the Earth’s temperature  
8. The word “decline” in line 21 is closet in meaning to .................... . 
 1) fall 2) reversal 3) release 4) fluctuation  
9. Why did scientist think that Solar Max might be giving unreliable information? 
 1) Solar Max did not work for the first few years. 
 2) The space shuttle could not fix Solar Max’s instruments. 
 3) Solar Max’s instruments were getting old. 
 4) Nimbus 7 interfered with Solar Max’s detectors. 
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10. The phrase “This possibility” in line 23 refers to the likelihood that the .................... . 
 1) solar constant has declined 2) Nimbus 7 satellite is older than Solar Max 
 3) solar constant cannot be measured 4) instruments are providing inaccurate data  
11. The attempt to describe the solar constant can be best described as .................... . 
 1) an ongoing research effort 
 2) an issue that has been resolved 
 3) a question that can never be answered 
 4) historically interesting, but irrelevant to contemporary concerns 
 
Passage 13 : 
 The hard, rigid plates that form the outermost portion of the Earth are about 100 kilometers 
thick. These plates include both the Earth’s crust and the upper mantle. The rocks of the crust 
are composed mostly of minerals with light elements, like aluminum and sodium, while the 
mantle contains some heavier elements, like iron and magnesium. Together, the crust and upper 
mantle that form the surface plates are called the lithosphere. This rigid layer floats on the denser 
material of the lower mantle the way a wooden raft floats on a pond. The plates are supported 
by a weak, plastic layer of the lower mantle called the asthenosphere. Also like a raft on a pond, 
the lithospheric plates are carried along by slow currents in this more fluid layer beneath them. 
 With an understanding of plate tectonics, geologists have put together a new history for the 
Earth’s surface. About 200 million years ago, the plates at the Earth's surface formed 
a “supercontinent” called Pangaea. When this supercontinent started to tear apart because of 
plate movement, Pangaea first broke into two large continental masses with a newly formed sea 
that grew between the land areas as the depression filled with water. The southern one _ 
which included the modern continents of South America, Africa, Australia, and Antarctica _ is 
called Gondwanaland. The northern one _ with North America, Europe, and Asia _ is called 
Laurasia. North America tore away from Europe about 180 million years ago, forming the 
northern Atlantic Ocean. 
 Some of the lithospheric plates carry ocean floor and others carry land masses or 
combination of the two types. The movement of the lithospheric plates is responsible for 
earthquakes, volcanoes, and the Earth's largest mountain ranges. Current understanding of the 
interaction between different plates explains why these occur where they do. For example, the 
edge of the Pacific Ocean has been called the “Ring of Fire” because so many volcanic eruptions 
and earthquakes happen there. Before the 1960’s, geologists could not explain why active 
volcanoes and strong earthquakes were concentrated in that region. The theory of plate tectonics 
gave them an answer.  
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1. With which of the following topics is the passage mainly concerned? 
 1) The contributions of the theory of plate tectonics to geological knowledge 
 2) The mineral composition of the Earth's crust 
 3) The location of the Earth's major plates 
 4) The methods used by scientists to measure plate movement  
2. According to the passage, the lithospheric plates are given support by the .................... . 
 1) upper mantle 2) ocean floor  3) crust 4) asthenosphere  
3. The author compares the relationship between the lithosphere and the asthenosphere to 

which of the following? 
 1) Lava flowing from a volcano 2) A boat floating on the water 
 3) A fish swimming in a pond 4) The erosion of rocks by running water  
4. The word “one” in line 13 refers to .................... . 
 1) movements 2) masses 3) sea 4) depression  
5. According to the passage, the northern Atlantic Ocean was formed when .................... . 
 1) Pangaea was created   2) plate movement ceased 
 3) Gondwanaland collided with Pangaea 4) parts of Laurasia separated from each other  
6. The word “carry” in line 17 could best be replaced by .................... . 
 1) damage 2) squeeze 3) connect 4) support  
7. In line 22, the word “concentrated” is closest in meaning to which of the following? 
 1) Allowed 2) Clustered 3) Exploded 4) Strengthened  
8. Which of the following can be inferred about the theory of plate tectonics? 
 1) It is no longer of great interest to geologists. 
 2) It was first proposed in the 1960's. 
 3) It fails to explain why earthquakes occur. 
 4) It refutes the theory of the existence of a supercontinent.  
9. The paragraph following the passage most probably discusses. 
 1) Why certain geological events happen where they do. 
 2) How geological occurrences have changed over the years. 
 3) The most unusual geological developments in the Earth’s history. 
 4) The latest innovations in geological measurement. 
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Category Vocab : Science & Technology 
 
biome (n.) ลักษณะสภาพภูมิศาสตรท่ีแตกตางกัน 
biosphere (n.) สวนของพ้ืนผิวและบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู 
capacity (n.) ความสามารถทางรางกายหรือจิตใจ, ปริมาณสูงสุดท่ีจะรับได 
community (n.) ชุมชน 
concept map  (n.) แผนภาพแทนความคิดท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธท่ีมี 
conductivity (n.) ลักษณะเปนสื่อนําไฟฟา หรือพลังงานความรอน 
decompose (v.) ยอยสลาย 
density (n.) ความหนาแนน 
dissolve/liquefy/liquate (v.) ละลาย 
ecosystem (n.) ระบบที่เกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
efficiency (n.) ความมีประสิทธิภาพ 
effort/attempt/endeavor (n.) ความพยายาม 
expectation (n.) มาตรฐานที่คาดหวังไว 
fossil fuel (n.) เช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพ 
frequency (n.) ความถี่ 
gear  (n.) เฟอง, อุปกรณเครื่องมือ 
volume (n.) ปริมาณ, ความจุ 
hybrid (adj.) ซ่ึงเปนพันธุผสม, ประกอบขึ้นจากหลายสวน 
input (n.) การปอนเขา 
insulation (n.) การใชฉนวนปองกัน 
linkage (n.) การเช่ือมตอ 
load  (n.) สินคาท่ีบรรทุก 
  (v.) ถายขอมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร 
mass (n.) มวล, ปริมาณมาก 
mechanical (adj.) เก่ียวกับเครื่องจักรกล 
multi - media (n.) การใชสื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร 
neutron (n.) อนุภาคของนิวเคลียส 
nucleus/core/essence/hub (n.) ใจกลาง, สวนสําคัญ 
organelle (n.) สวนท่ีมีชีวิตทําหนาท่ีคลายๆ กับเปนอวัยวะของเซลล 
optimum (n.) ภาวะที่ดีท่ีสุด 
output /production/yield (n.) ปริมาณของสิ่งท่ีผลิตได 
pitch (n.) การขวาง, การโฆษณาเรขาย, ระดับตําแหนง, น้ํามันดิบ 
pneumatic /atmospheric /airy (adj.) เก่ียวกับอากาศหรือลม 
population (n.) ประชากร 
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producer (n.) ผูผลิต 
widespread/prevalent (adj.) แพรหลาย 
renewable (adj.) (พลังงาน) ท่ีไมมีวันหมด 
saturated (adj.) อิ่มตัว 
scatter (v.) ทําใหกระจาย 
solute (n.) ตัวถูกละลาย 
succession/inheritance (n.) การสืบทอดตอ 
torque (n.) แรงท่ีทําใหหมุน 
variable (adj.) ซ่ึงเปลี่ยนแปลงได 
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Self-Exercise IV  
Reading Passage : Science & Technology 

 
Passage 14 :  (Entrance ตุลา 2546) 
 While it’s true that there is still something inherently annoying about mobile phones (“I’ve 
just got to be in touch at all times”), they have become a regular and essential feature of modern 
living. So if you’re going to be a mobile phone user - and honestly, who isn’t by now? -just do it 
politely, please.  
 Mobile Dos : 
 1. Do make your conversations brief. It doesn’t matter how hood your mobile is : it’s always 

hard to hear what someone is saying on a mobile, and it’s not pleasant for anyone. And 
didn’t you say when you got your phone that you would use it just to let people know 
when you were running late? 

 2. Do use it as a dating device. If you give out your mobile number, your admirer never 
knows where you are, and you therefore seem very mysterious and glamorous. 

 3. Do use it for chatting if you are trapped somewhere extremely boring, like when there’s 
a long line to check in at the airport. 

 Mobile Don’ts : 
 1. Don’t use that hands – free device – it makes you look like you’re talking to yourself. 
 2. Don’t give our your number to someone you don’t want using it. This may seem obvious, 

but it’s been known to happen that people have given out their number and then been 
annoyed to receive a call which cost them a lot of money when they were abroad. 

 3. Don’t use it in restaurants, cinemas, libraries or anywhere it might annoy other people 
(unless the call is extremely brief and you excuse yourself). 

 4. Don’t raise your vice. Unreliable technology means that some people feel the need to 
scream. Please don’t. No one else wants to hear about your business. 

 5. Don’t use your phone while on a date. We’ve seen it happen. 
  
1. The intended reader of this passage is someone who .................... . 
 1) uses a mobile phone  2) likes to talk to himself  
 3) finds mobile phones annoying 4) travels a lot  
2. The main purpose of this passage is to .................... . 
 1) explain how to use a mobile phone considerately 
 2) warn about the possible dangers of using mobile phones 
 3) criticize people who use mobile phones in public places 
 4) instruct people on how to use their mobile phones economically  
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3. The tone of this passage could best be described as .................... . 
 1) formal 2) humorous 3) conversational 4) optimistic  
4. The writer of this article regards mobile phones as .................... . 
 1) difficult to use   2) unavoidable 
 3) an unnecessary expense 4) an obstacle to communication  
5. In the last line of Paragraph 1, “do it” means .................... . 
 1) speak   2) ask others to turn off their phones 
 3) be honest   4) use your mobile phone  
6. When using your mobile phone, try to .................... . 
 1) speak at the top of your voice 2) express your feelings 
 3) use a hands - free device 4) end your call quickly  
7. The writer advises that you should never give your mobile phone number .................... . 
 1) to someone you would like to date  
 2) to people you don’t want to hear from 
 3) if you are afraid your phone will be stolen 
 4) if you can’t hear what someone is saying  
8. The biggest disadvantage of mobile phones mentioned in this article is that .................... . 
 1) the sound is not always clear 2) they cannot be used abroad 
 3) it is dangerous to use them in public 4) they make people late for appointments  
9. It would NOT be appropriate to use your mobile phone .................... .  
 1) to let your mother know you will be late for dinner 
 2) when you want to attract the opposite sex 
 3) when you are out on a date 
 4) to communicate when you are bored  
10. The last sentence of the article expresses the writer’s .................... . 
 1) ability 2) amazement 3) patience 4) prediction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012___________________________________ ภาษาอังกฤษ (145) 

Passage 15 :  (GAT ตุลา 2552) 
 Optimistic estimates place computing power equivalence to human brain functions at 
around or before 2030. Appropriate Al software may or may not be ready by then. A more 
conservative date would place the readiness of human equivalent Al 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.  
 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? 
  
1. What is the text mainly about? 
 1) Robot functions    2) Human brains 
 3) Computing power    4) General purpose robots  
2. 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  
3. How does the writer think about the future of the robots? 
 1) Practical  2) Promising 3) Predictable  4) Problematic 
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4. 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.  
5. What specifically about the robot does the writer talks about in the last paragraph? 
 1) Higher intelligence    2) Workplace 
 3) Owner    4) Income 
 
Passage 16 : 
 The discovery of the Antarctic not only proved one of the most interesting of all geographical 
adventures, but created what might be called “the heroic age of Antarctic exploration”. By their 
tremendous heroism, men such as Shakleton, Scott, and Amundsen caused a new continent to 
emerge from the shadows, and yet that heroic age, little more than a century old, is already 
passing. Modern science and inventions are revolutionizing the endurance, future journeys into 
these icy wastes will probably depend on motor vehicles equipped with caterpillar traction rather 
than on the dogs that earlier discoverers found so invaluable and hardly comparable. 
 Few realize that this Antarctic continent is almost equal in size to South America, and 
enormous field of work awaits geographers and prospectors. The coasts of this continent remain 
to be accurately charted, and the mapping of the whole of the interior presents a formidable task 
to the cartographers who undertake the work. Once their labors are completed, it will be possible 
to prospect the vast natural resources which scientists believe will furnish one of the largest 
treasure hoards of metals and minerals the world has yet known, and almost inexhaustible 
sources of copper, coal, uranium, and many other ores will become available to man. Such 
discoveries will usher in an era of practical exploitation of the Antarctic wastes. 
 The polar darkness which hides this continent for the six winter months will be defeated by 
huge batteries of light, and make possible the establishing of air-fields for the future inter-
continental air services by making these areas as light as day. Present flying routes will be 
completely changed, for the Antarctic refueling bases will make flights from Australia to South 
America comparatively easy over the 5,000 miles journey. 
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 The climate is not likely to offer an insuperable problem, for the explorer Admiral Byrd has 
shown that the climate is possible even for men completely untrained for expeditions into those 
frozen wastes. Some of his parties were men who had never seen snow before, and yet he 
records that they survived the rigors of the Antarctic climate comfortably, so that, provided that 
the appropriate installations are made, we may assume that human beings from all countries 
could live there safely. Byrd even affirms that it is probably the most healthy climate in the 
world, for the intense cold of thousands of years has sterilize this continent, and rendered it 
absolutely germfree, with the consequences that ordinary and extraordinary sickness and diseases 
from which man suffers in other zones with different climates are here utterly unknown. There 
exist no problems of conservation and preservation of food supplies, for the latter keep indefinitely 
without any signs of deterioration; it may even be that later generations will come to regard the 
Antarctic as the natural storehouse for the whole world. 
 Plans are already on foot to set up permanent bases on the shores of this continent, and 
what so few years ago was regarded as a “dead continent” now promises to be a most active 
center of human life and endeavor. 
  
1. When did man begin to explore the Antarctic? 
 1) About 100 years ago.  2) In this century. 
 3) At the beginning of the 19th century. 4) In 1798.  
2. What must the explorers be, even though they have modern equipment and techniques? 
 1) Brave and tough.   2) Stubborn and arrogant. 
 3) Well-liked and humorous. 4) Stout and smart.  
3. The most healthy climate in the world is .................... . 
 1) in South America   2) in the Arctic Region 
 3) in the Antarctic Continent 4) in the Atlantic Ocean  
4. What kind of metals and minerals can we find in the Antarctic? 
 1) Magnetite, coal and ores. 2) Copper, coal and uranium. 
 3) Silver, natural gas and uranium. 4) Aluminum, copper and natural gas.  
5. What is planned for the continent? 
 1) Building dams along the coasts. 
 2) Setting up several summer resorts along the coasts. 
 3) Mapping the coast and whole territory. 
 4) Setting up permanent bases on the coasts. 
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Key Self-Exercise I  
Reading Passage : Social Science / Law & Justice 

 
Passage 2 : 
 มันเปนเชาวันไปโรงเรียนอีกวันหนึ่ง คุณตื่นนอน แตงตัว ทานอาหารเชา และหยิบหนังสือ แตแทนท่ีคุณจะ
มุงหนาออกจากประตูเพ่ือไปขึ้นรถโรงเรียน คุณกลับนั่งลงตรงนั้น และเริ่มทํางานกับคุณครูของคุณ_คุณแมหรือ
คุณพอของคุณ 
 ในอดีตพอแมผูซ่ึงสอนลูกท่ีบานมักจะทําเชนนี้บอยๆ เพราะวาพวกเขามีเหตุผลคัดคานทางศาสนา หรือ 
ทางปรัชญาตอหนังสือท่ีใชสอนในโรงเรียนรัฐบาล นั่นยังคงเปนปญหาบอยๆ แตปจจุบันนี้พอแมหลายคนมองเห็น
การเรียนการสอนที่บานเปนวิธีท่ีใชประโยชนไดจริงจังท่ีสุดท่ีจะไดรับการศึกษาท่ีดีขึ้นสําหรับลูกๆ ของพวกเขา 
และเพ่ือหลีกเลี่ยงกระแสความรุนแรงท่ีเพ่ิมขึ้นในโรงเรียนรัฐบาลหลายๆ แหง 
 รัฐจัดขอเรียกรองสําหรับการเรียนการสอนที่บานเหมือนกับท่ีรัฐทํากับโรงเรียนรัฐบาล แตขอเรียกรองนั้น
แตกตางกันเปนอยางมาก เชนเดียวกับโปรแกรมที่โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนที่บานปฏิบัติตามครอบครัว  
บางครอบครัวใชเนื้อหาในหลักสูตรท่ีจัดมาเปนชุด บางครอบครัวก็พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเอง โดยปกตินักเรียนท่ี
เรียนท่ีบานตองชอบขอทดสอบมาตรฐานเปนบางครั้งบางคราว  
 โปรแกรมท่ียืดหยุนได ซ่ึงจัดมาใหเหมาะกับความตองการของเด็กคือขอดีท่ีย่ิงใหญของโรงเรียนท่ีจัด    
การเรียนการสอนที่บาน เด็กๆ ผูซ่ึงเรียนรูท่ีบานยังไดรับความเอาใจใสเต็มท่ีจากคุณครูตลอดเวลา และสําหรับ
ครอบครัวท่ีไมมีความสุขกับโรงเรียนรัฐบาลและไมสามารถจายคาเลาเรียนใหกับโรงเรียนเอกชนได สิ่งน้ีอาจจะ
เปนทางเลือกเดียวเทานั้น 
 มีขอดอยหลายอยางบาง นักเรียนท่ีเรียนท่ีบานอาจจะพลาดเนื้อหาซ่ึงมีอยูในโรงเรียนปกติ และเด็กท่ีเรียน
ท่ีบานมีโอกาสนอยกวาท่ีจะไปรวมกับเด็กคนอื่นๆ พอแมสวนมากผูซ่ึงสอนลูกๆ ท่ีบานตองแนใจวาลูกๆ ไดเขารวม
กิจกรรมขางนอก เชน กีฬา หรือกลุมเยาวชนตางๆ 
  
1. เฉลย 2) home schooling has both advantages and disadvantages 
   เหตุผล คําถามถามถึงใจความสําคัญ (ใจความหลัก) ของเรื่อง ซ่ึงในเรื่องพูดถึงท้ังขอดีและขอเสีย

ของ home schooling  
2. เฉลย 4) parents 
   เหตุผล ในประโยคพูดถึงพอแมทําการสอนลูกท่ีบานเพราะพวกเขา (พอแมนั่นเอง) มีขอคัดคาน

กับเรื่องราวท่ีสอนในโรงเรียนของรัฐ  
3. เฉลย 3) it continues to be true for some people 
   เหตุผล จากขอความ That’s still often the case หมายความวา ยังคงเปนเชนนั้นอยูซ่ึงก็

หมายถึง continue (ยังคงดําเนินตอไปอยูนั่นเอง)  
4. เฉลย 3) home school programs may not all the same 
   เหตุผล จากความหมายในยอหนาท่ี 3 พูดวา โปรแกรมของ home schoolers ปฏิบัติตามนั้นมี

แตกตางกัน บางครอบครัวใชหลักสูตรสําเร็จรูป บางครอบครัวก็พัฒนาโปรแกรมของตัวเองขึ้นมา จึงใหตอบวา 
โปรแกรมของ home school ไมเหมือนกันท้ังหมด  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012___________________________________ ภาษาอังกฤษ (149) 

5. เฉลย 3) adapted 
   เหตุผล คําถามถามวา tailored มีความหมายวาอะไร จากในประโยคที่ tailored ปรากฏ

หมายความวา โปรแกรมท่ียืดหยุนนั้นไปปรับเปลี่ยนใหเขากับความตองการของเด็ก ซ่ึงสิ่งน้ีเปนขอดีท่ี
ย่ิงใหญของ home schooling 

   เพิ่มเติม 
    tailor (v.) = to make simething so that it is exactly right for someone’s particular 

needs (ทําบางสิ่งบยางอยางเพ่ือวามันจะไดถูกตองเหมาะสมอยางแนนอนกับความตองการท่ีเฉพาะเจาะจง
ของคนบางคน) เชนTreatment is tailored to the needs of each patient. 

    adapt = to change something so that it can be used in a different way or for a 
different purpose (เปลี่ยนบางสิ่งบางอยางเพ่ือวามันจะไดถูกนําไปใชในวิธีท่ีแตกตางหรือเพ่ือจุดประสงคท่ี
แตกตางกัน) เชน The house has been adapted for wheelchair users.  

6. เฉลย 4) disadvantages 
   เหตุผล ประโยคตอจากคําวา drawbacks พูดถึงขอเสียของ home school เชน ไมไดเรียน

เนื้อหาที่มีอยูในโรงเรียน และมีโอกาสนอยกวาท่ีจะพบหรือสมาคมกับเด็กคนอื่นๆ ดังน้ัน drawback จึงหมายถึง
ขอเสียหรือขอเสียเปรียบนั่นเอง  

7. เฉลย 3) safety 
   เหตุผล จากคําถามถามวา พอแมเลือกใหลูกเรียนแบบ home schooling เนื่องมาจากอะไร    

ในยอหนาท่ี 2 พูดถึงพอแมเลือกใหลูกเรียนแบบ home schooling เพ่ือหลีกเลี่ยงกระแสความรุนแรงท่ี
เพ่ิมขึ้นในโรงเรียนของรัฐหลายแหงๆ นั่นก็คือพอแมหวงเรื่องความปลอดภัยของลูก  

8. เฉลย 4) encourage group activities with other children 
   เหตุผล จากคําถามถามวา พอแมของ home schoolers ควรปฏิบัติอะไร ในยอหนาสุดทายกลาววา 

พอแมท่ีสอนเด็กอยูท่ีบานตองแนใจนะวาลูกๆ ไดรวมกิจกรรมนอกบาน เชน กีฬา หรือสโมสรเยาวชนตางๆ 
เปนตน  

9. เฉลย 2) However 
   เหตุผล จากคําถามถามวายอหนาสุดทายควรเริ่มตนคําแรกดวยคําวาอะไร นักเรียนจะเห็นวายอหนา

กอนๆ พูดถึงขอดี และพอยอหนาสุดทายพูดถึงขอเสีย นั่นคือขอความซ่ึงขัดแยงหรือตรงกันขาม ดังน้ันคําแรก
จึงเปน However ซ่ึงเช่ือมขอความท่ีขัดแยงกัน  

10. เฉลย 2) further disadvantages of home schooling 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ยอหนาตอไปหลังจากยอหนาสุดทายพูดถึงเรื่องอะไร จากขอความใน

ยอหนาสุดทายพูดถึงขอเสียของ home schooling ดังน้ันยอหนาตอไปก็นาจะพูดถึงเรื่อง ขอเสียของ home 
schooling 
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   คําศัพทที่นาสนใจ 
   grab = ควา, ฉวย, จับ philosophical = ท่ีเก่ียวกับปรัชญา 
   objection = การคัดคาน religious = ท่ีเก่ียวกับศาสนา 
   curriculum = หลักสูตร vary = แตกตาง, ไมเหมือนกัน 
   material = เนื้อหา, สาระ develop = พัฒนา 
   advantage =  ขอดี, ขอไดเปรียบ attention = ความใสใจ 
   afford = มีเงินพอจะจายได tuition = คาสอน 
   drawback = ขอเสีย, ปญหา kid = เด็ก 
   involve = เก่ียวพัน state = รัฐ 
   encourage = สงเสริม, สนับสนุน various = ตางๆ, หลากหลาย 
   disadvantage = ขอเสียเปรียบ, ขอดอย case = กรณี 
   try = พิสูจน, พิจารณาคดี court = ศาล 
   curve = ทําใหเปนรูปโคง expect = คาดหมาย 
   adapt = ปรับเปลี่ยน train = ฝก 
   peer = คนช้ันเดียวกัน pressure = ความกดดัน 
   lack = ขาดแคลน discourage = ขัดขวาง 
   head = หันหนาไปทาง, บายหนาไปทาง 
   requirement = ความตองการ, สิ่งท่ีจําเปน 
   dismiss = ปลดจากตําแหนง, ไลออก 
   loyalty = ความซ่ือสัตย, ความจงรักภักดี 
   standardize = ทําใหไดมาตรฐาน 
   tailor = ทําใหเหมาะ/ตรงกับวัตถุประสงค 
   exactly = อยางถูกตอง, อยางแนชัด 
   from time to time = บางครั้งบางคราว 
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Passage 3 : 
 การศึกษาคนควาของมหาวิทยาลัย Cornell ซ่ึงถูกพิมพเดือนตุลาคม ในหนังสือวารสาร The Journal of 
Studies on Alcohol เริ่มขึ้นเพ่ือวัดหาปริมาณการใชแอลกอฮอลที่แพรหลายในโปรแกรมทาง network ใน 
ชวงเวลาที่มีคนชมมากท่ีสุดในระยะ 2 สัปดาห วาเปนอยางไร นักวิจัยพบวา เกือบจะครึ่งหนึ่งของการแสดงเต็มไป
ดวยเหลา : แอลกอฮอลปรากฏถึง 41% ของการแสดง ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวมากกวาการดื่ม 5 ครั้งตอ 1 การแสดง 
 นักวิจัยท่ีมหาวิทยาลัย Stanford ใชวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางไปในการสํารวจบทบาทของสื่อในการดื่มของวัยรุน 
พวกนักวิจัยสอบถามนักเรียนเกรด 9 ในโรงเรียนระดับมัธยมปลาย 6 แหง ใน San Jose, California เก่ียวกับ
ประวัติการด่ืมของพวกเขา แลวกลับมาอีกครั้ง 18 เดือน ตอมาเพ่ือถามไมเพียงแตเก่ียวกับแอลกอฮอล แตยัง
ถามเก่ียวกับวัยรุนพวกนี้ดูโทรทัศน music videos และหนังทางวีดีโอบอยแคไหน 
 ทามกลางนักเรียน 1,533 คน ผูซ่ึงทําท้ัง 2 การสํารวจ มีความสัมพันธอยางหนึ่งเดนขึ้นมา : คนทีไมดื่มผู
ซ่ึงดู music videos เพ่ิมขึ้นเปนไปไดมากท่ีสุดท่ีจะเริ่มดื่ม การศึกษาคนควาท่ีถูกตีพิมพในรูปแบบของการพิมพทาง 
internet ของหนังสือวารสาร Pediatrics คํานวณวาทุกๆ ช่ัวโมงท่ีเพ่ิมขึ้นตอวันท่ีมอบใหกับการดู music videos 
ทําใหนักเรียนเกือบจะ 1 ใน 3 ท่ีมีความเปนไปไดมากขึ้นท่ีจะเริ่มดื่ม การดูหนังทางเครื่องเลนวีดีโอ ในทางตรงกันขาม 
มีความสัมพันธท่ีลดลง 11% ตอการเสี่ยงท่ีจะดื่ม โดยทั่วไปการดูโทรทัศนมีความเช่ือมตอไปยังการเพ่ิมขึ้น 9%  
ตอการเสี่ยงทุกๆ ช่ัวโมงท่ีเพ่ิมขึ้นตอวัน 
  
1. เฉลย 1) watching TV increases teenage drinking 
   เหตุผล คําถามถามวา ใจความหลักของบทความนี้คืออะไร นักเรียนควรจะคอยๆ ตัดตัวเลือก 
  4) สุราควรเปนสิ่งตองหาม ในเรื่องไมไดพูดถึง 
  3) มหาวิทยาลัยแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ในเรื่องไมไดพูดถึง 
  2) สุราเปนสิ่งท่ีช่ืนชอบทามกลางบรรดาหมูดาราโทรทัศน ในเรื่องไมไดพูดถึง 
  1) การดูโทรทัศนเพ่ิมการดื่มของวัยรุน ในเรื่องพูดถึงมหาวิทยาลัย 2 แหงคือ Cornell และ Stanford 

ไดวิจัยเกี่ยวกับรายการโทรทัศนมีผลตอการเริ่มดื่มสุราของวัยรุนและในเรื่องยังกลาวอีกวา นักเรียนจํานวน 
1,533 คน ผูซ่ึงมีสวนรวมในการทําวิจัย จะเห็นไดวานักเรียนไมเคยดื่มสุราเพ่ิมการชม music videos มี
ความเปนไปไดท่ีจะเริ่มดื่มสุรามากขึ้นจึงทําใหคําตอบที่ถูกตองท่ีสุด คือ ขอ 1) นั่นเอง  

2. เฉลย 1) full of 
   เหตุผล คําถามถามวา awash in มีความหมายวาอะไร ลองเอาตัวเลือกมาใสแทนคําวา awash 

in จะเห็นไดวาความหมายประโยคนี้จะเปน นักวิจัยพบวาเกือบจะครึ่งหนึ่งของการแสดงท่ีเต็มไปดวยสุรา : 
สุราปรากฏขึ้นมาถึง 41% ของการแสดงซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวดื่ม 5 ครั้งตอคน ตัวเลือกตัวอื่นจึงใสลงไปแลว   
ไมเหมาะสมกับใจความของเรื่อง  

3. เฉลย 3) how much money they have  
   เหตุผล คําถามถามวาการสํารวจของมหาวิทยาลัย Stanford วัยรุนไมไดถูกถามเก่ียวกับเรื่องอะไร 

จากยอหนาท่ี 2 กลาววา วัยรุนถูกถามเก่ียวกับสุรา, ประวัติการด่ืม,บอยแคไหนที่วัยรุนดูโทรทัศน ดู music 
videos และดู movies on videocosette ซ่ึงในคําถามไมไดถามเก่ียวกับวาวัยรุนมีเงินเทาไรเลย 
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4. เฉลย 3) method 
   เหตุผล tack แปลวา วิถี, แนวทาง ซ่ึงเหมาะกับ method (วิธี) มากท่ีสุด หรือเมื่อเอาตัวเลือก

ลงไปแทนที่คําวา tack คําวา วิธี เหมาะสมท่ีสุด ไดความหมายวา นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Stanford ใช
วิธีการ ท่ีแตกตางออกไปในการสํารวจบทบาทของสื่อท่ีมีตอการดื่มของเด็กวัยรุน  

5. เฉลย 1) 30% 
   เหตุผล คําถามถามวา ถาเด็กวัยรุนดู music videos มากขึ้น 1 ช่ัวโมงตอวัน ความเปนไปไดท่ี

พวกเขาจะเริ่มดื่มจะเพ่ิมขึ้นกี่เปอรเซ็นต ในยอหนาท่ีสามกลาววาทุกช่ัวโมงท่ีเพ่ิมขึ้นตอวันท่ีใชในการดู music 
videos ทําใหนักเรียนเกือบหนึ่งในสามมีแนวโนมท่ีจะเริ่มดื่มสุรา ดังนั้นคําตอบที่ใกลเคียงท่ีสุด คือ 30%  

6. เฉลย 4) Parents  
   เหตุผล คําถามถามวา ใครเปนผูท่ีกังวลมากท่ีสุดเก่ียวกับผลของการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นผูท่ีควร

กังวลมากท่ีสุดควรเปนพอแม  
7. เฉลย 3) medical publication  
   เหตุผล จากคําถามถามวา การศึกษาของมหาวิทยาลัย Stanford ปรากฏในหนังสือหรือสิ่งพิมพ

อะไร จากยอหนาท่ี 3 ประโยคที่ 2 กลาววา ปรากฏในหนังสือ Pediatrics ซ่ึงแปลวา กุมารเวชศาสตร    
ซ่ึงตรงกับทางดานการแพทยมากท่ีสุด หรือนักเรียนอาจจะใชวิธีตัดตัวเลือกท่ีไมเก่ียวออกก็ได ดังจะเห็นไดจาก 

  1) นิตยสารเกี่ยวกับดนตรี ซ่ึงในเรื่องไมเก่ียวกับดนตรี 
  2) นิตยสารกีฬา ก็ไมเก่ียวกับเรื่อง 
  4) ขาวสารมหาวิทยาลัย ก็ไมเก่ียวกับเรื่อง  
8. เฉลย 2) 5 
   เหตุผล จากยอหนาท่ี 1 กลาววา 41% ของรายการ โดยเฉลี่ยดื่มมากกวา 5 ครั้งตอคน ดังน้ัน 

ใน 59% ก็จะดื่ม 5 ครั้งลงมา ซ่ึงฐานนิยมจะตอบที่ 5 ครั้ง  
9. เฉลย 3) video movie  
   เหตุผล จากคําถามถามวา รายการใดท่ีมีแนวโนมท่ีจะกระตุนใหวัยรุนดื่มนอยที่สุดจากยอหนาสุดทาย

ประโยคแรกกลาววา การดูภาพยนตรจาก video player มีความสัมพันธในการลดความสี่ยงของการดื่ม 
รอยละ 11 ดังนั้นคําตอบจึงเปน video movie 

   คําศัพทที่นาสนใจ 
   pervasive = กระจาย, แพรหลาย liquor = สุรา 
   turn up  = เริ่ม, ปรากฏขึ้นมา apiece = คนละ 
   quiz = สอบถาม, ซักถาม medium = สื่อ 
   version = คําแปล, คําบรรยาย source = แหลง 
   journal = สิ่งพิมพประเภทวารสาร mood = อารมณ 
   sports digest = นิตยสารกีฬา schedule = รายการ, แผน 
   music magazine = นิตยสารเกี่ยวกับดนตรี 
   medical publication = สิ่งพิมพเก่ียวกับทางการแพทย 
   college newsletter = ขาวสารมหาวิทยาลัย 
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Passage 4 : 
 เมื่อกฎและขั้นตอนควบคุมการหยารางไดถูกปรับเปลี่ยน อัตราการหยารางมีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็ว ดวยขั้นตอนใหมทําใหการหยารางพรอมท่ีจะเกิดไดตลอด อัตราการหยารางเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในระยะ
หนึ่งกอนท่ีจะเริ่มลดลง ปจจุบันมีการหยาราง 1 ใน 3 ของคูรักในบริทเทน (ในสหรัฐอเมริกา อัตรา คือ 1 ใน 2) 
คนจํานวนมากเสนอวา อัตราการหยารางท่ีเพ่ิมขึ้นสะทอนถึงความไมมั่นคงในชีวิตสมรสที่เพ่ิมขึ้น ปญหาของขอ
ถกเถียงนี้ คือ เราไมมีทางท่ีจะรูวามีความไมมั่นคง หรือความไมมีความสุขกับชีวิตสมรสอยูมากเพียงใดกอนท่ีจะมี
กฎระเบียบทําใหการหยารางเปนเรื่องสาธารณะ (ท่ีถูกบันทึกไวได) นักวิจารณบางคนมีความเห็นยิ่งไปกวาน้ัน  
และโตเถียงวากฎหมายการอนุญาตใหหยาท่ีเพ่ิมขึ้น ทําใหเกิดความลมเหลวในชีวิตสมรสดวยตัวของกฎหมายเอง 
แตแนนอนวาเราสามารถเปนผูสงสัยในมุมมองเหลานั้น ท่ีเสนอราวกับวามันทําใหคูสมรสที่มีความสุขถูกชักจูงให
ละทิ้งความสัมพันธของพวกเขาโดยทันที โดยถูกกระตุนโดยการดึงดูดของกฎหมายการหยาฉบับใหม คําอธิบายท่ี
นาจะมีเหตุผลมากกวาของการเพ่ิมขึ้นของการหยาหลังจากการบังคับใชกฎหมาย เปนเพราะคูสมรสที่ไมมีความสุข
มีโอกาสเขาถึงครั้งแรกตอการแกปญหาอยางถูกกฎหมายสําหรับการสมรสที่มีปญหาอยูกอนแลว หรือพูดไดวา 
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการหยามีแนวโนมท่ีจะทําลายชีวิตสมรสนอยกวาการจัดหาวิธีแกปญหาประเภทอื่นท้ังๆ ท่ี
ความลมเหลวของชีวิตสมรสไดเกิดขึ้นแลว 
  
1. เฉลย 2) Permissive divorce laws may lead to married breakdown. 
   กฎหมายท่ีอนุญาตใหหยารางไดอาจนําไปสูความลมเหลวของชีวิตสมรส 
   เหตุผล แมวาใน passage จะมีการใหเหตุผลหักลางในตอนทายวาท่ีอัตราการหยารางเพ่ิมขึ้น 

เปนเพราะกอนหนานี้มีคูรักท่ีมีปญหาอยูกอนแลวจํานวนมาก และกฎหมายอนุญาตใหหยาก็ดีกวาท่ีตองทนอยู
ตอไปแลวแกไขปญหาอื่นๆ แทน ในตัวเลือกขอนี้ใชคําวา may (auxiliary verb) อาจจะ ซ่ึงตรงกับประเด็น
ท่ีกลาวถึงสวนมากในชวงตนของยอหนา  

2. เฉลย 4) Marital instability is the only primary cause of breakdowns. 
   ความไมมั่นคงของชีวิตสมรสเปนสาเหตุหลักสาเหตุเดียวของการสิ้นสุดชีวิตสมรส 
   เหตุผล ใน passage มีการกลาววา ตัวกฎหมายการอนุญาตใหหยารางใหมนี้เองเปนสาเหตุให   

คูสมรสหยารางกัน นอกจากนี้ยังมี “unstable” or “unhappy” marriages ท่ีกลาวถึงดวย จึงไมใชเปน
เพียงสาเหตุเดียว  

3. เฉลย 1) law (n.) 
   กฎหมาย 
   เหตุผล legislation (n.) = ตัวบทกฎหมาย enrolment (n.) = การสมัคร/การลงทะเบียน 
    refusal (n.) = การปฏิเสธ  acceptance (n.) = การตอบรับ, การเห็นดวย  
4. เฉลย 3) doubter (n.) 
   ผูท่ีสงสัย 
   เหตุผล skeptical (n.) = ผูสงสัย spouse (n.) = คูสามีภรรยา 
    suspect (n.) = ผูตองหา lawmaker (n.) = ผูบัญญัติกฎหมาย 
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5. เฉลย 4) an increase in marital instability 
   การเพ่ิมขึ้นของความไมมั่นคงของชีวิตสมรส 
   เหตุผล คําถามแบบ reference จะตองอางอิงถึงสิ่งท่ีกลาวมาแลวในประโยคกอนหนา ซ่ึงใน

ประโยคนี้ มีการเสนอความคิดท่ีวา อัตราการหยารางท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความไมมั่นคงของชีวิตสมรส  
6. เฉลย 4) certainty (n.) 
   ความแนนอน 
   เหตุผล ขอนี้โจทยถามคําตรงขามของคําวา instability (n.) = ความไมมั่นคง 
    fluctuation (n.) = ความผันผวน 
    oscillation (n.) = การแกวงไปมา, ความลังเล 
    hesitancy (n.) = ความลังเลใจ  
7. เฉลย 1) impelled (adj.) 
   ท่ีถูกบังคับหรือกระตุน 
   เหตุผล มีความหมายเหมือนกับ propelled (adj.) = ท่ีถูกบังคับ 
    pursued (adj.) = ท่ีถูกไลตาม 
    smashed (adj.) = ท่ีถูกทําใหแตกเปนเสี่ยงๆ, พายแพ 
    effected (adj.) = ท่ีไดรับผลกระทบ  
8. เฉลย 4) probable (adj.) 
   ท่ีนาจะเปนไปได 
   เหตุผล  plausible (adj.) ท่ีมีเหตุผล คือ มีความเปนไปได ตัวเลือกขออื่นๆ 
    impulsive (adj.) = หุนหันพลันแลน, ตัดสินใจเร็ว 
    sweeping (adj.) = กวางใหญ, ครอบคลุม 
    abundant (adj.) = มากมาย, อุตมสมบูรณ 
 
Passage 5 :  
1. เฉลย 2) Muggers leave shots 
   เหตุผล จุดท่ีนาสนใจที่สุดสําหรับขาวน้ี คือ คนท่ีปลน (muggers) ท้ิงรูป (shots) ซ่ึงเปนเบาะแส

สําคัญไวในท่ีเกิดเหตุ  ผูหญิงท่ีถูกปลนโดยบังเอิญขโมยท่ีท้ิงภาพถายไว โทรศัพทท่ีถูกท้ิง รูปถายปรากฏออนไลน 
พาดหัวขาวท่ีดีท่ีสุดสําหรับบทความอันนี้นาจะเปน ....................  

   กรุงเบอรลิน - วัยรุนเยอรมันสองคนปลนผูหญิงคนหนึ่ง แตดันไปเผลอทิ้งรูปถายของพวกเขาเอง
ใหกับตํารวจ จากโทรศัพทมือถือท่ีท้ิงไวตํารวจทางตะวันตกของเมือง Bochum ไดแถลงในวันพุธหลังจากท่ีขโมย
ไดขโมยของจากเหยื่ออายุ 15 ป โดยไดขโมยทั้งรองเทา, เงินและโทรศัพทมือถือ ขโมยหญิงท่ีอายุมากกวา
ท้ังสองคนไดใหโทรศัพทมือถือเครื่องเกากับเหยื่อไว 

   แตขโมยอายุ 17 ป ท้ังสองคนลืมไปวาในโทรศัพทนั้นมีรูปของพวกเขาอยู โดยโพสทาย้ิมให ซ่ึง
เจาหนาท่ีตํารวจก็เอาภาพถายลงขาวออนไลนในวันอังคารโดยเปนความพยายามท่ีจะหาตัวขโมยใหได ขโมยหญิง
ท้ังสองคนยอมมอบตัวกับทางการเมื่อเห็นภาพตัวเองในขาวภาคค่ํา  
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2. เฉลย 3) unwanted 
   เหตุผล discard หมายถึง ท้ิง (ของ) หรือทอดทิ้ง ของท่ีถูกท้ิง (discarded) ก็แปลวา เปนสิ่งท่ี 

ไมเปนท่ีตองการแลว (unwanted) ไมไดใหความใสใจ, ดูแล ไมไดใช ไมตองการ ไมระบุช่ือ, แสดงตัว 
   คําศัพทคําวา discarded มีความหมายที่ใกลเคียงกันกับคําวา ....................  
3. เฉลย 1) her mobile phone 
   เหตุผล ดูบรรทัดท่ี 2 After stealing .... มาดูตัวเลือกกันกอนคะ ตัวเลือกท่ี 1) โทรศัพทมือถือ

ของเธอ ตัวเลือกท่ี 2) รูปถายของเธอเอง ตัวเลือกท่ี 3) รองเทาอายุ 15 ป ของเธอ และตัวเลือกท่ี 4) 
โทรศัพทท่ีมีรูปภาพอยูขางใน เหยื่อถูกขโมย ....................  

4. เฉลย 4) the girls’ own photos 
   เหตุผล which เปน Relative Pronoun ซ่ึงตองตามหลังคํานาม ซ่ึงจะตองเปนสิ่งท่ีตํารวจออก

ประกาศในอินเทอรเน็ต (published online) ได คํานามท่ีใกลท่ีสุดท่ีเปนไปได คือ their (the girls') own 
photos (รูปของเด็กสาวท้ังสองเอง) striking smiley poses เปนสวนขยายของ photos อีกทีหนึ่ง รอยยิ้ม
ท่ีนาโดนใจ โทรศัพทท่ีถูกลืมเอาไวโทรศัพทท่ีมีรูปภาพ รูปภาพของหญิงสาว คําวา Which ในบรรทัดท่ี 6 นั้น
อางถึง ....................  

5. เฉลย 3) the two 17-year-olds 
   เหตุผล culprit หมายถึง ผูกระทําความผิด ซ่ึงในท่ีนี้ คือ เด็กสาววัย 17 ปท่ีทําการปลนครั้งน้ี  

(ดูบรรทัดท่ี 5) รูปของพวกเขา รอยยิ้มท่ีนาโดนใจเด็กสองคนที่อายุ 17 ป รองเทา, เงิน และโทรศัพทมือถือ 
   คําวา ผูกระทําความผิด ในบรรทัดท่ี 5 นั้นอางถึง ....................  
6. เฉลย 2) surrendered themselves to the police 
   เหตุผล ดูบรรทัดท่ี 7 turn oneself in = surrender oneself ถูกตํารวจจับ ยอมจํานนตอตํารวจ 

เอารูปของพวกเขากลับมาจากผูสื่อขาวบอกหนังสือพิมพใหพิมพขาวของพวกเขา เมื่อรูปภาพของพวกเขา
ปรากฎขึ้นในชวงขาวตอนเย็น, พวกโจร ....................  

7. เฉลย 3) left their own pictures in the phone they gave to the victim 
   เหตุผล ดูบรรทัดท่ี 5 ในโทรศัพทนั้นมีรูปใหตํารวจประกาศจับได เห็นรูปภาพของพวกเขาในสื่อ

ออนไลน ใหมือถือของพวกเขาแกตํารวจท้ิงรูปภาพของพวกเขาในโทรศัพทท่ีพวกเขาใหแกผูเคราะหราย 
   คดีนี้เปนคดีท่ีงายสําหรับตํารวจ เพราะวาพวกโจร ....................  
8. เฉลย 2) the police arrested the robbers the following day 
   เหตุผลรายงานขาวบอกเพียงวา ตํารวจเอารูปคนรายขึ้นบนอินเทอรเน็ตวันอังคาร และบอกวา 

ขโมยมอบตัวเมื่อรูปปรากฏในขาวภาคค่ํา แตไมไดบอกวา มอบตัววันไหนแน โจร 2 คน นั้นคือวัยรุนชาวเยอรมัน 
ตํารวจจับกุมพวกโจรในวันถัดไป เหตุการณเกิดขึ้นในเมือง Bochum ซ่ึงอยูทางตะวันตก 

   ตํารวจแกไขคดีพรอมกับความชวยเหลือในอินเทอรเน็ต ขอความตอไปนั้นเปนจริง ยกเวน ..................  
9. เฉลย 4) the unlucky girl’s mobile phone was newer than the robbers 
   เหตุผล การท่ีโจรท้ิงโทรศัพทมือถืออันเกาไวใหเจาทุกข (บรรทัดท่ี 5) และเอาของเจาทุกขไป 

(บรรทัดท่ี 3) ทําใหคาดไดวา โทรศัพทของเจาทุกขนาจะใหมกวาดีกวาของตัวเองท่ีท้ิงไวให วัยรุนท่ีโชคไมดี 
เปนคนใหมในเมืองนี้โจรอายุมากกวาหญิงสาวท่ีถูกขโมย วัยรุนชาวเยอรมัน 2 คนท่ีกําลังย้ิมในรูป 

   โทรศัพทของหญิงสาวท่ีโชครายเปนแบบใหมกวาพวกโจรเราสามารถสรุปไดวา .................... 
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Key Self-Exercise II  
Reading Passage: Health & Medicine 

 
Passage 6 : 
 เพียงแคพูดคุยทางโทรศัพทมือถือ 2-3 นาที ก็สามารถลดการทํางานของสมองของเด็กๆ เปนเวลาเกือบ  
1 ช่ัวโมง ตามผลของการทดสอบของชาวสเปนที่เพ่ิงทํากันใหมๆ ถูกนํามาอางในสื่อของนอรเวย การทดสอบ    
ถูกดําเนินการโดย Michael Kleeisen เปนนักสืบสวนสอบสวนชาวเยอรมันดําเนินการท่ีสถาบันวิจัยใน Marbella 
เปนครั้งแรกท่ีแสดงใหเห็นวาสมองของเด็กๆ มีปฏิกิริยาโตตอบกับการใชโทรศัพทมือถืออยางไร ดวยความชวยเหลือ
ของเครื่อง scanner Kleeisen สามารถสรางภาพของสมองของเด็กชายอายุ 11 ป และเด็กหญิงอายุ 13 ป     
มีปฏิกิริยาโตตอบ 
 อยางไร ขณะที่พวกเขาใชโทรศัพทมือถือ ผลถูกนําเอามาเปรียบเทียบกับการทดสอบคลายๆ กันท่ีใชกับผูใหญ
การทดสอบแสดงใหเห็นวากิจกรรมทางสมองของเด็กๆ ลดลงอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงสมองดานท่ีโทรศัพทมือถือ
ถูกแนบอยู 2-3 นาที หลังจากการโทรศัพทเริ่มตนขึ้น รายงานกลาวไวและกิจกรรมทางสมองต่ําลงกวาปกติใน
สมองสวนใหญเพียง 50 นาที หลังจากสิ้นสุดการโทรศัพทผลการทดสอบแสดงไว 
 “คําแนะนําของฉันตอพอแมผูปกครองทุกคน คือ อยาปลอย (ยอม) ใหเด็กๆ ใชโทรศัพทมือถือ” Klieeisen 
ถูกนํามาอางโดย Aftenpostenขณะที่กลาววา “ไมเพียงแตอุปกรณไฟฟาท่ีมีผลกระทบ แตกระบวนการทางชีวเคมี
ก็ดวย เราไมรูวามันอันตรายหรือไม แตเรารูวาสมองของเด็กๆ ซ่ึงยังพัฒนาไมเต็มท่ีบอบบางมากกวาสมองของ
ผูใหญ” นักวิจัยเพ่ิมเติมนักวิจัยในอังกฤษยืนยันผลของชาวสเปน และผูเช่ียวชาญชาวนอรเวยและสวีเดนกําลังศีกษา
คนควาการเสี่ยงตอสุขภาพท่ีเกิดมาจากโทรศัพทมือถือ  
1. เฉลย 1) are a possible danger to children’s health  
   เหตุผล คําถามถามวา จากบทความท่ีใหมา เราสามารถสรุปไดวา โทรศัพทเคลื่อนที่(โทรศัพทมือถือ) 

... เมื่อดูจากเนื้อเรื่องจะเห็นวา พูดถึงผลของการทดสอบที่แสดงใหเห็นวาการพูดคุยกันทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี
ลดการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ทางสมองของเด็กๆ คําตอบจึงเปน โทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนอันตรายที่เปนไปไดตอ
สุขภาพของเด็ก นั่นคือ are a possible danger to children’s health 

  2) จะถูกหามในไมชา 
  3) ทําใหเกิดความเสียหายทางสมองที่ถาวร 
  4) จะมีผูใชเพ่ิมในอนาคตทั้ง 3 ตัวเลือกนี้ไมไดกลาวในเรื่องท่ีใหมา  
2. เฉลย 4) could slow down their reactions 
   เหตุผล คําถามถามวา การทดสอบแสดงมาวา เด็กใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนอยางไร ดูเนื้อเรื่อง

จากยอหนาท่ี 3 กลาววา การทดสอบแสดงใหเห็นวา กิจกรรมทางสมองของเด็กท่ีไดรับการทดลองลดลง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงดานท่ีถือโทรศัพทเคลื่อนท่ี และกิจกรรมทางสมองต่ําลงกวาปกติ ดังน้ันเมื่อเด็กใช
โทรศัพทเคลื่อนท่ีแลวจะทําใหการตอบสนองของเด็กชาลง นั่นคือ could slow down their reactions 

  1) ทําใหเด็กมีความตั้งใจ 
  2) เพ่ิมคาครองชีพ 
  3) ชวยใหพอแมควบคุมพวกเขาได 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมไดกลาวในเรื่องท่ีใหมา  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012___________________________________ ภาษาอังกฤษ (157) 

3. เฉลย 3) Spain  
   เหตุผล คําถามถามวา การทดสอบทําสําเร็จในประเทศอะไร จากยอหนาท่ี 2 กลาววาการ

ทดสอบถูกดําเนินการโดย Michael ชาวเยอรมันท่ีสถาบันวิจัยในสเปน คําตอบจึงเปน Spain   
4. เฉลย 2) brains  
   เหตุผล คําถามถามวา การทดสอบทําขึ้นเพ่ือคนพบสิ่งตางๆ ใหมากขึ้น เก่ียวกับผลของการใช

โทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีมีตออะไรของเด็ก ในเรื่องพูดถึงผลของการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีมีตอกิจกรรมทางสมอง
ของเด็ก คําตอบจึงเปน brains 

  1) ความอยากอาหาร 
  3) การไดยิน 
  4) สภาวะทางดานอารมณ 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมไดกลาวในเรื่อง  
5. เฉลย 4) a scanner 
   เหตุผล คําถามถามวา ภาพของกิจกรรมทางสมองของเด็ก 2 คน ไดมาดวยวิธีการใด จากขอมูล

ในยอหนาท่ี 2 ประโยคที่ 2 กลาววา ดวยความชวยเหลือของ scanner ทําให Klieeisen สามารถสราง
รูปภาพท่ีแสดงวาสมองของเด็ก 2 คนโตตอบอยางไรขณะที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ดังน้ัน คําตอบจึงเปน a scanner  

6. เฉลย 2) Children who took part in the test 
   เหตุผล คําถามถามวา คําวา child subjects อางถึงอะไร เมื่อดูจากความหมายในประโยคที่มี 

คําวา child subjects แปลไดวา การทดสอบแสดงใหเห็นวา กิจกรรมทางสมองของเด็กท่ีไดรับการทดลองลดลง 
ดังนั้นคําวา child subjects จึงหมายถึง เด็กๆ ท่ีเขารวมการทดสอบนั่นเอง คําตอบจึงเปน children who 
took part in the test  

7. เฉลย 3) Norwegian newspaper 
   เหตุผล คําถามถามวา จากขอมูลท่ีใหมา เราสามารถสรุปไดวา Aftenposten คืออะไร ในขอมูล

ยอหนาท่ี 4 Aftenposten นาจะเปนคนหรือสิ่งพิมพท่ีเขาไปสัมภาษณ Klieeisen และนําเอาคําพูดของ
นักวิจัยมาตีพิมพ คําตอบจึงเปน Norwegian newspaper  

8. เฉลย 2) likely to be affected  
   เหตุผล คําถามถามวา คําวา vulnerable แปลวาอะไร จากประโยคที่มีคําวา vulnerable ปรากฏ

มีความหมายวา เราไมรูวามันเปนอันตรายหรือไม แตเรารูวา สมองของเด็กซ่ึงยังพัฒนาไมเต็มท่ีนั้น vulnerable 
มากกวาสมองผูใหญเราจึงใชวิธีตัดตัวเลือกในกรณีท่ีเราไมรูความหมายของคําศัพทท่ีโจทยถาม นั่นคือ 
vulnerable ตัดตัวแรกเลย คือ ตัวเลือก 3) well developed เพราะในเรื่องพูดวา สมองเด็กยังพัฒนา    
ไมเต็มท่ี คําวา vulnerable นาจะแปลวา มันออนกวาสมองผูใหญ ซ่ึงไมนาจะเก่ียวกับยาที่จะฝาเขาไป    
เราจึงตัดตัวเลือกขอ 1) hard to penetrate และมันก็ไมนางายตอการปองกัน จึงตัดตัวเลือกขอ 4) easy 
to be protected นาจะเปนคําตอบในตัวเลือกขอ 2) เหมาะสมท่ีสุด เพราะเม่ือมันออน มันนาจะมีอะไรมา
กระทบไดงาย นั่นก็คือ likely to be affected 
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9. เฉลย 3) Children should not use mobile phones 
   เหตุผล คําถามถามวา คําแนะนําของนักวิจัยคืออะไร ในขอมูลจากเรื่อง พูดถึงอันตรายที่เด็กๆ 

ไดรับขณะที่ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี ดังนั้นคําแนะนําจึงเปนเด็กๆ ไมควรใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี นั่นคือ children 
should not use mobile phones 

  1) โทรศัพทเคลื่อนท่ีควรจะถูกหาม 
  2) พอแมควรสนับสนุนการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
  4) ผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีทุกคนควรจะไดรับใบอนุญาต 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ ไมเก่ียวของกับขอมูลท่ีใหมา 
 
Passage 7 :  
 ในตอนที่ Debbie Clark พา Adam ลูกชายของเธอที่เปนออทิสติกวัย 3 ขวบ ไปหานักดนตรีบําบัด 
Adam แทบจะพูดไมไดเลย ท่ีคลินิกดนตรีบําบัดท่ีมหสวิทยาลัยรัฐแคลิฟอรเนียใน Northridge นักบําบัดสงเสริม
เด็กออทิสติกใหแสดงตัวตนโดยเลนเครื่องดนตรีและเคาะจังหวะกับกลอง พวกเขาใสบทสนทนาลงในเพลงและทํา
ให Adam พูด 
 ในเวลา 3 เดือน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางมหัศจรรย Clark กลาว กอนหนานี้ Adam ไมเคยสบตาคน
แปลกหนา เพียงแตพูดอยางเดียว ตอนนี้หลังจากการบําบัดดวยดนตรี เขาโบกมือใหนักบําบัดและกลาวลา     
“ลากอน Jim, ลากอน Ron พบกันใหมสัปดาหหนา” เช่ือฉันสิ มันเปนดนตรีท่ีฉันไดยิน 
 นักวิจัยท่ัวโลกกําลังคนหาวาดนตรีสามารถรักษาไดในหลากหลายทาง ตัวอยางเชน ผูปวยไฟไหมถูกสงเสริม
ใหรองเพลงขณะที่เปลี่ยนผาพันแผลจะเจ็บปวดนอยลง ผูปวยมะเร็งท่ีไดฟงเพลงและเลนเครื่องดนตรีแบบไมไดฝก
มากอน เปนตน พบวาระดับฮอรโมนความเครียดของพวกเขาลดลงและระบบภูมิคุมกันแข็งแรงขึ้น 
 บางสวนของพลังของดนตรีมาจากความสามารถท่ีจะบรรเทาความวิตก ท่ีกดภูมิคุมกันตอตานท่ีตอตาน
พอๆ กับเพ่ิมความรูสึกเจ็บปวด ดนตรีโดยเฉพาะอยางย่ิงการรองเพลง ทําใหจิตใจของบุคคลออกจากการเจ็บปวย
และบรรเทาความเครียด โดยการชวยใหผูปวยผอนคลาย ดนตรีบรรเทาความเจ็บปวดและอาจชวยเรงใหฟนจาก
อาการเร็วขึ้น Richard Fratianne ศาสตราจารยดานศัลยศาสตรท่ีมหาวิทยาลัย Case Western Reserve กลาว  
1. เฉลย 2) The Healing power of Music 
   พลังการรักษาของดนตรี 
   เหตุผล เนื้อเรื่องไมไดกลาวเพียงแคดนตรีชวยบําบัดเด็กออทิสติก แตยังกลาวถึงผูปวยมะเร็ง 

และการลดความเจ็บปวดระหวางเปลี่ยนผาพันแผลของผูปวยไฟไหมไดอีกดวย  
2. เฉลย 1) Burn victims 
   เหตุผล ผูปวยท่ีมีแผลไฟไหมจะเจ็บนอยลงเมื่อเปลี่ยนผาพันแผลเมื่อรองเพลง ตัวเลือกขออื่นๆ 

ไมไดถูกกลาวถึงใน passage 
   People with sleep problems (n.) = ผูท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการนอน 
   Heart – disease patients (n.) = ผูปวยโรคหัวใจ 
   Children with hearing problems (n.) = เด็กท่ีมีปญหาดานการไดยิน 
   * autistic (adj.) มาจาก autism (n.) =  ความผิดปกติทางการสื่อสารและอารมณ (ไมเก่ียวกับ

การไดยิน) 
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3. เฉลย 2) Having difficulties with speaking 
   มีปญหาเกี่ยวกับการพูด 
   เหตุผล จากท่ีกลาวถึงในตอนตนของ Passage ท่ีวา กอนเขารับดนตรีบําบัด He could barely 

speak. เขาแทบจะไมพูดเลย  
4. เฉลย 4) Stronger immune systems 
   ระบบภูมิคุมกันแข็งแรงขึ้น 
   เหตุผล จาก passage กลาววา their levels of stress hormones drop and their immune 

systems get stronger. ตัวเลือกขอ 3) ผิด เพราะไมไดกลาววาฮอรโมนดีขึ้น ท่ีจริง คือ ฮอรโมนท่ีทําให
เกิดความเครียดลดลง  

5. เฉลย  3) Music can be used as an alternative treatment.  
   ดนตรีสามารถใชเปนทางเลือกในการรักษา 
   เหตุผล จาก passage โดยเฉพาะในยอหนาท่ี 3 Researchers around the world are 

discovering ... จึงเขาใจไดวากําลังอยูในชวงวิจัย และจากประโยชนท่ีกลาวถึงดนตรีก็เปนทางเลือกท่ีมี
ประโยชนในการรักษาผูปวยไดหลากหลาย   

6. เฉลย 4) Mixing music with conversation for him. 
   รวมดนตรีเขากับบทสนทนาสําหรับเขา 
   เหตุผล จากประโยคสุดทายของยอหนาแรก They put conversations to song in order to 

get Adam talking. และยังยํ้าอีกวาไดยิน Adam บอกลานักดนตรีบําบัดเปนจังหวะดนตรี  
7. เฉลย 3) Happy 
   มีความสุข 
   เหตุผล โจทยถามวาผูเขียนรูสึกอยางไรท่ีเขียนย้ํา Believe me, that’s music to my ears. 

ตอนที่ Adam กลาวลานักดนตรีบําบัด ความรูสึกตองเปนไปในทางบวก เนื่องจาก Adam แทบจะไมพูดเลย  
   indifferent (adj.) = เฉยๆ, ไมเอาใจใส  
8. เฉลย 1) It affects people’s mind. 
   มันมีผลตอจิตใจของคน 
   เหตุผล จาก passage ใน paragraph สุดทาย … takes a person’s mind off the suffering 

and soothes tension.  
9. เฉลย 4) He started to speak to people. 
   เขาเริ่มท่ีจะพูดกับคนอื่น 
   เหตุผล หลังจาก Adam ไดรับดนตรีบําบัดแลวก็ไมถึงกับ talkative (adj.) ชางพูด เขาเพียงแต

เริ่มพูดกับคนอื่นบาง  
10. เฉลย 1) singing 
   เหตุผล จาก paragraph สุดทาย Music, especially singing, takes a person’s mind off 

the suffering and soothes tension. ผูเขียนเนนย้ําวา โดยเฉพาะอยางย่ิง การรองเพลง 
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Passage 8 : 
 อาหารท่ีเติบโตแบบอินทรีย (อาหารที่ปลูกตามธรรมชาติ) เปนตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดจริงหรือ ขอดีท่ีถูกกลาวอาง
สําหรับอาหารอินทรียท่ีเหนือกวาอาหารที่ปลูกกันท่ัวไป และอาหารที่ทําการตลาดกําลังเปนท่ีโตเถียงในปจจุบัน 
ผูสนับสนุนอาหารอินทรีย (อาหารอินทรีย - ท่ีมีคําจํากัดความแตกตางกันมากมาย) บอยครั้งปาวประกาศวาสินคา
อินทรียปลอดภัยกวาและมีคุณคาโภชนาการมากกวาอาหารอื่นๆ 
 ความสนใจที่เพ่ิมขึ้นของผูบริโภคกับความปลอดภัย และคุณภาพทางโภชนาการ ตัวอยางเชน อาหารใน
อเมริกาเหนือนั้นตอมรับการพัฒนา แตอยางไรก็ตาม ความสนใจสวนใหญถูกปลุกขึ้นโดยการกลาวอางอยางแพรหลาย
วาสินคาอาหารนั้นไมปลอดภัย หรือปลอดภัยไมเพียงพอตอความตองการทางโภชนาการ แมวาขอกลาวอาง
สวนมากเหลานี้จะไมไดถูกรับรองโดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร ความมีอํานาจสิ่งตีพิมพจํานวนมากท่ีกลาวอางทํา
ใหมันเปนไปไดยากตอสาธารณชนที่จะแยกแนะขอเท็จจริงจากเรื่องแตง ในท่ีสุด ขอกลาวอางท่ีวาการรับประทาน
อาหารท่ีประกอบดวยอาหารท่ีเติบโตแบบอินทรียท้ังหมดชวยปองกันหรือรักษาโรค หรือใหประโยชนอื่นๆ ตอ
รางกาย ถูกเผยแพรอยางแพรหลายในลักษณะของความเชื่อ 
 เกือบทุกวัน สาธารณชนถูกรุมลอมดวยขอกลาวอางสําหรับอาหารลดอายุ, วิตามินใหมๆ, และอาหารที่นา
พิศวงตางๆ มีรายงานตางๆ ท่ีพิสูจนไมไดจํานวนมากวา (1) วิตามินธรรมชาตินั้นดีกวาวิตามินสังเคราะห (2) ไขท่ี
ไดรับการผสมพันธุมีคุณคาทางอาหารดีกวาไขท่ีไมไดรับการผสมพันธุ (3) เมล็ดพืชท่ีไมไดทําอะไรดีกวาเมล็ดพืชท่ี
ผานกระบวนการรมควัน และอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
 สิ่งหนึ่งท่ีอาหารที่เติบโตดวยวิธีธรรมชาติดูเหมือนวาจะมีรวมกัน คือ พวกมันราคาแพงกวาอาหารท่ีเติบโต
แบบทั่วไป (ใชยาฆาแมลง GMOs ฯลฯ) แตในหลายกรณี ผูบริโภคถูกชักจูงไปในทางที่ผิดถาพวกเขาเช่ือวาอาหาร
อินทรียสามารถรักษาสุขภาพและใหคุณคาโภชนาการท่ีดีกวาอาหารท่ีเติบโตแบบทั่วไป ดังนั้นสิ่งท่ีตองคํานึงถึง
อยางแทจริง โดยเฉพาะอยางย่ิงกับผูท่ีมีรายไดจํากัด คือ (การท่ีผูบริโภค) ไมวางใจอาหารทั่วๆ ไปและซื้อแต
เฉพาะอาหารอินทรียท่ีราคาแพงแทน 
  
1. เฉลย 1) Proponents (n.) 
   ผูสนับสนุน 
   เหตุผล ใน passage มีการใชท้ังคําวา advocates และ proponents ในความหมายเดียวกัน  
   merchants (n.) = พอคา 
   inspectors (n.) = ผูตรวจสอบ, สารวัตร 
   consumers (n.) = ผูบริโภค  
2. เฉลย 4) products 
   เหตุผล จาก passage ผูท่ีสนับสนุนสินคาอินทรียจะปาวประกาศวาอาหารอินทรียดีกวา

products อื่นๆ ซ่ึงหมายถึง traditionally grown food อาหารที่เติบโตดวยวิธีปกติ (ใชยาฆาแมลง) และ
อาหารท่ีทําการตลาดอื่นๆ (เชน อาหารแชแข็งหรือแปรรูป)  

3. เฉลย 1) interest in food safety and nutrition among North Americans 
   เหตุผล โจทยถามวาการพัฒนาที่ถูกตอนรับหมายถึงอะไร จาก passage จะเห็นวาdevelopment 

หมายความถึง The growing interest of consumers in the safety and nutritional quality of the 
typical North American diet นั่นเอง  
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4. เฉลย 3) It has no fixed meaning.  
   ไมมีความหมายเฉพาะเจาะจง 
   เหตุผล Organic food ใน paragraph แรกมีคําขยายคือ a term whose meaning varies 

greatly จึงไมมีการใหคําจัดความท่ีเฉพาะเจาะจงวาจริงๆ แลวคืออะไรกันแน  
5. เฉลย  4) unverified (adj.) 
   ท่ีไมไดพิสูจนความจริง 
   เหตุผล unsubstantiated (adj.) = ท่ีไมสามารถพิสูจน, ท่ีไมยืนยันตัวตน 
    unbelievable (adj.) = ท่ีไมนาจะเปนไปได 
    uncontested (adj.) = แขงขันไมได, เทียบไมได 
    unpopular (adj.) = ไมไดรับความนิยม  
6. เฉลย 3) preserve (v.) 
   ทําใหคงอยู, ถนอมอาหาร 
   เหตุผล maintain (v.) = รักษา, ดํารงไว 
    improve (v.) = ทําใหดีขึ้น 
    monitor (v.) = ดูแล 
    restore (v.) = ฟนฟู, ซอมแซม  
7. เฉลย 1) organic foods can be more expensive but are often no better than conventionally 

grown foods 
   เหตุผล โจทยถามวา ผูเขียนบอกเปนนัยเกี่ยวกับขอท่ีตองคํานึงถึงอยางไร สําหรับผูมีรายไดจํากัด

ท่ีซ้ืออาหารอินทรียแทนอาหารที่มีวิธีการปลูกแบบทั่วไป จาก passage ไดกลาวไวใน paragraph สุดทายวา
ตองเสียเงินมากกวา โดยผูเขียนบอกเปนนัยไวชวงตนของ paragraph วาสิ่งท่ีอาหารอินทรียมีเหมือนกันคือ
ราคาแพงกวานั่นเอง  

8. เฉลย 2) mistaken 
   เหตุผล ใน paragraph สุดทายกลาววา คนท่ีเช่ือวาอาหารอินทรียดีกวานั้นสวนใหญจะถูก 

misled คือ ชักจูงไปในทางที่ผิด ตรงกับ mistaken (adj.) ซ่ึงเขาใจผิด  
9. เฉลย 4) Skeptical 
   เปนผูสงสัย 
   เหตุผล ทัศนคติของผูเขียนตออาหารเกี่ยวกับสุขภาพท่ีกลาวถึงในเรื่องเปนไปแบบสงสัยเคลือบ

แคลงใจ เนื่องจากผูเขียนใหขอมูลวา ความเขาใจวาอาหารอินทรียดีกวาอาหารท่ีเติบโตแบบทั่วไป เปนการ
ปาวประกาศของผูท่ีสนับสนุนอาหารอินทรีย ซ่ึงมีออกมามาก และไมไดมีผลทางวิทยาศาสตรรับรอง ทําให
คนสวนใหญหลงเช่ือ และซื้อแตอาหารอินทรียท่ีแพงกวา ผูเขียนตองการช้ีประเด็นท่ีวา อาหารอินทรียท่ีวา
กันวาดีนั้นดีจริงหรือ 
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Passage 9 : 
 ความหงอยเหงาเศราซึมไมไดเปนเพียงแครูสึกแยลง มันเปนความเจ็บปวยจริงๆ มีสาเหตุท่ีแทจริง    
ความหงอยเหงาเศราซึมเปนไปไดวาเกิดมาจากสาเหตุการณในชีวิตท่ีเต็มไปดวยความเครียด เชน การหยาราง 
หรือความตายของคนในครอบครัว หรือมันอาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันโดยไมมีเหตุผลท่ีชัดเจน แพทยหลายคนเช่ือวา
สิ่งหนึ่งท่ีอาจกอใหเกิดความซึมเศรา คือ ความไมสมดุลของ Serotonin ซ่ึงเปนสารเคมีท่ีอยูในรางกายของคุณ   
ถาสิ่งน้ี (ความสมดุลยของสารนี้) เกิดขึ้น คุณอาจจะมีปญหาเรื่องการนอนหลับ รูสึกเศราอยางผิดปกติหรือรูสึก
ฉุนเฉียวอยางผิดปกติ อาจจะพบวายากท่ีจะตั้งสมาธิกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไมอยากกินอาหาร ออนเพลีย หรือมี
ปญหาเรื่องความรูสึกพอใจ (รื่นเริงมีความสุข) สิ่งเหลาน้ีเปนอาการบางอาการที่ช้ีประเด็นไปที่ความหงอยเหงา
เศราซึม โดยเฉพาะอยางย่ิง ถาอาการเหลานี้มันอยูมากกวา 2 สัปดาห และถาชีวิตประจําวัน (ชีวิตปกติ) รูสึก
เหมือนวามันมากเกินไปแลวท่ีจะรับมือ 
 แพทยสั่งยาขจัดความเศราซึม เพ่ือชวยตอสูกับความหงอยเหงาเศราซึม มันเปนยาเม็ดท่ีชวยใหเกิดความสุข 
ยาเหลานี้มันจะทําใหกลายเปนคนละคน คนบางคนพอทานยาเขาไปก็มีผลขางเคียงเพียงเล็กนอย เชน ทองเสีย 
ปวดศีรษะ, นอนหลับยาก, เกิดความงวงนอน ความวิตกกังวลและความกระวนกระวายอาการจากผลขางเคียง
เหลานี้จะคอยๆ หายไปภายใน 2-3 สัปดาหของการเริ่มตนการรักษา และโดยปกติไมรุนแรงพอที่จะทําใหคน
สวนมากหยุดกินยาเหลานี้ ขอ 1-11 เปนบทความเกี่ยวกับความหงอยเหงาเศราซึม (depression) กลาวถึงสาเหตุ, 
อาการท่ีตามมาและวิธีการรักษา 
  
1. เฉลย 2) The Truth about Depression 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ช่ือเรื่องท่ีดีท่ีสุดสําหรับบทความนี้ คือ ... จากบทความกลาวถึงสาเหตุ, 

อาการท่ีตามมา และวิธีการรักษาความหงอยเหงาเศราซึม ครูจึงใชวิธีการตัดตัวเลือกท่ีไมตรงประเด็นออกไป 
คําตอบจึงเปนความจริงเก่ียวกับความหงอยเหงาเศราซึม The Truth about Depression 

  1) ระดับความหงอยเหงาเศราซึม 
  3) เหตุการณชีวิตท่ีเต็มไปดวยความเครียด 
  4) อาการของความตึงเครียด 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมเก่ียวกับบทความที่อาน  
2. เฉลย 2) caused 
   เหตุผล จากคําถามถามวา คําวา triggered แปลวา... นักเรียนสามารถเดาความหมายไดโดยเอา

ความหมายจากตัวเลือกลงไปใสแทน แลวดูวาความหมายใดทําใหประโยคนั้นแปลแลวความหมายสมบูรณ
ท่ีสุด ในประโยคนี้แปลวา เหตุการณในชีวิตท่ีเต็มไปดวยความเครียดเชนการหยารางหรือความตายที่เกิดขึ้น
ในครอบครัวสามารถทําใหเกิดความหงอยเหงาเศราซึมได ดังนั้นคําตอบจึงเปน caused ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  1) ลดลง 
  3) สังเกตเห็น, ประกาศ 
  4) ปฏิบัติ, รักษา 
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3. เฉลย 3) wish 
   เหตุผลจากคําถามถามวา คําวา will แปลวา ... ในประโยคนี้ แปลวา คนบางคนก็มีความปรารถนา

ท่ีจะใหตนเองหลุดออกจากความ 
   หงอยเหงาเศราซึมดังนั้นคําตอบจึงเปน wish (ปรารถนา) ตัวเลือกอื่นใชไมได 
   will (V)  =  to make something happen by wishing for it very strongly (ทําใหบางส่ิง

บางอยางเกิดขึ้นโดยมุงหวัง [ปรารถนา] อยางแรงกลา) 
  1) ท้ิง, ออกจาก 
  2) กระโดด 
  4) ทําใหตกใจกลัว  
4. เฉลย 1) depression affects our body and mind 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ความคิดหลักของยอหนาท่ี 2 คือ ... จากบทความในยอหนาท่ี 2 

กลาววา คนบางคนปรารถนาที่จะใหตัวเองออกจากความหงอยเหงาเศราซึมไดดวยตัวเองซ่ึง นั่นไมจริง  
หมอหลายคนเชื่อวาสิ่งหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนสาเหตุของการหงอยเหงาเศราซึมคือความไมสมดุลของสารเคมีใน
รางกายท่ีช่ือวา serotonin ถาสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณอาจจะมีปญหาเรื่องการนอนไมหลับ, รูสึกเศรา หรือโกรธงาย
อยางผิดปกติ, ขาดสมาธิ, รูสึกไมอยากรับประทานอาหาร, ขาดพลังงานหรือรูสึกไมสบายใจ สิ่งเหลาน้ีเปน
อาการท่ีแสดงใหเห็นถึงความหงอยเหงาเศราซึม โดยเฉพาะอยางย่ิงถาอาการเหลานี้คงอยูมากกวา 2 สัปดาห 
และถาชีวิตประจําวันตามปกติดูเหมือนมากเกินกวาท่ีจะจัดการหรือควบคุมได ดังนั้นเมื่ออานบทความประกอบ
กับตัวเลือกจะเห็นไดวาตัวเลือกขอ 1 สมบูรณท่ีสุด นั่นก็คือ ความหงอยเหงาเศราซึมมีผลตอรางกายและ
จิตใจของเรา คําตอบจึงเปน depression affects our body and mind ตัวเลือกอื่นไมตรงประเด็น 

  2) ความหงอยเหงาเศราซึมสามารถปองกันได 
  3) ไมมีใครรูผลความหงอยเหงาเศราซึม 
  4) มีวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะลดความหงอยเหงาเศราซึม  
5. เฉลย 1) a chemical imbalance 
   เหตุผล จากคําถามถามวา คําวา this ตรงยอหนาท่ี 2 อางถึง ... จากบทความกลาววา      

หมอหลายคนเชื่อวาสิ่งหนึ่งซ่ึงอาจจะเปนสาเหตุของความหงอยเหงาเศราซึม คือ ความไมสมดุลของสารเคมี
ในรางกายท่ีช่ือวา serotonin ถาสิ่งนี้ (นั่นก็คือขอความท่ีกลาวมาแลวนั่นเอง) เกิดขึ้น คําตอบจึงเปน a 
chemical imbalance ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  2) การหยาราง 
  3) ความเช่ือ 
  4) เหตุการณประจําวัน 
 
 
 
 
  



 

ภาษาอังกฤษ (164)___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

6. เฉลย 3) known and unknown factors 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ตามเนื้อเรื่อง ความหงอยเหงาเศราซึมมีผลมาจาก ... เมื่ออานจาก

บทความในยอหนาท่ี 1 กลาววา ความหงอยเหงาเศราซึมเปนไปไดวาเกิดมาจากเหตุการณในชีวิตท่ีเต็มไป
ดวยความเครียด เชน การหยาราง หรือความตายที่เกิดในครอบครัว หรือมันอาจจะเกิดขึ้นมาอยางกะทันหัน
โดยไมมีเหตุผลท่ีชัดเจน ดั้งนั้นคําตอบจึงเปนผลมาจากปจจัยท่ีรูและไมรู known and unknown factors 
ตัวเลือกอื่นไมตรงประเด็น 

  1) อาหารที่ไมมีคุณภาพ 
  2) การขาดการออกกําลังกาย 
  4) รับประทานยาที่เฉพาะเจาะจงบางอยาง  
7. เฉลย 4) control your thoughts 
   เหตุผล จากคําถามถามวา concentrate แปลวา ... 
   concentrate (v.)  =  to give all your attention to the thing thing you are doing    

(มุงความสนใจทั้งหมดไปยังสิ่งท่ีคุณกําลังทําอยู) ดังน้ันคําตอบจึงเปนควบคุมความคิด control your thoughts 
ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  1) ช้ีนําการกระทําของคุณ 
  2) หาเงินพอท่ีจะจายสําหรับทุกสิ่งทุกอยางท่ีคุณตองการ 
  3) ตัดสินใจ  
8. เฉลย 3) symptoms 
   เหตุผล จากคําถามถามวา คําวา they ในยอหนาท่ี 2 อางถึง ... เมื่ออานจากบทความ นักเรียน

สังเกตเห็นเครื่องหมาย (dash) นั่นหมายความวา ขอความขางหลังเครื่องหมายนี้เปนคําอธิบายเสริมเพ่ิมเติม
หรือเปนตัวอยางของขอความขางหนาเครื่องหมาย ดังนั้นขอความในสวนหนาและหลังเครื่องหมายมีสวน
เก่ียวของกัน ขอความในสวนหนากลาววาเหลาน้ีเปนอาการที่แสดงใหเห็น ความหงอยเหงาเศราซึม ดังน้ัน 
they ตรงนี้ก็คือ symptoms นั่นเอง ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  1) ยา, ยาเสพติด 
  2) การปฏิบัติ, การรักษา 
  4) เหตุการณ  
9. เฉลย 3) Serotonin  
   เหตุผล จากคําถามถามวา อันไหนไมใชอาการของความหงอยเหงาเศราซึม 
   จากบทความ Serotonin เปนช่ือสารเคมีในรางกาย ดังน้ันจึงไมใชอาการของความหงอยเหงา

เศราซึม คําตอบจึงเปน Serotonin 
  1) นอนไมหลับ 
  2) ความเศรา 
  4) ความไมอยากรับประทานอาหาร 
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10. เฉลย 3) present information about depression 
   เหตุผล จากคําถามถามวา วัตถุประสงคของบทความนี้คือ เพ่ือ ... จากการ  
   อานบทความ ในบทความกลาวถึงสาเหตุ อาการท่ีตามมา และวิธีการรักษาความหงอยเหงาเศราซึม 

ดังนั้นตัวเลือกท่ีตรงประเด็นกับบทความที่สุด คือ เสนอขอมูลเกี่ยวกับความหงอยเหงาเศราซึม present 
information about depression ตัวเลือกอื่นไมตรงประเด็น 

  1) โฆษณายาสําหรับความหงอยเหงาเศราซึม ตัวเลือกนี้กลาวถึง อยูเพียงยอหนาสุดทายยอหนาเดียว 
ซ่ึงนํามาเปนคําตอบไมได 

  2) เปรียบเทียบอาการของความหงอยเหงาเศราซึมกอนและหลังการรักษาดวยยา ในบทความได
กลาวถึงเลย 

  4) แบงปนความรูสึกทางลบของความหงอยเหงาเศราซึม ในบทความไมไดกลาวถึง  
11. เฉลย 1) hopeful 
   เหตุผล จากคําถามถามวา บทความนี้อาจจะทําใหคนท่ีรูสึกหงอยเหงาเศราซึมรูสึก ... มากขึ้นเมื่อ

อานจากบทความยอหนาท่ี 3 กลาววา เพ่ือชวยรักษา depression ปจจุบันนี้หมอสั่งยาคลายเครียด ซ่ึงมี
ผลขางเคียงเพียงเล็กนอย (ไมรุนแรง) อาการเหลาน้ีมีแนวโนมท่ีจะจากไปภายใน 2-3 สัปดาหของการ
เริ่มตนการรักษาและโดยปกติไมรุนแรง (รายแรง) พอท่ีจะทําใหหยุดใชยา ดังน้ันคําตอบจึงเปนรูสึกมีความหวัง
มากขึ้น hopeful ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  2) ท่ีสิ้นหวัง 
  3) นากลัว, นาวิตก 
  4) ไมกลัว, ไมหวาดหวั่น 
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Key Self-Exercise III  
Reading Passage : Environment 

 
Passage 10 :  
1. เฉลย 4) for about four months  
   เหตุผล จากคําถามถามวา ในปจจุบันนี้หิมะตก ... ในบริเวณภูเขาของรัฐวอชิงตัน และรัฐโอเรกอน

เมื่ออานจากบทความในยอหนาท่ี 2 ท่ีกลาวถึงปริมาณหิมะท่ีตกลงมา (precipitation) จะเห็นวาขอความ 
ตรงนี้กลาววาหิมะตกลงมาในบริเวณภูเขาของรัฐวอชิงตันและรัฐโอเรกอนจาก late November มาถึง late 
March คําตอบจึงเปน ประมาณ 4 เดือนนั่นเอง for about four months ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  1) มากกวาท่ีเคย 
  2) นอยเกินกวาจะเลนสกีได 
  3) หนักเกินกวาจะปลูกแอปเปลได  
2. เฉลย 2) more warm days in July 
   เหตุผล จากคําถามถามวา โดยปกติคนเราคิดถึง global warming (ภาวะโลกรอน) วาเปน

สาเหตุของ... เมื่ออานจากบทความในยอหนาท่ี 2 ประโยคแรกกลาววา ขณะที่โดยปกติคนเราจะมอง global 
warming วาเปนเหตุการณธรรมดาๆ นั่นก็คือ มีวันท่ีอากาศหนาวนอยลงในฤดูหนาว และมีวันท่ีอุณหภูมิสูงกวา 
100 องศา มากขึ้นในเดือนกรกฎาคมดังนั้นคําตอบจึงเปน more warm days in July ตัวเลือกอื่นใชไมได 

   warm (adj.) = having or producing a comfortably high temperature, although not 
hot (มีอุณหภูมิสูงอยางสบาย แมวาไมรอน) 

  1) ฤดูหนาวยาวขึ้น 
  3) หิมะลึกกวาในฤดูหนาว 
  4) วันสั้นขึ้นในเดือนกรกฎาคม  
3. เฉลย 2) effects climate change in two states 
   เหตุผล จากคําถามถามวา Ruby Leung ทําการศึกษาคนควาเรื่อง ... เมื่ออานจากบทความใน

ยอหนาท่ี 2 ประโยคที่ 2 กลาววาเธอเปน climate researcher และยังไดกลาววาเธอศึกษาคนควาถึง
ผลกระทบ (impact) ของ warmer climate ท่ีมีตอ Oregon และ Washington ดังนั้นคําตอบจึงเปน 
effects of climate change in two states. (effect (N) = ผล, อิทธิพล) ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  1) สาเหตุของ global warming ท่ีมีตอโลก 
  3) ประโยชนของอากาศท่ีรอนขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  4) ขอเสียหายของการเปลี่ยนฤดูท่ัวโลก 
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4. เฉลย 1) could cause more damage to the Pacific Northwest than expected 
   เหตุผล จากคําถามถามวา Ruby Leung พบวา global warming ... เมื่ออานจากบทความใน

ยอหนาท่ี 2 ประโยคแรกกลาววา ในขณะที่ global warming ถูกมองวาเปนเหตุการณธรรมดาๆ แตสภาวะ
ท่ีเก่ียวของกับในทองถิ่นนั้นเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นทันทีและนาประหลาดใจมากกวา ซ่ึงในทองถิ่นนี้ก็คือแถบ Pacific 
Northwest นั่นเอง ดังนั้นคําตอบจึงเปน could cause more damage to the Pacific Northwest than 
expected ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  2) จะรุนแรงมากขึ้นท่ัวโลกกวาท่ีเราทํานายเอาไว 
  3) จะไมรายแรงเทาท่ีเราคิด 
  4) เปนไปไดวาซับซอนนอยกวาท่ีเราตระหนัก  
5. เฉลย 4) rain 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ตัวอยาง 1 ตัวอยางของ precipitation ท่ีกลาวในบทความนี้คือ ...

เมื่ออานจากบทความตรงที่มีคําวา precipitation จะเห็นวากลาววาตกลงมาเปนหิมะ แลวกลายเปนฝน จึงมี
คําวา snow กับ rain ปรากฏอยู ดังนั้นคําตอบจึงเปน rain ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  1) ระดับ (แนว) ของหิมะท่ีตก 
  2) ภูมิอากาศ 
  3) น้ําทวม  
6. เฉลย 4) only above 4,000 feet 
   เหตุผล จากคําถามถามวา เราสามารถสรุปจากการศึกษาของ Ruby ไดวาในอนาคตเราจะพบ

หิมะ ... เมื่ออานจากบทความในยอหนาท่ี 2 ประโยคสุดทายกลาววาเพ่ิมระดับหิมะท่ีตกลงมาโดยเฉลี่ยจากท่ี
ปจจุบันนี้ 3,000 ฟุต ไปเปน 4,100 ฟุต คําตอบจึงเปน only about 4,000 feet ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  1) ในปลายเดือนพฤศจิกายน 
  2) จนกระทั่งปลายเดือนมี่นาคม 
  3) ต่ํากวา 3,000 ฟุต  
7. เฉลย 3) be badly flooded  
   เหตุผล จากคําถามถามวา ในอนาคตแหลงทองเท่ียวสําหรับเลนสกีท่ีเปนท่ีนิยมหลายแหงท่ีอยู

ตอนกลางเทือกเขา Cascade มีแนวโนมท่ีจะ ... เมื่ออานจากบทความในยอหนาท่ี 3 ประโยคแรก กลาววา 
บทสรุปการที่หิมะจะกลายเปนฝนของ Ruby จะทําใหแหลงทองเท่ียวสําหรับเลนสกีท่ีเปนท่ีนิยมในปจจุบันนี้ท่ี
อยูตอนกลาง Cascade Mountains กลายเปนอุทยานน้ําท่ีนาเวทนา ดังน้ันคําตอบจึงเปน be badly 
flooded ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  1) ปกคลุมไปดวยหิมะลึก 
  2) มีคนหนาแนนมากขึ้น 
  4) มีอากาศรอนและแหง 
 
 
 



 

ภาษาอังกฤษ (168)___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

 
8. เฉลย 4) water from the snow  
   เหตุผล จากคําถามถามวา ในปจจุบันเกษตรกรรมทางฝงตะวันออกของเทือกเขาตองใช ... เพ่ือ

การชลประทาน เมื่ออานจากบทความในยอหนาท่ี 3 ประโยคที่ 2 กลาววา การท่ีแหลงทองเท่ียวสําหรับเลน
สกีในบริเวณ Cascade Mountains กลายเปนอุทยานน้ําจะทําใหเกิดปญหาสําหรับชาวไรชาวนาท่ีอยูบริเวณ
ดานตะวันออกที่แหงของเทือกเขาท่ีตองพ่ึงพาอาศัยน้ําจากหิมะละลายในฤดูใบไมผลิ และฤดูรอน เพ่ือสงนํ้า
ไปในไรแอปเปลและขาวสาลีของพวกเขา ดังนั้นคําตอบจีงเปน water from the snow ตัวเลือกอื่นใชไมได 

  1) น้ําจากบอน้ํา 
  2) วันท่ีหนาวเย็น 
  3) น้ําทวมในเดือนพฤศจิกายน  
9. เฉลย 2) during the whole winter 
   เหตุผล จากคําถามถามวา น้ําทวมในอนาคตคาดวาจะเกิดขึ้น ... เมื่ออานจากบทความในยอหนาท่ี 

3 ประโยคสุดทายกลาววา น้ําทวมซ่ึงในปจจุบันนี้พบวาเปนเรื่องธรรมดาในเดือนพฤศจิกายน เมื่อพายุพัดเขาฝง 
เปนไปไดวาเปนสิ่งท่ีรุนแรงตลอดฤดูหนาว ดังน้ันคําตอบจึงเปน during the whole winter ตัวเลือกอื่นใช
ไมได 

  1) บอยนอยลงในเดือนพฤศจิกายน 
  3) เมื่อพายุพัดเขาสูฝง 
  4) บอยมากขึ้นในบริเวณใกลฝงทะเล  
10. เฉลย 1) report a prediction about global warming 
   เหตุผล จากคําถามถามวา วัตถุประสงคของบทความนี้ คือ เพ่ือ ... เมื่ออานจากบทความ

ประกอบกับการเลือกจากตัวเลือก จะเห็นวาในเรื่องกลาวถึงการทํานายผลกระทบของ global warming 
   ดังนั้นคําตอบจึงเปน report a prediction about global warming 
  2) ขมขูชาวไรชาวนาและผูเลนสกี ในเน้ือเรื่องไมไดกลาวถึง 
  3) โตแยงกับผลของการสํารวจ ในเน้ือเรื่องไมไดกลาวถึง 
  4) บรรยายเทือกเขาแถบตะวันตกเฉียงเหนือในมหาสมุทรแปซิฟก ซ่ึงในเนื้อเรื่องไมไดบรรยายแต

พูดถึงผลของ global warming ท่ีอาจจะเกิดในแถบนี้ 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกจึงใชไมได 
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Passage 11 : 
 การรวบรวมดาวเคราะหท่ีแปลกที่คนพบในระบบสุริยะที่หางไกลแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆ ย่ิงกวานากลัว
ดวยซํ้าไปนั้นเปนการประเมินของผูคนหาดาวเคราะห, Geoffrey Marcy แหงมหาวิทยาลัย California, หลังจาก
พบดาวเคราะหท่ีใหญโตมโหฬารดวงหนึ่ง ซ่ึงใหญกวาดาวพฤหัสบดีถึง 17 เทา 
 ดาวเคราะห “whopper” โคจรรอบดาวที่เหมือนดวงอาทิตยในกลุมดาว Serpens นี้ใหญกวาดาวเคราะห
อื่นๆ ท่ีเคยพบมาเปน 2 เทา มันทําใหผูสรางทฤษฎีงงซ่ึงผูสรางนี้ไมไดคิดวาจะมีดาวเคราะหท่ีสามารถเกิดมาได
ใหญขนาดนี้ 
 R. Paul Butler แหงสถาบัน Carnegie ของ Washington, D.C. กลาววา ดาว “whopper” อาจจะเปน
ดาวเล็กๆ สีน้ําตาลก็ได และอาจจะไมรอนพอสําหรับการหลอมละลายเพื่อใหเกิดการเผาไหมแตกระนั้นมันก็โคจร
ใกลกับดาวท่ีอยูตรงกลางในระยะทางประมาณ 3 เทาจากโลกถึงดวงอาทิตย การรบกวนที่มาจากแรงดึงดูดอาจจะ
ทําใหยากสําหรับดาวดวงนี้ท่ีจะอยูใกลกับดาวอีกดวงหนึ่ง 
 “สิ่งท่ีใหญมหึมานี้อาจจะเปนกลุมใหมของวัตถุก็ได” Butler พูด และ Butler ยังเสริมอีกวา “ฉันไมสามารถ
รอจนกระทั่งผูสรางทฤษฎีจะอธิบายสิ่งเหลานี้กับเราได” 
 ทีมของ Marcy ยังไดคนพบดาวดวงท่ีสองโคจรรอบดาวดวงเดียวกัน HD 168443 โดยใชกลอง 
โทรทรรศน Keck ในฮาวาย นักดาราศาสตรสรุปการคงอยูของดาวเคราะหดวงหนึ่งโดยการคนพบการแกวงไกวท่ี
นอยมากซ่ึงมาจากแรงดึงดูดของเคราะหดวงนั้น 
 ในการคนหาที่แยกกัน Marcy และ Butler พบดาวเคราะห 2 ดวงแรกท่ีโคจรรอบดาวเล็กๆ สีแดงดวงหนึ่ง
ซ่ึงเปนดาวธรรมดาซ่ึงมีมวลประมาณ 3

1  ของดวงอาทิตย จากการท่ีพวกเขาศึกษาดาวสีแดงดวงน้ี (Gliese 876) 

พวกเขาพบดาวเคราะหดวงหนึ่งซ่ึงมีมวลเปน 2 เทาของ Jupiter และอีกดวงหนึ่งประมาณ 2
1  ของ Jupiter การ

คนพบครั้งใหมนี้นํามาสูจํานวนดาวเคราะหท่ีเพ่ิมเติมจากดวงอาทิตยถึงดวงท่ี 59 แลว ท่ีไดถูกระบุออกมา 
  
1. เฉลย 4) The increasing number of whopper planets 
   เหตุผล จากคําถามถามวา main idea ของบทความนี้คืออะไร จากเน้ือเรื่องกลาวถึงการคนพบ

ดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมาดวงใหมของ Marcy และ Butler และในยอหนาสุดทายยังสรุปอีกวาการคนพบ
ครั้งใหมน้ีทําใหจํานวนตัวเลขเพ่ิมขึ้นมาถึงเลข 59 ดังน้ันความคิดสําคัญของเรื่องจึงเปน จํานวนดาวเคราะห
ท่ีใหญโตมหึมาเพ่ิมขึ้น น่ันก็คือ The increasing number of whopper planets.  

  1) การกอรูปของดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมา 
  2) ขนาดท่ีหลากหลายของดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมา 
  3) รูปแบบการโคจรของดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมา  
2. เฉลย 2) An astrophysicist  
   เหตุผล จากคําถามถามวา ใครเปนไปไดท่ีเปนผูเขียนบทความเรื่องนี้ คนเขียนเรื่องนี้ตองเก่ียวกับ

ดวงดาวและลักษณะตางๆ ของดวงดาวท่ีเรามองเห็น ดังน้ันควรเปนนักดาราศาสตรซ่ึงเช่ียวชาญทางลักษณะ
กายภาพของดวงดาว น่ันก็คือ An astrophyscist 

  1) นักบินอวกาศ 
  3) นักสรีรศาสตร 
  4) นักฟสิกสท่ีเก่ียวกับอาวุธนิวเคลียร  
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3. เฉลย 3) To report new discoveries  
   เหตุผล จากคําถามถามวา เขียนบทความนี้ทําไม จากเรื่องเปนการบอกใหผูอานรับรูเรื่องราวการ

คนพบใหมๆ ท่ีเก่ียวกับดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมา ดังน้ันจุดประสงคก็เพ่ือรายงานการคนพบใหมๆ น่ันก็คือ 
To report new discoveries  

  1) เพ่ือทําการโตแยง 
  2) เพ่ือทําใหความจริงกระจาง 
  4) เพ่ือทําการเปรียบเทียบ  
4. เฉลย 2) In distant solar systems  
   เหตุผล จากคําถามถามวา ดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมาน้ีถูกคนพบที่ไหน ในเรื่องกลาววาดาว

เคราะหท่ีใหญโตมหึมาน้ีถูกคนพบในระบบสุริยะท่ีหางไกล น่ันก็คือ In distan solar systems  
  1) ในระบบสุริยะของเรา 
  3) ในกลุมดาว Serpens 
  4) รอบๆ บริเวณของดาวตรงกลาง  
5. เฉลย 4) Because of their considerably massive size 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ทําไมดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมาถึงทําใหเกิดความสับสนขึ้นทามกลาง

ผูสรางทฤษฎี จากยอหนาท่ี 2 กลาววา มันทําใหผูสรางทฤษฎีงง (สับสน) ซ่ึงผูสรางทฤษฎีน้ีไมไดคิดวาจะมี
ดาวเคราะหท่ีสามารถเกิดมาไดใหญขนาดนี้ น้ันก็คือคําตอบ Because of their considerably massive size.  

  1) เน่ืองมาจากการโคจรท่ีเหมือนดวงอาทิตยของพวกมัน 
  2) เน่ืองมาจากแหลงกําเนิดซ่ึงยังไมไดรับการสํารวจของพวกมัน 
  3) เน่ืองมาจากปฏิกิริยาการเผาไหมการหลอมละลายของพวกมัน  
6. เฉลย 3) Because of the gravitational disturbances.  
   เหตุผล จากคําถามถามวา ทําไมมันถึงยากสําหรับดาวเคราะหสีนํ้าตาลท่ีจะกอรูปใกลดาวดวงนี้ท่ี

จะอยูใกลกับดาวอีกดวงหนึ่ง ดังน้ันคําตอบจึงเปน Because of the gravitational disturbances. 
  1) เน่ืองมาจากกอนท้ัง 7 ของมัน 
  2) เน่ืองมาจากความรอนไมเพียงพอสําหรับการหลอมละลาย 
  4) เน่ืองมาจากการโคจรอันใกลชิดของมันกับดาวตรงกลาง  
7. เฉลย 2) A slight detected wobble. 
   เหตุผล จากคําถามถามวา นักดาราศาสตรใชหลักฐานอะไรเพ่ือยืนยันการคงอยูของดาวเคราะห

จากยอหนาท่ี 5 กลาววา นักดาราศาสตรสรุปการคงอยูของดาวเคราะหดวงหนึ่งโดยการคนพบการแกวงไกว
ท่ีนอยมาก ซ่ึงเกิดจากการดึงท่ีมาจากแรงดึงดูดของดาวเคราะหดวงนั้น ดังน้ันคําตอบจึงเปน A slight detected 
wobble. 

  1) การดึงซ่ึงมาจากแรงดึงดูด 
  3) รูปภาพจากกลองโทรทรรศน 
  4) แรงดึงดูดระหวางดาวเคราะห  
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8. เฉลย 1) Some have different colors. 
   เหตุผล จากคําถามถามวาอะไรไมจริงเก่ียวกับดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมา ครูใชวิธีดูจากตัวเลือก 

ท่ีดีท่ีสุด  
  1) ดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมาบางดวงมีสีตางๆ กัน ในเรื่องกลาววาดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมาดวงนี้

อาจจะเปนดาวดวงเล็กๆ สีนํ้าตาลดวงหนึ่งดังน้ันตัวเลือกนี้จึงผิดจากขอมูลในเรื่อง 
  2) ดาวเคราะหบางดวงมีขนาดใหญโตมหึมาท่ีนาสะพรึงกลัว ในเรื่องกลาววาการรวบรวมดาวเคราะห

ท่ีแปลกท่ีคนพบในระบบสุริยะที่หางไกลแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆ ย่ิงกวานากลัวดวยซํ้าไป น่ันเปนการประเมิน
หลังจากพบดาวเคราะหท่ีใหญโตมโหฬารดวงหนึ่งซ่ึงใหญกวาดาวพฤหัสบดีถึง 17 เทา และรายละเอียดของ
เรื่องยังกลาวถึงดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมาอีกดวย ดังน้ันตัวเลือกนี้จึงถูกตองตามขอมูลในเรื่อง 

  3) การคนพบใหมๆ กําลังเพ่ิมขึ้น ในตอนบทนําเรื่องกลาวถึงการรวบรวมดาวเคราะหแปลกๆ ท่ีคนพบ
ในระบบสุริยะท่ีหางไกล แปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆ เขาใช Present Perfect แสดงวาเหตุการณน้ีเกิดตั้งแต
อดีตมาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน และตอนยอหนาสุดทายยังกลาววา การคนพบใหมๆ น้ีนํามาสูตัวเลขดาวเคราะห
ท่ีไดระบุไววาเปนเลข 59 แสดงวา การคนพบใหมๆ ของดาวเคราะหยังคงเพ่ิมขึ้นอยูเรื่อยๆ ดังน้ันตัวเลือกนี้
จึงถูกตองตามขอมูลในเรื่อง 

  4) ดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมาน้ีสามารถกอรูปในหลายๆ สภาพ ในเรื่องตรงยอหนาท่ี 5 กลาววา 
ดาวเคราะหดวงนี้มีประมาณ 7 รูปราง 

   เพ่ิมเติม mass = a large amount of substance, liquid or gas that does not have a 
definite or regular shape (จํานวนมากของสาร, ของเหลว หรือกาซซ่ึงไมมีรูปรางท่ีแนนอน) เชน I stood 
outside and saw a mass of black smoke to the south. 

   ดังน้ันตัวเลือกนี้จึงถูกตองตามขอมูลในเรื่อง เมื่อพิจารณาตัวเลือกท้ังหมดแลวคําตอบจึงเปน 
Some have different colors.  

9. เฉลย 2) A high school student  
   เหตุผล จากคําถามถามวา ใครท่ีเปนไปไดท่ีไมสามารถนําบทความนี้ไปใชประโยชนในอาชีพของเขา 
  1) นัก biophysics biophysics = the scientific study of how physics erlates to biological 

processes (การศึกษาทางวิทยาศาสตรในดานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวกับสสาร พลังงาน การเคลื่อนไหว และ
แรงไปสัมพันธกับกระบวนการที่เก่ียวกับกระบวนการทางธรรมชาติท่ีกระทําโดยสิ่งมีชีวิตอยางไร) จะแรง ซ่ึง
ก็สามารถนําเอาความรูในบทความนี้ไปใชประโยชนของเขาได 

  2) นักเรียนระดับมัธยมปลาย ไมจําเปนตองศึกษาขอมูลเหลาน้ี ไมมีความสนใจในเรื่องนี้เปนสวนตัว 
และก็ไมสามารถนําเอาความรูในบทความนี้ไปใชประโยชนกับอาชีพนักเรียนได 

  3) ผูผลิตสารเคมี เอามาใชประโยชนในการสรางสารคดี 
  4) บรรณาธิการนิตยสารทางวิทยาศาสตรเอามาใชประโยชนในการเขียนวารสาร 
   ดังน้ันคําตอบจึงเปนขอ 2) A high school student 
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10. เฉลย 3) 17 times bigger than the Jupiter 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ขนาดท่ีใหญท่ีสุดของดาวเคราะหท่ีใหญโตมหึมาท่ีถูกกลาวในบทความ

คืออะไร จากยอหนาแรกกลาววา หลังจากพบดาวเคราะหท่ีใหญโตมโหฬารดวงหนึ่งซ่ึงใหญกวาดาวพฤหัสบดี
ถึง 17 เทา ดังน้ันคําตอบ คือ 17 times bigger than the Jupiter 

  1) 3
1  ของมวลดวงอาทิตย ในยอหนาสุดทายกลาววา พบดาวเคราะห 2 ดวงแรกท่ีโคจรรอบดาวเล็กๆ 

สีแดงดวงหนึ่งเปนดาวธรรมดาๆ ประมาณ 3
1  ของมวลดวงอาทิตย ไมไดกลาวถึงขนาดwhopper planet.  

  2) 3 เทาใหญกวาโลก ไมไดกลาวถึงในเรื่อง 
  4) เล็กกวาดาวพฤหัสบดี 7 เทา ไมไดกลาวถึงในเรื่อง 
 
Passage 12 :  
 เปนเวลา 150 ปท่ีนักวิทยาศาสตรไดพยายามคนควาเก่ียวกับความคงท่ีของแสงอาทิตย จํานวนของพลังงาน
จากดวงอาทิตยท่ีเขาถึงยังโลก แตแมวาในพ้ืนท่ีท่ีไมมีเมฆของโลก ความคงท่ีของแสงอาทิตยก็ยังไมสามารถวัดได
อยางเท่ียงตรง โมเลกุลของแกสและอนุภาคของฝุนละอองในบรรยากาศดูดและกระจายแสงอาทิตย และปองกัน
ความยาวคลื่นของแสงไมใหเขามาถึงพ้ืนโลก 
 ดวยความกาวหนาของดาวเทียม กระนั้นนักวิทยาศาสตรก็สามารถวัดผลลัพธของดวงอาทิตยไดในท่ีสุด 
โดยปราศจากการขัดขวางของบรรยากาศของโลก ดาวเทียม ช่ือ Solar Max จาก NASA ไดตรวจวัดผลลัพธของ
ดวงอาทิตยตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 1980 แมวาความไมสมประกอบของระบบควบคุมดาวเทียมจะจํากัดการสํารวจ
ของดาวเทียมนี้เปนเวลา 2-3 ป ดาวเทียมนี้ก็ไดรับการซอมแซมในวงโคจร (ในอวกาศ) โดยนักบินอวกาศจาก
กระสวยอวกาศในป 1984 การสํารวจของดาวเทียม (Solar) Max บงช้ีวาความคงท่ีของแสงอาทิตยน่ันไมไดคงท่ี
อยางแทจริงเลย 
 อุปกรณของดาวเทียมไดตรวจจับความถ่ี ความแตกตางเล็กนอยของผลลัพธจากดวงอาทิตย โดยทั่วไปมีคา
ไมมากไปกวารอยละ 0.05 ของคาเฉลี่ยพลังงานท่ีปลอยออกมา และคงอยูตั้งแต 2-3 ปจนถึง 2-3 สัปดาห 
นักวิทยาศาสตรเช่ือวาความผันผวนนี้เกิดขึ้นพรอมกับการปรากฎ และไมปรากฎของกลุมขนาดใหญของจุดดําบน
พ้ืนผิวดวงอาทิตย จุดดําบนดวงอาทิตยคลายกับภูมิภาคท่ีมืดมิดของพ้ืนผิวดวงอาทิตยท่ีมีสนามแมเหล็กแรง และ
อุณหภูมิเย็นกวาบริเวณท่ีเหลือของดวงอาทิตย 2,000 องศาฟาเรนไฮต โดยเฉพาะอยางย่ิงความผันผวนท่ีมีคามาก
ในความคงที่ของแสงอาทิตยเกิดขึ้นพรอมกับพ้ืนท่ีของกลุมจุดดําขนาดใหญ ตัวอยางในป 1980 อุปกรณ (ตรวจจับ
ความถ่ี) ของ Solar Max บันทึกคารอยละ 0.3 ท่ีลดลงของพลังงานแสงอาทิตยท่ีเขาถึงโลก ในขณะนั้นจุดดําบน
ดวงอาทิตยครอบคลุมประมาณรอยละ 0.6 ของพ้ืนผิว พ้ืนท่ีน้ันใหญกวาพ้ืนผิวโลก 20 เทา 
 ความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของความคงที่ของแสงอาทิตยเปนเรื่องยากกวาท่ีจะคนควา แมวาขอมูลจาก 
Solar Max ไดระบุการลดลงชาๆอยางคงท่ีของพลังงานท่ีปลอยจากดวงอาทิตย นักวิทยาศาสตรบางคนคิดวาตัว
ตรวจจับของดาวเทียมท่ีมีอายุมากขึ้นจะมีความออนไหว (ตอการตรวจวัด) นอยลงเมื่อเวลาผานไป ขอผิดพลาดนี้
ทําใหระบุคาความคงท่ีของแสงอาทิตยนอยลง ความเปนไปได (ท่ีวาเปนเพราะดาวเทียมเกา) น้ีถูกยกเลิก ดวยการ
เปรียบเทียบการสํารวจของดาวเทียม Solar Max กับขอมูลจากอุปกรณชนิดท่ีคลายกันบนดาวเทียม Nimbus 7 
ของ NASA ตั้งแตป 1978  
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1. เฉลย 3) The measurement of variation in the solar constant 
   เหตุผล passage น้ีอภิปรายเก่ียวกับเรื่องการวัดคาความคงท่ีของแสงอาทิตย แมวาจะกลาวถึง

ตัวดาวเทียมอยูบาง แตใจความหลักตั้งแตตนถึงทายเรื่องเก่ียวกับการวัด  
2. เฉลย 4) They interfere with accurate measurement of the solar constant. 
   กาซและฝุนละอองรบกวนความแมนยําของการวัดความคงท่ีของแสงอาทิตย 
   เหตุผล โจทยถามวาทําไมผูเขียนกลาวถึง แกส และฝุนละอองในยอหนาแรก จาก passage 

กลาววาแกสและฝุนละอองในอากาศเปนตัวปกปอง และกระจายไมใหแสงจากดวงอาทิตยเขามายังพ้ืนโลก  
3. เฉลย 4) The Earth’s atmosphere interferes with the sunlight. 
   ช้ันบรรยากาศของโลกเปนอุปสรรคตอแสงอาทิตย 
   เหตุผล โจทยถามวาทําไมจึงไมสามารถวัดความคงท่ีของแสงอาทิตยโดยไมใชดาวเทียม จาก 

paragraph แรก นอกจาก gas และ dust แลว ช้ันบรรยากาศของโลกก็มีสวนไมใหคลื่นแสงผานเขามายัง
โลกเชนกัน  

4. เฉลย 4) disperse (v.) 
   ทําใหกระจัดกระจาย 
   เหตุผล scatter (v.) = ทําใหกระจาย  emit (v.) = ปลอยออกมา 
    capture (v.) = ครอบครอง, จับกุม  transform (v.) = ทําใหเปลี่ยนแปลง  
5. เฉลย 3) satellite’s 
   เหตุผล โจทยถาม reference วา its อางอิงถึงอะไร Although a malfunction in the 

satellite’s control system limited its observation ... แมวาความไมสมประกอบของระบบควบคุม
ดาวเทียมจะจํากัดการสํารวจของดาวเทียมนี้ ดังน้ัน its จึงหมายถึงดาวเทียมมน่ันเอง  

6. เฉลย 3) registered / V3 ของ register (v.) 
   เหตุผล estimated = ประมาณ disregarded = ไมเอาใจใส 
    registered = บันทึก, แสดง  predicted = ทํานาย 
   จาก passage มีการใชท้ังคําวา detected และ registered ในความหมายเดียวกัน คือ 

ตรวจจับ/บันทึกไว  
7. เฉลย 1) sunspot activity 
   กิจกรรมเก่ียวกับจุดดําของดวงอาทิตย 
   เหตุผล โจทยถามวา อางอิงถึง passage นักวิทยาศาสตรเช่ือวาความผกผันของความคงที่ของ

แสงอาทิตยน้ันเกิดจากการท่ีบนดวงอาทิตยมีจุดดําซ่ึงบริเวณนั้นไมมีแสง มีสนามแมเหล็กแรง และอุณหภูมิ
ต่ํากวาบริเวณอื่น (เมื่อบริเวณนั้นโคจรมาตรงกับโลก ทําใหแสงท่ีสองมายังโลกลดลง)  

8. เฉลย 1) fall (n.) 
   การตก 
   เหตุผล decline (n.) = ภาวะตกต่ํา reversal (n.) = การพลิกกลับ 
    release (n.) = การปลดปลอย fluctuation (n.) = ความผันผวน  
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9. เฉลย 3) Solar Max’s instruments were getting old. อุปกรณของ Solar Max 
   มีอายุมาก 
   เหตุผล จาก paragraph สุดทาย some scientists have thought that the satellite’s aging 

detectors might have become less sensitive over the years สาเหตุท่ีนักวิทยาศาสตรบางคนคิดวา 
Solar Max ใหขอมูลท่ีไมนาเช่ือถือ เพราะอายุท่ีมากขึ้นนั่นเอง  

10. เฉลย 4) instruments are providing inaccurate data 
   อุปกรณใหขอมูลท่ีไมเท่ียงตรง 
   เหตุผล คําวา This possibility ในยอหนาสุดทาย refer ถึง ความเปนไปไดท่ี Solar Max จะ

บันทึกขอมูลผิดพลาดเนื่องจากความเกาของอุปกรณ ซ่ึงกลาวถึงไวในประโยคกอนหนา  
11. เฉลย 1) an ongoing research effort 
   ความพยายามคนควาท่ียังดําเนินตอไป 
   เหตุผล จาก passage ท้ังหมดยังไมมีบทสรุปวาตกลง solar constant มีคาเปนอยางไร มีบอก

แตเพียงสาเหตุของคาท่ีผันผวน และใน paragraph สุดทาย กลาวถึงอุปกรณท่ีทําหนาท่ีเดียวกันบน
ดาวเทียม Nimbus 7 ท่ีใหมกวา Solar Max จึงสรุปไดวาการคนควายังคงดําเนินตอไป  

 
Passage 13 :  
 แผนเปลือกโลกที่แข็งและไมยืดหยุนท่ีรวมกันเปนช้ันนอกสุดของโลกมีความหนาประมาณ 100 กิโลเมตร 
ในแผนนี้รวมอยูท้ังเปลือกโลกและชั้นแมนเทิล หินในช้ันเปลือกโลกประกอบโดยโลหะสวนใหญท่ีเปนโลหะเบา เชน 
อลูมิเนียมและโซเดียม ขณะที่ช้ันแมนเทิลประกอบดวยสสารท่ีหนักกวา เชน เหล็กและแมกนีเซียมท้ัง 2 ช้ันรวมกัน 
เปลือกโลกและแมนเทิลช้ันบนที่รวมกันเปนแผนพ้ืนผิวเรียกวา Lithosphere ช้ันท่ีไมยืดหยุนนี้ลอยตัวบนสสารท่ี
หนาแนนกวาของช้ันแมนเมิลช้ันลาง เชนเดียวกับท่ีแพไมลอยในบอน้ํา ช้ันนี้ถูกรองรับดวยช้ันพลาสติกบางๆ ของ
แมนเทิลช้ันลาง ท่ีเรียกวา Asthenosophere ดังเชนแพลอยในน้ํา ช้ัน Lithosphere ถูกรับน้ําหนักและเคลื่อนท่ี
ไปตามกระแสชาๆ ในช้ันท่ีมีสถานะเหลวกวาท่ีอยูขางใต 
 ดวยความเขาใจเก่ียวกับการสรางตัวของพ้ืนผิว นักธรณีวิทยาไดรวมประวัติศาสตรเขาดวยกันสําหรับ
พ้ืนผิวของโลก เมื่อ 200 ลานปกอน แผนผิวโลกกอตัวเปนทวีปขนาดใหญเรียกวา พันเจีย เมื่อทวีปขนาดใหญเริ่มท่ี
จะฉีกออกจากกันเนื่องจากการเคลื่อนท่ีของพ้ืนผิว พันเจีย ในตอนแรกแยกออกเปน 2 ช้ินทวีปใหญและมหาสมุทร
ท่ีเกิดขึ้นใหมกลางพ้ืนท่ีของผืนดินเนื่องจากแรงดันน้ําท่ีเขามา ช้ินดานลาง ท่ีรวมท้ังทวีปอเมริกาใต แอฟริกา 
ออสเตรเลีย และแอนตารกติกาในปจจุบัน มีช่ือเรียกวา Gondwanaland ช้ินทางตอนเหนือ ท่ีรวมอเมริกาเหนือ 
ยุโรป และเอเชีย เรียกวา Laurasia อเมริกาเหนือฉีกออกจากยุโรปเมื่อ 180 ลานปกอน กอใหเกิดมหาสมุทร
แอตแลนติกตอนเหนือ 
 บางสวนของแผน Lithospheric รองรับพ้ืนมหาสมุทรและสวนอื่นรองรับช้ินของแผนดินหรือท้ังสองอยาง 
การเคลื่อนท่ีของแผน Lithospheric กอใหเกิดแผนดินไหว ภูเขาไฟ และแนวภูเขาขนาดใหญของโลก ความเขาใจ
เก่ียวกับปรากฎการณในปจจุบันระหวางแผนเปลือกโลกที่ตางกัน อธิบายวาทําไมปรากฎการเหลาน้ีเกิดขึ้นเมื่อมี
การเคลื่อนท่ี ตัวอยางเชน ขอบของมหาสมุทรแปซิฟคถูกเรียกวาวงแหวนแหงไฟ เพราะวาภูเขาไฟจํานวนมาก 
และแผนดินไหวเกิดขึ้นท่ีน่ัน กอนชวงทศวรรษ 1960 นักธรณีวิทยาไมสามารถอธิบายวาทําไมภูเขาไฟท่ียังไมมอด
และแผนดินไหวรุนแรงจึงไดหนาแนนในบริเวณนั้น ทฤษฎีการสรางตัวของพ้ืนผิวไดใหคําตอบแกพวกเขา  
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1. เฉลย 1) The contributions of the theory of plate tectonics to geological knowledge 
   ทฤษฎีการสรางตัวของเปลือกโลกใหความรูกับนักธรณีวิทยา 
   เหตุผล โจทยถามวา passage น้ีโดยสวนใหญเก่ียวของกับอะไรใน paragraph แรก passage 

กลาวถึงลักษณะของช้ันเปลือกโลลก paragraph ตอมา เปนการอธิบายท่ีมาวาทวีปตางๆ เกิดขึ้นอยางไร   
ซ่ึงมีความเก่ียวของกับปรากฎการณตางๆ ใน paragraph ท่ี 3 โดยในตอนทาย ซ่ึงเปนสรุปใจความสําคัญ
กลาวถึง the theory of plate tectonics วาใหคําตอบแกขอสงสัยของนักธรณีวิทยาได  

2. เฉลย 4) asthenosphere 
   เหตุผล ในตอนทายของ paragraph ท่ี 1 กลาววา The plates are supported by a weak, 

plastic layer of the lower mantle called the asthenosphere  
3. เฉลย 2) A boat floating on the water 
   เหตุผล ใน paragraph แรกแมวาผูเขียนจะยกตัวอยางวาแผนเปลือกโลกจะลอยอยูในลักษณะ

ของแพลอยบนน้ํา แตสามารถสรุปไดคลายกับเรือท่ีลอยในน้ํา ตัวเลือกขอนี้จึงถูกตอง raft n. แพ  
4. เฉลย 2) masses 
   เหตุผล ประโยคกอนหนา คือ Pangaea first broke into two large continental masses 

ดังน้ัน ones คือ masses หรือช้ินท่ีแตกออกมาท้ังสองนั่นเอง  
5. เฉลย 4) parts of Laurasia separated from each other 
   เหตุผล มหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ เกิดขึ้นหลังจากอเมริกาเหนือแยกตัวออกจากยุโรป 

ประโยคสุดทายของ paragraph ท่ี 2 กลาววา North America tore away from Europe about 180 
million years ago, forming the northern Atlantic Ocean. ซ่ึงช้ินนี้คือช้ิน Laurasia  

6. เฉลย 4) support (v.) 
   คํ้า, พยุง, สนับสนุน 
   เหตุผล carry (v.) = ถือไว, แบกรับ damage (v.) = ทําความเสียหาย 
    squeeze (v.) = บีบคั้น, โอบกอด  connect (v.) = เช่ือมตอ  
7. เฉลย 2) Clustered 
   รวมอยูเปนกลุม 
   เหตุผล  concentrated  = เพงความสนใจ, ตรงไปยังจุดศูนยกลาง 
    allowed = ยอมรับ, ใหอนุญาต 
    exploded = เกิดขึ้นในทันที, ระเบิด 
    strengthened = ทําใหแข็งแรงขึ้น  
8. เฉลย 2) It was first proposed in the 1960’s. 
   เหตุผล เราสามารถสรุปไดวา ทฤษฎีการสรางตัวของเปลือกโลกถูกเสนอในชวงทศวรรษท่ี 1960 

จาก passage ใน paragraph สุดทาย กลาววากอนหนาชวง 1960 นักธรณีวิทยาไมสามารถอธิบาย
ปรากฏการณตางๆ ท่ีเก่ียวของได ทฤษฎีจึงควรท่ีจะเพ่ิงถูกนําเสนอในชวงน้ัน  

9. เฉลย 1) Why certain geological events happen where they do. 
   เหตุผล โจทยถามในยอหนาถัดไป passage ควรกลาวถึงเรื่องใด ใหพิจารณาเรื่องท่ีกลาวถึงไวใน

ยอหนาสุดทายแตยังไมไดขยายความ คือ เรื่องปรากฎการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในบริเวณวงแหวนแหงไฟ ถามี 
ยอหนาถัดไปจึงควรอธิบายถึงเรื่องนี้ 
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Key Self-Exercise IV  
Reading Passage : Science &Technology 

 
Passage 14 : 
 ในขณะที่มันเปนความจริงท่ียังคงมีบางส่ิงบางอยางท่ีนารําคาญเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนท่ี (“ฉันก็ยังคงตอง
มีมันอยูตลอดเวลา”) โทรศัพทเคลื่อนท่ีกลายเปนสิ่งท่ีมีใชกันเปนประจําและเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตใน
ยุคปจจุบันนี้ ดังน้ันถาคนกําลังจะเปนผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีกรุณาใชมันอยางสุภาพ 
 สิ่งที่ควรกระทํา 
 1. ทําการสนทนาของคุณใหกระชับ มันไมสําคัญหรอกวาโทรศัพทเคลื่อนท่ีของคุณจะดีแคไหน มันตองใช
ความอดทนอยางมากท่ีไดยินสิ่งซ่ึงคนบางคนพูดทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี และมันก็ไมนารื่นรมยเลยสําหรับคนบางคน 
และคุณไมไดพูดใชไหมเมื่อคุณรับโทรศัพทเคลื่อนท่ีวาคุณจะใชมันเพียงแคบอกใหเขารูเมื่อคุณจะไปถึงสาย 
 2. ใชมันเหมือนกับเครื่องมือในการนัดเท่ียว ถาคุณใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี ผูท่ีชอบคุณก็จะไมมีทางรูวาคุณอยู
ท่ีไหน ดังน้ันคุณก็ดูเหมือนลึกลับและนาดึงดูดใจมาก 
 3. ใชมันเพ่ือกันพูดคุย ถาคุณตองไปอยูในท่ีท่ีนาเบ่ือมากๆ เชน เมื่อคุณตองรออยูในแถวท่ียาวเพ่ือ check in 
ท่ีสนามบิน  
 สิ่งที่ไมควรกระทํา 
 1. อยาใชอุปกรณ hands - free มันเหมือนกับคุณกําลังพูดกับตัวคุณเอง 
 2. อยาใหเบอรโทรศัพทของคุณกับคนที่คุณไมตองการพูดคุยดวย สิ่งน้ีอาจจะดูเหมือนชัดเจนมันก็เคยเกิดขึ้น
ท่ีวามีคนใหเบอรโทรศัพทของเขาไป และรูสึกโกรธมากท่ีรับโทรศัพทซ่ึงทําใหเขาเสียคาใชจายมากมายเมื่อตอนเขา
อยูตางประเทศ 
 3. อยาใชมันในภัตตาคาร, โรงภาพยนตร, หองสมุด หรือท่ีไหนก็ไดท่ีมันอาจจะไปรบกวนคนอื่น (ถาการ
โทรน้ันไมรวบรัดมากๆ และคุณตองขอโทษดวย) 
 4. อยาเพ่ิมเสียงของคุณ (ตะเบงเสียง) วิทยาการสมัยใหมท่ีไวใจไมไดหมายความวาคนบางคนรูสึกตองการ
ท่ีจะตะโกนหรือกรีดรอง กรุณาอยาทํา ไมมีใครท่ีตองการไดยินเรื่องราวของคุณ 
 5. อยาใชโทรศัพทในขณะที่คุณนัดเท่ียว (เท่ียวกับคนที่คุณช่ืนชอบ) ซ่ึงเราเห็นมันเกิดขึ้น 
  
1. เฉลย 1) uses a mobile phone  
   เหตุผล จากคําถามถามวา ผูอานซ่ึงตั้งใจเอาไววาจะอานเรื่องนี้คือคนผูซ่ึง .................... 
   เมื่ออานจากเน้ือเรื่องเปนการแนะนําขอปฏิบัติในสิ่งท่ีควรทําและไมควรทําในการใชโทรศัพทมือถือ 

คําตอบจึงเปน คนท่ีอานเรื่องนี้ คือ คนผูซ่ึงใชโทรศัพทมือถือ น่ันคือ uses a mobile phone  
  2) ชอบพูดกับตัวเอง 
  3) พบวาโทรศัพทมือถือนารําคาญ 
  4) เดินทางมากๆ  
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงประเด็นกับเนื้อเรื่องท่ีอาน เราจึงไมเลือกคําตอบเหลาน้ี 
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2. เฉลย 1) explain how to use a mobile phone considerately 
   เหตุผล จากคําถามถามวา จุดประสงคหลักของเรื่องนี้คือเพ่ือท่ีจะ .................... 
   เมื่ออานจากเน้ือเรื่องเปนการแนะนํา (อธิบาย) วิธีการใชโทรศัพทมือถือวาสิ่งใดควรทําสิ่งใด    

ไมควรทํา เชน ควรจะทําบทสนทนาใหกระชับรวบรัด, ไมควรใชในท่ีท่ีอาจจะทําความรําคาญใหคนอื่น เชน 
ภัตตาคาร, โรงหนัง, หองสมุด ถาจําเปนก็ตองรวบรัดใหมากท่ีสุด และตองกลาวคําขอโทษ ดังน้ันคําตอบจึง
เปนจุดประสงคของเรื่องนี้คือ เพ่ือท่ีจะอธิบายวิธีใชโทรศัพทมือถืออยางเกรงใจ น่ันคือ explain how to use 
a mobile phone considerately 

  2) เตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในการใชโทรศัพทมือถือ 
  3) วิพากษวิจารณคนผูซ่ึงใชโทรศัพทมือถือในที่สาธารณะ 
  4) สอนคนในเรื่องวิธีใชโทรศัพทมือถืออยางประหยัด 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงประเด็นกับเนื้อเรื่องท่ีอาน เราจึงไมเลือกคําตอบเหลาน้ี  
3. เฉลย 2) humourous 
   เหตุผล อารมณท่ีตองการจะสื่อของเนื้อเรื่องนี้ คือ ... 
   formal (a) = เปนทางการ  humourous (a) = ขบขัน 
   conversational (a) = แบบสนทนา optimistic (a) = มองโลกในแงดี 
   การทําโจทยแบบนี้ ตองสังเกตภาษาของผูเขียนนะคะ จะเห็นวาถึงแมวาเรื่องนี้เปนขอแนะนํา

สําหรับผูใชโทรศัพทมือถือท้ังในสิ่งท่ีควรทํา (Dos) และสิ่งไมควรจะทํา (Don’ts) แตไมไดเปนการแนะนําแบบ
จริงจังคะ เปนแบบฮาๆ อยางขอ 2) จงใชมันเปนเครื่องมือในการนัดเดทหรือขออยาใชโทรศัพทมือถือขณะ 
มีเดทกับคนรัก  

4. เฉลย 2) unavoidable 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ผูเขียนเรื่องนี้พิจารณาวาโทรศัพทมือถือเปนสิ่งซ่ึง .................... 
   จากเนื้อเรื่องในบรรทัดท่ี 2 ยอหนาแรกกลาววา โทรศัพทมือถือกลายเปนสิ่งท่ีจําเปนขาดไมไดใน

การดํารงชีวิตในปจจุบัน ดังน้ันคําตอบจึงเปน ผูเขียนพิจารณาวาโทรศัพทมือถือเปนสิ่งซ่ึงหลีกเลี่ยงไมได  
น่ันคือ unavoidable  

  1) ยากท่ีจะใช 
  3) เปนคาใชจายท่ีไมจําเปน 
  4) เปนอุปสรรคในการติดตอสื่อสาร 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงประเด็นกับเนื้อเรื่องท่ีอาน เราจึงไมเลือกคําตอบเหลาน้ี  
5. เฉลย 4) use your mobile phone  
   เหตุผล จากคําถามถามวา “do it” ในบรรทัดสุดทายยอหนาท่ี 1 หมายความวา .................... 
   จากขอความในประโยคนี้กลาววา ถาคุณกําลังจะเปนผูใชโทรศัพทมือถือละก็ กรุณาใชมันอยาง

สุภาพ ดังน้ัน คําวา do it หมายถึง ใชมัน น่ันคือ ใชโทรศัพทมือถือ คําตอบจึงเปน use your mobile phone  
  1) พูด 
  2) ขอใหผูอื่นปดโทรศัพทของพวกเขา 
  3) ซ่ือสัตย 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงประเด็นกับเนื้อเรื่องท่ีอาน เราจึงไมเลือกคําตอบเหลาน้ี 
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6. เฉลย 4) end your call quickly  
   เหตุผล จากคําถามถามวา เมื่อคุณใชโทรศัพทมือถือ พยายามที่จะ .................... 
   จากเนื้อเรื่องในขอเสนอแนะสวน Mobile Dos : ขอ 1 : บอกวา ทําบทสนทนาใหสั้น รวบรัด 

ดังน้ันคําตอบจึงเปน พยายามจบการสนทนาอยางรวดเร็ว น่ันคือ end your call quickly  
  1) พูดใหสุดเสียง (เสียงดังๆ)  
  2) แสดงความรูสึกของคุณ 
  3) ใชอุปกรณเสริม hands-free 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงประเด็นกับคําถามและเนื้อเรื่องท่ีอาน เราจึงไมเลือกคําตอบเหลาน้ี  
7. เฉลย 2) to people you don’t want to hear from 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ผูเขียนแนะนําวาคุณไมควรใหเบอรโทรศัพทของคุณ .................... 
   ในสวน Mobile Don’ts : ในขอ 2 พูดวา อยาใหเบอรโทรศัพทของคุณกับ ซ่ึงคุณไมตองการใหใช

หมายเลขโทรศัพทของคุณ ดังน้ันคําตอบจึงเปน ผูเขียนแนะนําวาคุณไมควรใหเบอรโทรศัพทของคุณกับคนที่
คุณไมตองการรูเรื่องราวเก่ียวกับเขา น่ันคือ to people you don’t want to hear from 

  1) กับคนที่คุณตองการนัดเท่ียว 
  3) ถาคุณกลัววาโทรศัพทของคุณจะถูกขโมย 
  4) ถาคุณไมสามารถไดยินสิ่งซ่ึงคนบางคนกําลังพูด 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงประเด็นเนื้อเรื่องท่ีอาน เราจึงไมเลือกคําตอบเหลาน้ี  
8. เฉลย 1) the sound is not always clear 
   เหตุผล จากคําถามถามวา ขอดอยท่ีย่ิงใหญท่ีสุดของโทรศัพทมือถือท่ีกลาวในบทความนี้ คือ .............. 
   ดูจากในสวน Mobile Dos : ขอ 1 กลาววา it’s always hard to hear what someone is 

saying on a mobile (มันอยากที่จะไดยินสิ่งซ่ึงคนเราพูดกันทางโทรศัพทมือถือเสมอๆ) และในสวน Mobile 
Don’ts: ขอ 4 กลาววา Unreliable technology means that some people feel the need to scream. 
(วิทยาการสมัยใหมท่ีไมนาไววางใจหมายความ วาคนบางคนรูสึกตองการท่ีจะตะโกนรอง) ท้ัง 2 สวนทําให
เรากลาวไดวาขอดอยของโทรศัพทมือถือ คือ เสียงมันไมชัดเจนตลอดเวลา คําตอบจึงเปน the sound is 
not always clear. 

  2) โทรศัพทมือถือไมสามารถใชในตางประเทศได 
  3) มันอันตรายที่ใชโทรศัพทมือถือในที่สาธารณะ 
  4) โทรศัพทมือถือทําใหคนมาสายในการนัดหมาย 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงประเด็นกับคําถามและเนื้อเรื่องท่ีอาน เราจึงไมเลือกคําตอบเหลาน้ี 
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9. เฉลย 3) when you are out on a date  
   เหตุผล จากคําถามถามวา มันไมเหมาะสมท่ีจะใชโทรศัพทมือถือ .................... ดูจากสวน Mobile 

Don’ts : ขอ 5 Don’t use your phone while on a date. (อยาใชโทรศัพทมือถือในขณะที่คุณอยูระหวาง
การนัดเท่ียว) น่ันคือ มันไมเหมาะสมท่ีจะใชโทรศัพทมือถือตอนคุณอยูระหวางการนัดเท่ียว คําตอบจึงเปน 
when you are out on a date  

  1) เพ่ือบอกใหคุณแมของคุณรูวาคุณจะไปรับประทานอาหารเย็นสาย 
  2) เมื่อคุณตองการดึงดูดเพศตรงขาม 
  4) เพ่ือติดตอสื่อสารเมื่อคุณเบื่อ 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้เปนขอเสนอแนะใหปฏิบัติท้ังสิ้น จึงไมตรงประเด็นกับคําถามและเนื้อเรื่องท่ีอาน 

เราจึงไมเลือกคําตอบเหลาน้ี  
10. เฉลย 2) amazement 
   เหตุผลจากคําถามถามวา ประโยคสุดทายของบทความแสดง .................... ของผูเขียน 
   จากประโยคของคําถามกลาววา อยาใชโทรศัพทมือถือในขณะที่คุณอยูระหวางการนัดเท่ียว เรา

ไดเห็นมัน (เหตุการณ)เกิดขึ้น ซ่ึงก็เปนการแสดงถึงสิ่งท่ีใหผูเขียนแปลกใจวาอยูระหวางการนัดเท่ียวกับแฟน
นาจะสนุกแตทําไมถึงเกิดเหตุการณการใชโทรศัพทมือถือได คําตอบจึงเปน amazement (การทําใหแปลกใจ, 
สิ่งท่ีทําใหแปลกใจ) 

  1) ความสามารถ 
  3) ความอดทน 
  4) การทํานาย 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกไมตรงประเด็นกับเนื้อเรื่องท่ีอาน เราจึงไมเลือกคําตอบเหลาน้ี  
 
Passage 15 :  
 การคาดการณในเชิงบวกไดยํ้าเตือนใหทราบวาความสามารถของระบบคอมพิวเตอรจะมีความเทียบเทากับ
การทํางานของสมองของมนุษยไดในราวๆ หรือกอน ค.ศ. 2030 แตเมื่อเวลานั้นมาถึง ซอฟตแวรท่ีมีช่ือวา AI ซ่ึง
มีความเหมาะสม อาจจะพรอมใชงานหรือยังไมพรอมก็ได ดังน้ันวันเวลาที่นาจะเปนไปไดจริงๆ สําหรับหุนยนต AI 
ซ่ึงมีความสามารถเทียบเทากับมนุษยนาจะอยูราวๆ ค.ศ. 2050 
 แตก็ไมมีเหตุผลวาทําไมหุนยนตทุกตัวจะตองมีความสามารถเทียบเทากับมนุษยในทุกดาน หากหุนยนต
จะตองถูกนํามาใชในงานเฉพาะดานเทาน้ัน มันก็ควรถูกสรางโปรแกรมมาใหมีความฉลาดหรือความสามารถเพียง
ระดับหนึ่งเทาน้ัน  
 หุนยนตท่ีถูกกําหนดมาเพ่ือใหใชงานดานความรูสึกนึกคิดควรจะถูกสรางโปรแกรมการทํางานตามวัตถุประสงค
ท่ัวๆ ไปอยางสมบูรณแบบ แตใหมีความเร็วในดานการปฏิบัติการในระดับต่ําซ่ึงเทียบเทาไดกับคา IQ ในระดับต่ํา
ของมนุษย 
 มันเปนท่ีเขาใจกันวาหุนยนตสวนใหญท่ีถูกผลิตมาเพ่ือจุดประสงคในการใชงานท่ัวไปนั้นควรจะถูกกําหนดมา
ใหสามารถปฏิบัติงานในสํานักงาน งานเก่ียวกับความรูสึกนึกคิด งานดานการผลิตและงานอื่นๆ ท่ีมีคลายคลึงกัน 
งานท่ีมีความเส่ียงหรืออันตรายก็ควรจะถูกตั้งเปาหมายใหเปนงานพ้ืนฐานของหุนยนตทํางานดวยเชนกัน 
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 ดูจะมีเหตุผลท่ีจะเขาใจไดวางานเชิงสรางสรรค เชน การแสดง งานดานวารสารศาสตร งานเขียนนิยาย 
งานดานการเมือง งานดานการบริหารจัดการ งานดานนโยบาย งานดานการแพทย และอื่นๆ อีกมากมายก็ควรจะ
ยังคงไวใหเปนขอบขายงานของมนุษยอยู 
 แตสําหรับงานสวนใหญท่ีหุนยนตมนุษยไดปฏิบัติการอยุในปจจุบันนี้ ก็ควรจะมีความฉลาดเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติงานแบบเดียวดันใหเสร็จสมบูรณดวยประสิทธิภาพท่ีเทากันหรือเหนือกวาดวย 
 หากระดับสติปญญาของหุนยนตเทียบเทากับสติปญญาของมนุษย หุนยนตพวกน้ีก็จะมีความเปนตัวของตัวเอง 
แลวปญหาท่ีวาน้ีจะใหญโตขนาดไหน เราจะสามารถตีความไดหรือไมวาหุนยนตจะกลายมาเปนทาสรับใชหรือหุนยนต
พวกน้ีจะไดรับการสรางโปรแกรมมาเพ่ือปองกันไมใหมันมีความเปนตัวของตัวเองในระดับเทาใด และหากเรื่องท่ีวา
น้ีพอจะมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้นจริง มันจะสงผลกระทบมากแคไหนตอความสามารถของหุนยนตในการปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยความสามารถเหมือนกับท่ีเจานายของมันมี 
 เมื่อเวลาผานไปการพัฒนาหนวยประมวลผลกลางที่เพ่ิมมากขึ้นจะสามารถทําใหหุนยนตมีความฉลาดที่
มากกวามนุษย และสิ่งน้ีเองมีแนวโนมมวาจะทําใหเกิดหุนยนตอยางนอย 2 กลุมดวยกัน กลุมแรกก็คือหุนยนตท่ี
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานแทนเจานายของมัน และอีกกลุมหนึ่งท่ีไดรับการออกแบบมาใหมีความเปนตัว
ของตัวเองและเปนอิสระ ถึงตอนนั้นก็คงจะเกิดปญหาหลายอยางมาใหไดแกไขกัน เชน หุนยนตอิสระเหลาน้ีควรร
จะไดรับอนุญาตใหทํางานดวยตนเองและไดรับเงินคาจางหรือไม หรือหุนยนตอิสระเหลาน้ีควรจะไดรับอนุญาตใหมี
หุนยนตท่ีดอยประสิทธิภาพกวามาชวยทํางานใหมันหรือเปลา  
1. เฉลย 1) Robot functions  
   เหตุผล บทความนี้พูดถึงเรื่องหุนยนตและการทํางานของหุนยนตเปนหลัก ตัวเลือกขออื่น 4) ผิด 

ตรง general purpose เพราะจริงๆ แลวเนนย้ําถึงหุนยนตท่ีจะสรางขึ้นใหมใหมีความสามารถเหมือนกับมนุษย  
2. เฉลย 4) Around 2050 
   เหตุผล ประโยคสุดทายของยอหนาแรก A more conservative date ... at around 2050.  
3. เฉลย 4) problematic (adj.) เปนปญหา 
   เหตุผล ในยอหนาสุดทายของบทความผูเขียนพูดวาหุนยนตมักจะกลายมาเปนทาสของมนุษยรึเปลา 

หรือวามันจะถูกสรางโปรแกรมเพ่ือปองกันใหมันไมมีความเปนตัวของตัวเองมากเกินไปไดหรือไม ซ่ึงตรงน้ีดู
จะเปนประเด็นท่ีจะสรางปญหาในอนาคตไดอยางแนนอน 

   practical (adj.) = ใชไดจริง  
   promising (adj.) = เปนไปตามท่ีคาดไว, ท่ีมีความหวัง 
   predictable (adj.) = ท่ีพยากรณได  
4. เฉลย 3) That robots have been programmed to suppress self-awareness 
   เหตุผล ประโยคกอนหนากลาววา To what extent could robots be programmed to 

suppress self - aware, ... จึงตอบตัวเลือกขอท่ี 3) หุนยนตไดรับการสรางโปรแกรมมาเพ่ือปองกันไมให
มันมีความเปนตัวของตัวเองมากเกินไป  

5. เฉลย 1) Higher intelligence ความฉลาดท่ีเพ่ิมขึ้น 
   เหตุผล ในยอหนาสุดทาย ตัวเลือกท้ังหมดท่ีมีผูเขียนไดผูเขียนไดพูดถึงครบทุกอยางไวในยอหนา

สุดทาย แตสิ่งท่ีเคาเนนย้ําเปนพิเศษอยูท่ีประโยคแรกๆ ของยอหนา โดยกลาวถึงหุนยนตท่ีมีลักษณะพิเศษ
มากกวาเดิม คือ มีความฉลาดมากกวามนุษย ทําใหหุนยนตแบงเปน 2 ประเภท 
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Passage 16 :  
 การคนพบแอนตารกติกไมเพียงแตพิสูจนหนึ่งในการผจญภัยทางภูมิศาสตรท่ีนาสนใจท่ีสุด แตรวมไปถึง
สรางสิ่งท่ีอาจถูกเรียกไดวายุคของความกลาหาญของการสํารวจแอนตารกติก ดวยวีรกรรมท่ีย่ิงใหญ มนุษยอยาง 
Shakleton, Scott และ Amundsen กอใหเกิดทวีปใหมใหโผลพนจากเงา และในที่สุดยุคของความกลาหาญกวา
ศตวรรษเศษๆ ก็ไดผานพนไป วิทยาศาสตรสมัยใหมและสิ่งประดิษฐไดปฏิวัติความอดทนอดกลั้น การเดินทางไปยัง
แดนน้ําแข็งในอนาคตอาจพึ่งพาหนะที่ติดมอเตอรพวงกับรถตีนตะขาบแทนที่จะเปนสุนัขท่ีผูคนพบเคยคนพบท่ีแสน
จะมีคาและเทียบกันไมไดเลย 
 นอยคนตระหนักวาทวีปแอนตารกติกมีขนาดเกือบจะพอๆ กับอเมริกาใต และพื้นท่ีทํางานขนาดใหญรอคอย
นักภูมิศาสตรและผูสํารวจทรัพยากร ชายฝงของทวีปนี้ถูกทําแผนท่ีไวอยางแมนยํา และแผนที่แสดงลักษณะภายใน
ท้ังหมดแสดงถึงงานท่ียากท่ีจะจัดการสําหรับนักทําแผนท่ีคนท่ีรับผิดชอบงานนี้ เมื่องานท่ีใชแรงของพวกเขาเสร็จ 
มันจะสามารถถูกสํารวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญท่ีนักวิทยาศาสตรเช่ือวาจะเปนแหลงขุมทรัพยท่ีใหญท่ีสุด
รวบรวมโลหะและแรธาตุท่ีโลกเคยรูจัก และเกือบจะทั้งหมดของแหลงธาตุท่ีใชไมรูจักหมดอยางทองแดง ถานหิน 
ยูเรเนียม และแรอื่นๆ จะพรั่งพรอมสําหรับมนุษย การสํารวจน้ันจะนําทางไปสูยุคของการหาประโยชนจากพ้ืนท่ี
แอนตารกติก 
 ความมืดของขั้วโลกท่ีปกคลุมทวีปนี้ไวตลอด 6 เดือนของฤดูหนาวจะถูกพิชิตโดยพลังานปริมาณมากของแสง
และทําใหเกิดความเปนไปไดท่ีจะตั้งสนามบินสําหรับการบินขามทวีปในอนาคต โดยใหพ้ืนท่ีบริเวณนี้สวางเหมือน
ตอนกลางวัน เสนทางการบินปจจุบันจะถูกเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง เพราะฐานพลังงานท่ีแอนตารกติกจะทําใหเท่ียวบิน
จากออสเตรเลียไปยังอเมริกาใตน้ันสั้นลงกวาเดิมกวา 5,000 ไมล 
 สภาพอากาศไมมีแนวโนมท่ีจะเอาชนะไดยาก สําหรับนักสํารวจ Admiral Byrd ไดแสดงใหเห็นวาสภาพ
อากาศนั้นใชได แมกระทั่งสําหรับคนที่ไมไดรับการฝกเปนคณะสํารวจในพื้นท่ีนํ้าแข็ง คณะของเขาบางคนเปนคนที่
ไมเคยเห็นหิมะมากอน และในที่สุดเขาไดบันทึกวาพวกเขารอดชีวิตจากสภาพอากาศที่รุนแรงของแอนตารกติกไดสบาย 
ดังน้ันดวยเงื่อนไขท่ีวาการติดตั้งอุปกรณท่ีเหมาะสมไดทําไวแลว เราสามารถเหมารวมไดวามนุษยทุกคนจากทุก
ประเทศสามารถอยูท่ีน่ันไดอยางปลอดภัย Byrd ยังยืนยันขนาดท่ีวามันอาจจะเปนสภาพอากาศที่ดีตอสุขภาพ 
ท่ีสุดในโลก เพราะความหนาวที่รุนแรงนับรอยปไดทําใหทวีปนี้ปราศจากเช้ือและทําใหมันเปนทวีปปลอดเช้ือท้ังหมด 
ดวยผลของทั้งอาการปวยแบบธรรมดาและไมธรรมดา และโรคภัยตางๆท่ีมนุษยติดมาจากพ้ืนท่ีอื่นในสภาพอากาศ
ท่ีตางออกไปเปนสิ่งท่ีไมเคยรูจักโดยสิ้นเชิงท่ีน่ี มันไมมีปญหาสําหรับการถนอมและเก็บรักษาอาหาร สําหรับผูท่ี
ตามมาภายหลังยังสามารถเก็บไวไดโดยไมมีรองรอยความเสียหาย, มันอาจเปนไปไดวาคนรุนหลังจะมาใสใจแอน
ตารกติกวาเปนท่ีเก็บของธรรมชาติของท้ังโลก 
 แผนการไดเริ่มโดยการเดินเทาเพ่ือท่ีจะตั้งฐานถาวรชนชายฝงของทวีป และสิ่งท่ีถูกเรียกวาทวีปแหงความ
ตายเมื่อไมก่ีปท่ีแลว ตอนนี้ทําใหมั่นใจวาจะเปนท่ีท่ีตื่นตัวท่ีสุดของชีวิตและความพยายาม 
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1. เฉลย 1) About 100 years ago. 
   เหตุผล จาก paragraph แรก การคนพบทวีปแอนตารกติกาในชวงแรกเปนยุคของความกลาหาญ 

และเวลากวา 1 ศตวรรษเศษๆ ก็ไดผานพนไป จึงสรุปไดวามีการคนพบทวีปนี้กวา 100 ป มาแลว  
2. เฉลย 1) Brave and tough. ความกลาและความอดททนแข็งแรง 
   เหตุผล ขอนี้ถามวานักสํารวจจะตองมีคุณสมบัติอยางไร แมวาจะมีอุปกรณสมัยใหมและเทคนิค

ตางๆ แลว เน่ืองจากเปนบริเวณท่ีหนาวมาก และตองใชความอดทนในการเดินทาง จึงตอบขอ 1) สําหรับ
ตัวเลือกขออื่นๆ ไมเก่ียวของ 

   Stubborn and arrogant. = ดื้อรั้นและหยิ่งยโส 
   Well-liked and humorous. = ความชอบและตลกขบขัน 
   Stout and smart. = ความจํ้าม่ําและความฉลาด  
3. เฉลย 3) in the Antarctic Continent 
   เหตุผล โจทยถามพ้ืนท่ีท่ีอากาศดีท่ีสุดในโลก มีกลาวถึงใน paragraph ท่ี 4 Byrd even affirms 

that it is probably the most healthy climate in the world, ...  
4. เฉลย 2) Copper, coal and uranium. 
   เหตุผล ตอนทายของ paragraph ท่ี 2 กลาวถึงโลหะ ธาตุ และแรท่ีจะพบไดในแอนตารกติกา  
5. เฉลย 4) Setting up permanent bases on the coasts. 
   เหตุผล แผนการณสําหรับทวีปนี้คือการจัดตั้งฐานถาวร กลาวไวในประโยคแรกของ paragraph 

สุดทาย Plans are already on foot to set up permanent bases on the shores of this continent, ... 
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เก็งขอสอบภาษาอังกฤษ โดยครูพี่แนน 2012 
 

Vocab 
Polysemy  
Choose the alternative which has the same meaning as the selected words 
from the sentence.  
1. Account: John paid the money into his account this morning. 
 1) It’s of no account to me whether Jason comes to my party or not. 
 2) Alice was accounted a genius by all who knew her work. 
 3) I need to draw some money out of my current account. 
 4) John doesn't drink alcohol on account of his health. 
 
One doesn’t belong  
2. 1) inflammable 2) sumptuous 3) lavish 4) exuberant  
3. A father is teaching his son that he must work hard and make sacrifices to be successful. 

He sums up his lecture by saying, “....................” 
 1) No pain, no gain.   2) All work and no play make Jack a dull boy. 
 3) Take time to smell the flowers. 4) Curiosity killed the cat. 
 

Grammar 
Error  
4. Neither Sam Atkins nor Henry miller, sales representatives for the company, presented their  
   1)      2) 
 summaries of sales before the deadline for doing so. 
   3)  4) 
 
Sentence completion  
5. Uniform acceleration occurs .................... the rate of change remains the same over successive 

and equal intervals of time. 
 1) according to 2) if 3) with 4) under  
6. In a beehive there are three kinds of bees: the queen bee, the drones, and the workers. The 

worker bees go from flower to flower ..........A.......... nectar, or juice, which ..........B.......... mostly 
... sugar mixed with water. 

 A. 1. collect 2. collecting 3. collected 4. have collected 
 B. 1. compose...of 2. is composed...of 3. comply...with 4. is compiled...with 
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Reading 
Passage 1 
 If you have a car navigation system but feel it is distracting and just as likely to lead to an 
accident as a stress-free journey, three-dimensional digital mapping might be an alternative.  
New 3D-navigation system technology has the capability to show the real-world appearance of 
buildings and road surfaces, enhancing the experiences of drivers or pedestrians who use it. For 
instance, if you are shopping at a department store, you can use your mobile phone to see the 
layout of all the stores, elevators and even emergency exits. As more people use advanced 
wireless devices, particularly smartphones and tablets, and wireless broadband networks develop, 
the use of digital maps is expected to increase. The widespread use of digital maps and 
advanced location-based services is also expected to increase revenue opportunities for mobile 
operators, software developers and store and product owners. The global digital map maker 
recently introduced its new Natural Guidance system, providing instructions based on points of 
interest and landmarks. 
 Unlike conventional navigation systems that tell users how many metres before turning right, the 
natural guidance system will identify a specific place for users such as “turn right at the 7-Eleven”. 
This helps drivers keep their eyes on the road, rather than the navigation system.  
7. Which is not the additional feature of the new 3D-navigation system technology? 
 1) Providing instructions based on interesting landmarks. 
 2) Showing the real appearance of road surfaces. 
 3) Telling total distance of a journey. 
 4) Identifying all layout of department stores. 
 
Passage 2 
 Because a large proportion of the land in Hawaii is rugged and mountainous, the state has 
little space to grow crops. Some areas are also covered with hard, black lava on which nothing 
can grow. Even so, Hawaii produces large quantities of farm products. The volcanic soil in the 
valleys and lowlands is very fertile, and the warm climate makes it possible to grow crops all 
year long. Rainfall is plentiful on the northern and eastern sides of each island. Much of the land 
on the southern and western sides of each island receives too little rainfall for most crops to grow 
well, but in many of the places where rainfall is light, wells and mountain streams supply water 
for irrigation.  
8. The main purpose of the passage is .................... . 
 1) to compare Hawaii’s farming 2) to explain irrigation in Hawaii 
 3) to describe the Hawaii’s geography 4) to indicate Hawaiians’ settlements  
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9. What does “rugged” mean (line 1)? 
 1) Uneven 2) Enormous 3) Mysterious 4) Scenic  
10. What does the sign mean? 
 

  
 1) Reader should ban men from their work. 
 2) Reader must not trespass because workers are working. 
 3) Men stop working for a while, and they will return to work later. 
 4) Men should stop at workplace. 
 

เฉลยเก็งขอสอบภาษาอังกฤษ โดยครูพี่แนน 2012 
 

Vocab 
Polysemy  
1. เฉลย 3) I need to draw some money out of my current account. 
   โจทยขอนี้แปลไดวา “จอหนนําเงินเขาบัญชีของเขาเมื่อเชาน้ี” ซ่ึงจะเห็นไดวาในทุกตัวเลือกมีคําวา 

account เหมือนกัน แตความหมายในแตละบริบทนั้นตางกัน คือ 
  1) มันไมสําคัญสําหรับฉันเลยไมวาเจสันจะมารวมงานปารตี้ของฉันหรือไม ดังน้ัน “account” ใน

ประโยคนี้ แปลวา สําคัญ 
  2) อลิซถูกพิจารณาวาเปนคนฉลาด โดยใครก็ตามท่ีรูจักเธอ ดังน้ัน “account” ในประโยคนี้ แปลวา 

พิจารณา 
  3) ฉันตองการถอนเงินจํานวนหนึ่งออกจากบัญชีกระแสรายวันของฉัน ดังน้ัน “account” ในประโยคนี้ 

แปลวา บัญชี (ธนาคาร) 
  4) จอหนไมดื่มแอลกอฮอลเพราะสุขภาพของเขา ดังน้ัน “account” ในประโยคนี้ แปลวา เหตุผล 
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One doesn’t belong  
2. เฉลย 1) inflammable 
   จะเห็นวาจากขอนี้ทุกขอเปนคําคุณศัพท 
  1) inflammable หมายถึง ติดไฟงาย 
  2), 3) และ 4) มีความหมายเหมือนกัน คือ หรูหรา, ฟุมเฟอย  
3. เฉลย 1) No pain, no gain. 
   จากสถานการณกําหนดมาวา คุณพอกําลังสอนลูกชายวา เขาตองขยันทํางานและเสียสละถึงจะ

ประสบความสําเร็จ คุณพอก็สรุปการสอนของทานโดยพูดวา “ถาคุณตองการประสบความสําเร็จ คุณตอง
พยายามเต็มท่ี” 

  2) All work and no play make Jack a dull boy. เปนภาษาพูดใชเพ่ือตองการบอกวา มันไมดี
สําหรับคุณท่ีทํางานหนักเกินไป คุณตองการผอนคลายดวยนะ 

  3) หาเวลาผอนคลายบาง 
  4) Curiosity killed the cat. ใชเพ่ือบอกวา อยาพยายามคนหาอะไรเลย เพราะเขาอาจจะพบกับ

ปญหาก็ได 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเหมาะกับสถานการณท่ีกําหนด 
 

Grammar 
Error  
4. เฉลย 2) their 
   ผิด their เพราะ เปน pronoun ท่ีกลาวถึง Neither Sam nor Henry ตามหลัก Subject and 

verb agreements ถาประธานเปน neither ... nor ... เราตองใช verb รวมถึง pronoun ตามประธานตัวท่ี
อยูหลัง nor ซ่ึงในขอนี้คือ Henry ดังน้ันจึงตองแกเปน his คะ 

  1) nor ใชคูกับ neither ... nor ... ถูกตองแลว หมายถึง ไมท้ังสอง (ไมท้ังแซมและเฮนรี่) 
  3) และ 4) เปน prepositional phrase ถูกตองแลวคะ 
 
Sentence completion  
5. เฉลย 2) if 
   จาก choices ท้ัง according to, with และ under เปน preposition ซ่ึงตองตามดวยคํานาม 

ดังน้ันคําตอบของขอนี้ คือ if เน่ืองจากสวนหลังท่ีตามมาเปนประโยค เมื่อเติม if จึงเปนประโยค if clause คะ 
   จากโครงสรางประโยค acceleration เปนประธาน if เปนตัวเช่ือมประโยค (conjunction) the 

rate เปนประธานของ clause หลัง remains เปนกริยาหลักของ clause และ the same over 
successive ... เปนสวนเติมเต็มของประโยคคะ ซ่ึงแปลประโยคไดวา “อัตราเรงอยางสม่ําเสมอเกิดขึ้น    
ถาหากอัตราการเปลี่ยนแปลงยังคงเดิมตลอดอยางตอเนื่องและคงที่ในชวงเวลาหนึ่ง” 
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6. เฉลย  A2 และ B2 
   สําหรับ A มาดู choices กอนคะ The worker bees เปนประธานของประโยค go เปน

กริยาหลักของประโยค from flower to flower (เปน prepositional phrase ทําหนาท่ีเปนกรรมของประโยค) 
เพ่ือเก็บสะสม ... ประโยคนี้มีกริยาหลักแลว ดังน้ันไมจําเปนตองมีกริยาหลักซํ้าอีก ตัด choices 1 และ 4 
ออกกอนคะ มาดู choices 2 และ 3 ตรงนี้ตองใช collecting เพราะผ้ึงเปนตัว (กระทํา) เก็บน้ําหวานใน
เกสรดอกไมหรือน้ําหวาน… (เปนสวนขยายนาม worker bees แบบลดรูปคะ) 

   ในสวนของ B เปนการเติมในสวนขยายเชนกัน จาก choices คือ compose of = ประกอบดวย, 
comply with ปฏิบัติตาม ดังน้ันตรงนี้ตอบ is composed of คะ เพราะ “...นํ้าหวานโดยสวนใหญ
ประกอบดวยน้ําตาลผสมน้ํา” และตองอยูในรูป passive voice ถูกกระทํา (นํ้าหวานไมสามารถประกอบ
ตัวเองได) 

   แปลประโยคไดวา “ในรังผ้ึง มีผ้ึงอยู 3 ชนิด ไดแก ราชินีผ้ึง, ผ้ึงตัวผู และผ้ึงงาน ผ้ึงงานบินจาก
ดอกไมดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งเพ่ือเก็บน้ําหวานในเกสรดอกไม หรือน้ําผลไมซ่ึงสวนใหญประกอบดวยน้ํา
ผสมนํ้าตาล” 

 
Reading 

Passage 1  
7. เฉลย 3) Telling total distance of a journey. 
   ขอใดไมใชคุณสมบัติท่ีเพ่ิมขึ้นมาของเทคโนโลยีนําทางใหมแบบ 3 มิติ 
   บทความกลาวถึงเทคโนโลยีของระบบนําทางแบบใหม ซ่ึงแบบเดิมจะบอกแตทิศทางหรือระยะทาง

แบบไมนาติดตาม ท้ังยังกอใหเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางอีกดวย  โดยระบบใหมน้ีจะเห็นเปน 3 มิติ ใหผูใชได
เห็นถึงสิ่งตางของตึกตามความเปนจริง พ้ืนผิวถนน และชวยเพ่ิมความแมนยําแกผูขับรถและผูใชถนนซ่ึงใช
เทคโนโลยีน้ี  ขณะที่ผูคนตางก็ใชอุปกรณไรสายอยาง smartphones หรือ tablets มากขึ้น ความตองการ
แผนท่ีแบบ Digital น้ีก็มีมากขึ้นดวย การแพรหลายของการใชแผนท่ีแบบ Digital ถูกคาดไววาจะเปน
ชองทางเพิ่มรายไดใหแกผูประกอบการมือถือ ผูพัฒนาระบบ software และเจาของรานและผลิตภัณฑ 

  1) บอกคําสั่ง (ทิศทาง) ไปตามสถานที่ท่ีเปนจุดเดน 
  2) แสดงพ้ืนผิวท่ีแทจริงของถนน 
  3) บอกระยะทางรวมของระยะเดินทาง 
  4) บอกโครงสรางท้ังหมดของหางสรรพสินคา 
   จาก choices ขอ 1), 2), 4) เปนการทํางานของระบบนําทางแบบใหมซ่ึงเพ่ิมขึ้นมา ยกเวนขอ 3) 

ซ่ึงเปนระบบการนําทางแบบเกาท่ีไมนาสนใจซักเทาไหรคะ 
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Passage 1  
8. เฉลย 3) to describe the Hawaii’s geography 
   จากโจทย จุดประสงคของขอความน้ีเพ่ือ 
  1) เพ่ือเปรียบเทียบการทําฟารมในประเทศฮาวาย 
  2) เพ่ืออธิบายการทําชลประทานในฮาวาย 
  3) เพ่ือบรรยายภูมิประเทศของฮาวาย 
  4) เพ่ือบงช้ีการต้ังถ่ินฐานของชาวฮาวาย 
   ดังน้ันขอนี้ตอบ 3) เพ่ือบรรยายภูมิประเทศของฮาวาย เพราะจาก keyword ในประโยคหลายๆ

ประโยค เชน ... a large proportion of the land in Hawaii is rugged and mountainous ..., Some 
areas are also covered with ... พูดถึงเก่ียวกับสภาพพื้นดิน ภูมิประเทศเปนหลักคะ  

9. เฉลย 1) Uneven 
   ขอนี้มี context clue : connector ชวยคะ จากประโยค Because a large proportion of the 

land in Hawaii is rugged and mountainous, the state has little space to grow crops. “เพราะ
สัดสวนมากมายของพ้ืนท่ีในฮาวาย .................... และเปนแนวภูเขา (พ้ืนท่ีแบบลูกเคลื่อน) ประเทศนี้จึงมี
พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกนอย” 

   ตัวเช่ือม and น้ัน เปนการเช่ือมความคลอยตาม หนา / หลัง and มีความหมายในแนวเดียวกัน 
ดังน้ัน rugged (a) มีความหมายไปในทางเดียวกับคําวา mountainous (a) มาดู choices กันคะ 

  1) uneven  (a.) = ไมเรียบ 
  2) enormous (a.) = ใหญโต 
  3) mysterious (a.) = ลึกลับ 
  4) scenic (a.) = งดงาม 
   ดังน้ันขอนี้ตอบ 1) uneven = rugged แปลวา ขรุขระ  
10. เฉลย 2) Reader must not trespass because workers are working. 
   ขอนี้นาสนใจคะ ปายท่ีเขียนมีความหมายวาอยางไร 
  1) คนท่ีอานปายนี้ควรจะหามมิใหผูชายทํางานของพวกเขา 
  2) คนท่ีอานปายนี้ไมควรเดินผานไป เพราะคนงานกําลังทํางานอยู 
  3) พวกผูชายหยุดทํางานกันสักครู และพวกเขาจะกลับมาทํางานตอ 
  4) ผูชายควรหยุด ท่ีท่ีทํางาน 
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ลักษณะขอสอบภาษาอังกฤษ GATและ O-NET 
ในสวนของ Structure and Writing 

 
  GAT : ขอสอบ 15 ขอ จาก 60 ขอ โดยแบงเปน 
   Error Identification  → 5 × 2.5 =  12.5 
   Sentence Completion  → 5 × 2.5 =  12.5 
   Rearrange Sentence  → 5 × 2.5  =  12.5   
  Total = 37.5 out of 150 points 
   = 25% 
 
  O-NET : ขอสอบ 20 ขอ จาก 70 ขอ โดยแบงเปน 
   Writing Ability 
    Sentence Completion → 10 × 2 = 20 
   Usage 
    Error Identification and Correction    → 10 × 2 = 20      
     Total = 40 out of 100 points 
      = 40% 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษาอังกฤษ (190) ____________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2012 

BASIC SENTENCE STRUCTURE 
 Every sentence in English is composed of a subject and predicate. 
  A subject is the word (or words functioning as a unit) that’s the focus of the action or 
state of the predicate within a sentence or clause. 
  A predicate is a part of each sentence that’s neither the subject nor its modifiers. It 
must contain a verb and may include objects and modifiers of the verb.  
 Types of Subjects 
  Simple subject : A noun or pronoun. 
  I, We, You, They, A dog, A spoon, Happiness, etc. 
  Complete subject : A noun or pronoun with its modifiers. 
  The pretty flower, The greasy spoon, Her new car, etc. 
  Compound subject : Two or more subjects joined by a conjunction. 
  Shelley and Ari, The spoon, fork, and knife, etc.  
 Types of Predicates 
  Simple predicate : A complete verb (a verb and any helping verbs). 
  jog, was standing, could have gone, etc. 
  Complete predicate : A simple predicate plus all its modifiers. 
  jog in the park, was standing proudly, could have gone with the others 
  Compound predicate : Two or more predicates with the same subject. 
  We were jogging in the park and listening to headphones. 
  He was standing proudly and smiling broadly. 
  I could have gone or could have stayed. 
 

TYPES OF SENTENCES 
   Simple Sentences 
   Compound Sentences 
   Complex Sentences 
   Compound-Complex Sentences  
 Simple Sentences 
 Simple sentences contain only one clause and may be as short as one word. They have a 
subject and a predicate, and they may include modifiers. 
  Eat! 
  Cara eats. 
  Cara eats pasta. 
  Cara from France eats pasta at the café every day. 
  Ravenously twirling her fork, Cara is eating pasta at the café. 
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 Compound Sentences 
 Compound sentences consist of two or more independent clauses (or simple sentences) 
joined by a coordinating conjunction (such as and, but, or, nor, so, yet, and for) or a semicolon. 
  The United States is the world’s wealthiest country, but it has many poor people. 
 Compound sentences can also be joined by a semicolon instead of or in addition to  a 
conjunction. 
  Manhattan has more art; however, Brooklyn has more artists. 
  The birthstone of April is the diamond; the birthstone of May is the emerald. 
 Complex Sentences 
 A complex sentence consists of an independent clause and at least one dependent clause. 
A dependent clause, or restrictive clause, is generally introduced by a subordinate conjunction 
(such as although, because, or while, etc.) or a relative pronoun (such as that or who). 
  Although I am tired, I can’t fall asleep. 
  Her alarm did not go off because the electricity went out. 
  It’s your new job that we’re celebrating. 
  Jose and Clare went to Bermuda after they were married. 
 
 Complex sentences are different from simple and compound sentences because they show 
which of the ideas is most important. Consider the following examples, and notice which part is 
more important. 
  Simple : I am tired. I can’t fall asleep. 
  Compound : I am tired, but I can’t fall asleep. 
  Complex : Although I am tired, I can’t fall asleep. 
 
 Compound-Complex Sentences 
 Compound-complex sentences consist of two complex sentences or one simple sentence 
with one complex sentence, joined by a conjunction or a semicolon. They can also be formed by 
at least two independent clauses and one or more dependent clauses. The words however and 
consequently often—although not always—appear in the second part of the sentence. 
  The food came promptly, but the waiter vanished before I could ask for salt and 
pepper. 
  He enjoyed the meal; however, when the check arrived, he did not leave a tip. 
 
 **What made Patrick give up a position which he had worked long and hard to 
attain - and which was, without doubt, the envy of just about every adman in Asia - was 
his decision to dedicate himself full-time to a passion which he had for years pursued 
only in his spare time: painting.** 
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ADJECTIVE CLAUSE 
 Adjective clauses (a.k.a. relative clauses) are clauses that function as an adjective, 
therefore, it is used to describe a noun or pronoun. 
 An adjective clause has three characteristics 
 1. Contains a subject and a verb. 
 2. Begins with a relative pronoun - who, whom, whose, that, or which  
  or relative adverb - when, where, or why. (Hence the name Relative clause) 
 3. Functions as an adjective. 
 Consider 
  Intelligent students >> Intelligent = one-word adjective 
  Students who I think are intelligent >> who I think are intelligent = adjective clause 
 
 Relative Pronoun & Adjective Clause 
 • Describes Persons in Subject position: who, that 
   Students who pay attention in class will easily complete the assignment. 
 • Describes Persons in Object position: whom, that 
   Professor Charles is the type of professor whom students look up to. 
 • Describes Persons/Things/Animals as Possessive: whose 
   The old lady whose luggage was stolen is asking for help. 
 • Describes Things/Animals in Subject/Object position: which 
   Marlene has a dog which follows her everywhere. 
   The dog which has white fur is the family’s favorite. 
 • Describes Place: where 
   The home where I grew up is now for rent. 
 • Describes Time: when 
   I like the scenery when it snows. 
 • Describes Reason: why 
   Olivia never told us the reason why she’s terribly afraid of chickens. 
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Adjective Clause Exercise 
1. The lady .................... will be the new transcripts evaluator of the university. 
 1) stopped by the admissions office 
 2) that stopped by the admissions office 
 3) she stopped by the admissions office 
 4) who she stopped by the admissions office  
2. Moviegoers, ...................., are fond of the Twilight. 
 1) many of whom love romance and drama 
 2) many of them love romance and drama 
 3) many of which love romance and drama 
 4) many love romance and drama  
3. Independent films, ...................., are now becoming more popular. 
 1) most of which were once unfamiliar to many audiences 
 2) most of them were once unfamiliar to many audiences 
 3) most were once unfamiliar to many audiences 
 4) most of whom were once unfamiliar to many audiences 
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NOUN CLAUSE 
 Noun Clauses are clauses that function as a noun or pronoun. Since nouns and 
pronouns can be subjects and objects, noun clauses can also be the subject or object of a 
sentence. 
 Consider 
 The soda made me burp. >> Soda = one-word noun 
 The grape-flavored soda made me burp. >> The grape-flavored soda = noun phrase 
 What I drank this morning made me burp. >> What I drank this morning = noun clause 
 Noun clauses as : 
 Subject of a verb 
   What Billy did shocked his friends. 
 Object of a verb 
   Billy’s friends didn’t know that he couldn’t swim. 
 Subject complement 
   Billy’s mistake was that he refused to take lessons. 
 Noun clauses are introduced by Noun Clause Markers 
 
 Noun Clause Markers & Noun Clause 
 • Person as Subject - who 
   Who you befriend with can influence your personality. 
 • Person as Object - whom 
   The other family members were jealous of whom Uncle gave his legacy to. 
 • Possession - whose 
   Do you know whose books these are? 
 • Things/Animals as Subject/Object - which 
   Which restaurant to eat at is always a serious topic for the couple. 
 • Place - where 
   Sue forgot where she parked her car. 
 • Time - when 
   Pat is anxious to know when his new car will arrive. 
 • Reason - why 
   The parents demanded the headmaster to explain why the school fee was raised so 
much. 
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 • Detail - what 
   I haven’t decided what movie I should rent. 
 • Method - how 
   The chef is demonstrating how to make the perfect Carbonara. 
 • Choice - if/whether 
   I’m not sure if/whether she passed the test. 
 • Event - that 
   That Lee would skip school to go to the movies is so typical for him. 
 • More Noun Clause Markers - Wh-ever 
 
Noun Clause Exercise 
1. We don’t know .................... taught us noun clauses before. 
 1) if the teacher has   2) the teacher has 
 3) the teacher hasn’t   4) whether teacher  
2. The teacher didn't know .................... . 
 1) which noun clauses teach 2) which noun clauses to teach 
 3) why noun clauses to teach 4) when noun clauses to teach  
3. Can you please tell me ....................? 
 1) what time the next bus arrives 2) what time arrives the next bus 
 3) when arrives the next bus 4) when arrives the bus 
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ADVERB CLAUSE 
 “Adverb clauses” are clauses that function like an adverb—that is they answer adverb 
questions like How? When? and Why? Adverb clauses are introduced by subordinating 
conjunctions. 
 Consider 
 I finished my homework yesterday. >> yesterday = one-word adverb 
 I finished my homework on Saturday. >> on Saturday = adverb phrase 
 I finished my homework before I watched the late night drama on TV. 
 >> before I watched the late night drama on TV = adverb clause 
 
 Types of adverb clauses 
 • Manner (How?) :  
   Mitzy scrubbed the floor until her arms ached. 
 • Place (Where?) :  
   Wherever he goes, he writes postcards back home. 
 • Time (When?) :  
   After the emergency decree was passed, we dare not go outside at night. 
 • Cause (Why?) :  
   Carla lit her aroma candles so that she could feel relaxed. 
 • Concession/Opposition:  
   Even though it was expensive, she went on and bought the beautiful pair shoes. 
 • Condition :  
   I will be at the office in case you need me. 
 • Result :  
   I’ve seen the movie so many times that I can memorize every word being said in 
this scene. 
 • Comparison :  
   The penalties of committing adultery in Shari a (Islamic law) are harsher than I 
thought. 
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Subordinating Conjunction – Adverb Signal  
For Time For Reason For Condition 

when, whenever, 
as soon as, immediately, 

directly, as, while, 
as long as, until, till, before, 
after, since, by the time, 
Due to the fact, that, etc. 

because, since, as, 
seeing (that), now 
(that), inasmuch as, 

whereas, for 

If, Only if, Even if, 
Unless, Whether (or not), 

In case (that), In the event (that),
Provided/Providing (that), 
Supposed/Supposing (that) 

For Manner For Place For Purpose 

As though, As if, 
As, Until 

where, 
wherever 

in order that, 
so (that), in case, 
for fear (that), lest 

For Result For Comparison For Concession 

so ... that, 
such ... that 

as well as, 
as ... as, 

not so ... as, 
more (-er) than, 

the ... the 

although, even though, 
even if, though, 

in spite of, Despite of, 
in spite of the fact (that), 

wherever, whenever, 
whatever, however, 

whereas, 
no matter, ... or not 

 
Adverb clause exercise 
1. Betsy looks .................... something is wrong. 
 1) only if  2) even if  3) as if  4) so that  
2. The people danced .................... the music played. 
 1) like  2) as  3) unless  4) in case  
3. Tim goes swimming .................... his illness. 
 1) even if  2) in spite of  3) though  4) whereas  
4. Lucky can’t attend the meeting .................... she finds a baby-sitter. 
 1) unless  2) even if  3) only if  4) if 
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PHRASES 
 A phrase is a group of related words functioning as a single unit that does not include a 
subject and verb. If the group of related words does contain a subject and verb, then it is 
considered a clause. 
 Types of Phrases 
 1. Noun Phrase 
  Noun phrases are phrases consisting of a noun or pronoun as the head and any 
associated modifiers. A noun phrase functions as a subject, object, or complement. 
 Modifiers 
 The modifiers that accompany a noun can take any number of forms and combination of 
forms. 
  Articles : a, an, the 
  Demonstratives : this, that 
  Numerals : two, 15 
  Quantifiers : some, many 
  Possessives : their, my 
  Adjectives : beautiful, gigantic 
  Participial phrases : e.g. the road following the edge of the ocean 
  Prepositional phrases : e.g. the road near the ocean 
  Infinitive phrases : e.g. the first man to walk on the moon 
  That clause : e.g. the presentation that he made 
 
 Consider 
 The declaration >> noun 
 The declaration of Independence >> noun phrase 
 The starving wolf blew the poorly-constructed house 
 >> the starving wolf = noun phrase = functioning as the subject >> the poorly-
constructed house = noun phrase = functioning as the object  
 2. Verb Phrase 
  A verb phrase is a word group that includes a verb and its auxiliaries, for example, 
words like might, could, should, have, be and do and negation words like not and never. 
   I never would have imagined she would come this far in her life.  
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 3. Prepositional Phrase 
  A prepositional phrase is a group of words made up of a preposition, its object, and any 
of the object’s modifiers. 
   The express from Barcelona will come in forty minutes. It will stop at this junction 
for two minutes and go on to Madrid. 
   Almost half of Africa’s population suffers from water-related diseases.  
 4. Infinitive Phrase 
  An infinitive is the root of a verb preceded by ‘to’. An infinitive phrase consists of an 
infinitive and any modifiers or complements associated with it. Infinitive phrases can function as 
adjectives, adverbs, and nouns. 
   Her plan to subsidize child care won wide acceptance among urban politicians. 
[modifies plan, functions as an adjective] 
   She wants to have her car washed. [noun-object of the sentence] 
   To watch cooking programmes when you’re hungry is such a torture. [noun-subject 
of the sentence] 
   He went to college to study parasitical medicine. [adverb]  
 5. Gerund Phrase 
  Gerunds are verbals that end in -ing. They act as nouns. Gerund phrases are those 
phrases that start with a gerund. Gerund phrases function as a noun. Notice that other phrases, 
especially prepositional phrases, are frequently part of the gerund phrase. 
   Cramming for tests is not a good study strategy. [gerund phrase as subject] 
   The hotel did not recommend swimming in the pool after dark. [gerund phrase as 
object] 
   I’m really interested in studying law at Thammasat University. [gerund phrase as 
object of the preposition in]  
 6. Participial Phrase 
  Present participles are verbals ending in -ing and in -ed (for regular verbs) or other 
forms (for irregular verbs). A phrases headed by a participle is called a participial phrase. 
Participial phrases always act as adjectives. 
   Working around the clock, the firefighters finally put out the last of the fires. 
   The pond, frozen over since early December, is safe for ice-skating.  
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 7. Appositive Phrase 
  An appositive is a re-naming or amplification/emphasis of a word that is before it. 
They are usually in between commas. 
   My favorite musician, a fine pianist known around the world, is now touring in Asia. 
[Noun phrase as appositive] 
   The best exercise, walking briskly, is also the least expensive. [Gerund phrase as 
appositive] 
 
 เทคนิคพิชิตขอสอบ Error Identification 
 1. Word Form 
  ชนิดของคํา (word form) เปนความผิดพลาดทางไวยากรณท่ีนํามาทดสอบ จะเปนเรื่องของการใช 
.................... ผิดหนาท่ี ยกตัวอยางเชน ใช Adjective แทนท่ี Adverb, ใช Noun แทนท่ี Verb เปนตน  ซ่ึงคําท่ีถูก
และคําท่ีผิดนั้นจะมาจากรากศัพทคําเดียวกัน ตัวอยาง คําท่ีมาจากรากเดียวกันแตตางกันท่ี suffix ยกตัวอยางเชน 
difference (n.), different (adj.), differently (adv.), differ (v.) เปนตน 
 
 Examples : 
 1. Government around the world (1) are also starting to protect (2) smaller languages 
and recognize the (3) important of (4) culture and (5) linguistic diversity. 
 2. From that moment they started to feel (1) nervously and they slept (2) badly that night 
and when they got back home, they (3) developed the photos. There was nothing (4) there - (5) 
only snow and rocks! 
 

การจําแนก Parts of speech 
 วิธีการจําแนก Noun 
 1. ดูจากตําแหนงของคํา คํานามจะอยูหลังคําตอไปนี้ 
  • Articles (a, an, the) เชน a cat, an heir, the piano เปนตน 
  • Determiner (all, a few, most, some, one, two, etc.) เชน all students, some food,      
a few days เปนตน 
  • Adjective (nice, careful, outrageous, etc.) เชน lovely flowers, tiny dogs, a beautiful 
teacher, etc. 
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 2. ดูจากสวนลงทายของคํา (Noun Suffix) ไดแก 
  • ion เชน dictation, admission, education, etc.  
  • ism เชน Buddhism, Communism, etc. 
  • ity เชน identity, purity, university, etc. 
  • ence เชน confidence, magnificence, etc. 
  • ist เชน chemist, socialist, etc. 
  • er, -or (ผูกระทํา) เชน owner, distributor, etc. 
  • ee (ผูถูกกระทํา) เชน assignee, referee, etc. 
  • dom เชน freedom, kingdom, etc. 
  • ness เชน brightness, goodness, etc. 
  • ment เชน government, payment etc. 
  • ship เชน friendship, relationship, etc. 
  • ance เชน compliance, resistance, etc. 
 
 วิธีการจําแนก Adjective 
 1. ดูจากตําแหนงของคํา Adjective ดังน้ี 
  • อยูหนา noun เชน an attractive woman, a wonderful day, etc. 
  • อยูหลัง verb to be และ Linking verb เชน He sounded angry. 
 2. สวนลงทายของคํา (Adjective Suffix) ไดแก 
  • able, -ible เชน irresistible, impossible, etc. 
  • al เชน natural, national, environmental, etc. 
  • ant เชน important, significant, etc. 
  • ent เชน confident, patient, etc. 
  • ful เชน beautiful, forgetful, etc. 
  • less เชน sleepless, careless, etc. 
  • free เชน carefree, sugar-free etc. 
  • ish เชน girlish, childish, etc. 
  • ive เชน passive, active, destructive, etc. 
  • like เชน childlike, lifelike, etc. 
  • ous เชน dangerous, glorious, gorgeous etc. 
  • y เชน milky, juicy, fruity, etc. 
  • etc. 
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 วิธีการจําแนก Verb 
 ดูจากสวนลงทายของคํา (Verb Suffix) ไดแก 
 • ize, -ise เชน modernize, commercialize, legalize, etc.  
 • ify เชน magnify, purify, etc. 
 • ate เชน activate, navigate, etc.    
 • en เชน brighten, sadden, etc. 
 
 วิธีการจําแนก Adverb 
 สวนลงทายของคํา ท่ีแสดงความเปน Adverb (Adverb Suffix) ไดแก 
 • ly เชน happily, stupidly, etc. 
 • wise เชน clockwise, counterclockwise, etc. 
 • ward เชน upward, backward, etc.  
 2. Verb Form 
  ความผิดพลาดเรื่องการใชคํากริยา (Verb Form) อาจเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  1. Subject - Verb Agreement 
  2. Tenses 
  3. ใช Voice ผิด 
  4. ใชกริยาผิดรูป เชน ใชรูป V2 แทน V3 หรือในทางกลับกัน 
  รวมถึงความผิดพลาดเรื่องกริยาไมแท (Verbal or Non-Finite Verb) อาจเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
  1. การใช Infinitive และ Gerund 
  2. การใช Present Participle (Ving) และ Past Participle (V3) 
  3. ใชรูป Verbal แบบผิดๆ เชน to introducing, to walking 
  4. การใช Special Verb ผิด (-ing, -ed)  
 Examples : 
 1. Now English is the (1) most influential language in the world (2) speaking by more 
than (3) a billion people on the planet, as (4) their first, second (5) or third language. 
 2. Solar cars (1) were recently (2) designed to help (3) decrease pollution (4) and to 
make use of (5) renewable sources of energy. 
 3. The (1) lowest note the human ear recognizes (2) as sound (3) is one that (4) vibrate 
only sixteen times (5) per second. 
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 3. Parallelism 
  ความผิดพลาดทางไวยากรณในเรื่อง โครงสรางขนาน คือ ใชคําผิดชนิดหรือใชโครงสราง ท่ีแตกตางกัน 
เมื่อเช่ือมดวย and, both ... and ..., neither ... nor ..., either ... or ..., not only ... but also ..., ... as well as, 
not ... but เปนตน  
 Examples : 
 1. Direct mail advertising (1) serves (2) to acquaint customers with products, alert       
(3) them to new opportunities, and (4) paving the way for (5) other sales activities. 
 2. The mathematicians and scientists (1) who designed the first (2) computer (3) 
programs thought (4) that the task would be straightforward and (5) logic.  
 4. Word Choice 
  การเลือกใชคํา เปนหัวขอท่ีนิยมออกขอสอบมากอีกเรื่องหนึ่ง ซ่ึงเปนประเด็นของความผิดพลาดมักจะ
เปนการสลับใชคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน แตใชตางหนาท่ีกันหรือใชแทนกันไมได เชน so-such, almost-
most, make-do รวมถึงการใช comparison, etc.  
 Examples : 
 1. (1) In much of Alaska, the (2) growing season is (3) such short that (4) crops cannot 
be (5) raised. 
 2. When the students (1) are (2) asked why they (3) come late the excuse (4) they have 
frequently done is (5) getting stuck in the traffic jam.  
 5. Conjunction 
  การใช Conjunction ผิดความหมาย หรือผิดหลักไวยากรณ  
  1. ใช Correlative Conjunction ผิดคู เชน not only ... and, both ... but, neither ... or, either 
... nor เปนตน 
  2. ใช Conjunction ผิดตัว เชน ใช although ในท่ีท่ีควรใช but, ใช and เช่ือมขอความท่ีมี
ความหมายขัดแยงกัน, ใช yet กับขอความท่ีคลอยตามกัน เปนตน 
  3. ใช Preposition แทน Conjunction เชน ใช during ในท่ีท่ีควรใช when, ใช because of แทน 
because เปนตน  
 Examples : 
 1. (1) Despite asthma (2) some types of cancer (3) are related (4) to (5) traffic pollution. 
 2. (1) In all this, both the United States, (2) on one side, (3) or Soviet Russia, on the      
(4) other, (5) are deeply involved. 
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Conjunction แบงกลุมตามการใชงาน 
1. Addition แสดงการเพ่ิมเติม 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 
2. Contrast แสดงความขัดแยง 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 
3. Comparison แสดงการเปรียบเทียบ 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
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4. Emphasis แสดงการเนน 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 
5. Exemplification แสดงการยกตัวอยาง 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 
6. Restatement แสดงการกลาวเนน หรือกลาวซํ้า 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
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7. Cause and Effect แสดงความเปนเหตุเปนผล 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 
8. Conclusion or Summary แสดงการสรุปความ 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 
9. Conditional clause แสดงเงื่อนไข 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
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10. Alternation แสดงการเลือก 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 
11. Purpose แสดงจุดประสงค 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 
12. Reference แสดงการอางอิง 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
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 6. Number 
  พจน (Number) ในท่ีนี้หมายถึง คําท่ีใชบอกจํานวนและปริมาณของคํานาม ท้ังในรูปของคํานามนับ
ไมได, คํานามเอกพจนและพหูพจน โดยในขอสอบประเภท Error Identification ตัวเลือกท่ีมีความผิดพลาดทาง
ไวยากรณ อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
  1. ใชคํานามเอกพจนหลังคําตอไปนี้ คือ a couple (of), (a) few, a number of, both, many, 
several, each of, one of, all (กับนามนับได), some (กับนามนับได), these, those, etc. 
  2. ใชคํานามพหูพจนหลังคําตอไปนี้ คือ a, an, an amount of, (a) little, a single, each, every, 
much, one, this, that, etc. 
  3. นํา S มาเติม หลังคํานามนับไมได, คํานามท่ีมีแตรูปเอกพจน หรือคํานามพหูพจนพิเศษ เพ่ือแสดง
พหูพจน เชน informations, furnitures, golds, deers, teeths, childs, etc. 
  4. ใชรูปพหูพจนของนามประสม (Compound Noun) แบบผิดๆ เชน detectives stories, toys, 
stores, cars races, three two-months curses, etc.  
  5. ใชคําบอกจํานวนที่ควรเปนพหูพจนในรูปเอกพจน เชน hundred of, thousand of, million 
(แนวคิดท่ีถูกตองในเรื่องนี้ คือ คําบอกจํานวนที่ตามดวย of จะเปนคํานามพหูพจนเสมอ ดังน้ันตองแกคําบอก
จํานวนที่กลาวมาเปน hundreds of, thousands of, millions of สวนคําบอกจํานวนที่ไมตามดวย of จะเปน 
Adjective จึงไมมีรูปพหูพจนเด็ดขาด เชน three thousand soldiers  
 Examples : 
 1. The (1) vast majority of (2) automobile use (3) liquid cooling (4) systems for their    
(5) engines. 
 2. (1) Hundred of antibiotics (2) have been developed, but (3) only about 30 (4) are in  
(5) common use today.  
 7. Pronoun 
  ประเด็นเรื่องความผิดพลาดในการใชสรรพนามนั้น อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
  1. ความไมสอดคลองกันของคํานามและคําสรรพนาม  
    The girl has lost his purse in the school. 
  2. ใชรูป Pronoun ผิดหนาท่ี กลาวคือ ใชรูปประธานแทนรูปกรรม เชน ใช she แทน her, whom 
แทน who หรือใช Possessive Pronoun theirs แทนท่ีจะใช Possessive Adjective their หรือในทางกลับกัน 
  3. ใช Pronoun โดยไมจําเปน กลาวคือ มีประธานอยูแลวยังใช Pronoun เปนประธานซ้ําซอนอีก   
 Examples : 
 1. Charlie, (1) whom (2) went out with Mr. Lee’s daughter last (3) night, was (4) the 
only heir (5) of the millionaire. 
 2. (1) Almost all the (2) reserved water (3) which (4) was used (5) during the summer. 
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 8. Article 
  ความผิดพลาดในการใช Article อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังน้ี 
  1. ใช Article “a” หนาคําท่ีขึ้นตนดวยเสียงสระ เชน a hour, a heir, a aunt, etc.  
  2. ใช Article “an” หนาคําท่ีขึ้นตนดวยเสียงพยัญชนะ เชน an university, an unanimous 
decision, an human, etc. 
  3. ใช Article ผิดชนิด กลาวคือ ใช Indefinite Article (a, an) แทน Definite Article (the) หรือ
ในทางกลับกัน 
  4. ใช Article ในบริบทท่ีไมควรใช หรือในที่ท่ีควรใชแตไมใช เชน 
    Humans need the water.  
    She likes to play violin.   
 Examples : 
 1. (1) Longevity refers (2) to (3) the span of (4) life of (5) a organism. 
 2. (1) At end of the Civil War, the United States (2) was ready (3) to resume with         
a roaring (4) surge the westward expansion which had been interrupted (5) for four years.  
 9. Preposition 
  ประเด็นความผิดพลาดในเรื่องการใช Preposition อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังน้ี 
  1. ใส Preposition เขาไปในตําแหนงท่ีไมควรจะมี หรือตัด Preposition ท้ิงในตําแหนงท่ีควรจะมี 
  2. ใช Preposition ผิดตัว 
 Examples :  
 1. Einstein (1) provides us, according to experts (2) in (3) physics, with (4) insights     
(5) about the universe. 
 2. The concept of (1) natural selection is thought (2) on as a (3) process (4) involving 
generatios (5) in populations. 
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ตัวอยางขอสอบ Error Identification 
1. A number of people (1) have protested about the new (2) airport construction, (3) although 

the government (4) is planning (5) to go ahead with it.  
2. I don’t know (1) why people (2) are (3) still using (4) environmental unfriendly            

(5) sources of energy.  
3. (1) The woman Mark (2) got married (3) with (4) used to live in the Southern province   

(5) named Krabi.  
4. (1) There is too much sex and (2) violence (3) on TV and newspapers (4) so it (5) should 

be controlling by the government.  
5. (1) When the polar summer of 1910-11, both (2) teams (3) organized food depots (4) in 

preparation for their expedition the (5) following years.  
6. He had (1) failed to win the race (2) to the pole, but the (3) remarkable courage           

(4) showing by Captain Scott and his men (5) made them into heroes.  
7. Ben has (1) done journeys across (2) the Gobi Desert (3) on foot and (4) by camel and he 

has made TV (5) documentaries of all his trip.  
8. After Eli Whitney (1) invented the cotton gin (2) in 1793, (3) the cotton (4) market (5) had 

boomed.  
9. Certain bats (1) used their own sound (2) to locate food and (3) to avoid obstacles (4) as 

they fly (5) at night.  
10. Professional (1) medical schools (2) were organized in the 1780’s and surgery (3) made 

major gains when (4) anesthetics was (5) perfected in the 1840’s.  
11. The name “vitamin” (1) is proposed by Casmir Funk, (2) who suspected (3) that these 

substances (4) were essential (5) for life.  
12. The hot dog’s (1) popularity begun in St. Louis in 1833 when (2) a sausage peddler (3) 

named Feuchtwanger (4) slipped one of (5) his franks into a bun.  
13. (1) During the early part of the Colonial period, (2) living conditions (3) were hard, and (4) 

people have had little time (5) for reading and studying.  
14. Migraines (1) were usually worse than tension (2) headaches and can be (3) so intense as 

(4) to (5) cause vomiting and vision problems.  
15. Tea (1) did not become popular in Europe (2) until the mid-17th century when (3) it (4) 

has been (5) first imported to England and Holland.  
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16. The term Neanderthal man (1) was used to describe (2) widely dispersed populations     
(3) that (4) lived (5) between 110000 and 35000 years ago.  

17. From the vibrations of the web, (1) was set up by a (2) trapped animal, a spider (3) learns 
(4) much about the nature of (5) its catch.  

18. The body temperature of a (1) cold-blooded animal (2) is varying with (3) that of (4) its 
environment and (5) may reach a temperature of above 98 in the sun.  

19. (1) Both bowling and ice-skating (2) was introduced by (3) the Dutch (4) who              
(5) colonized the New World in the 1600’S.  

20. (1) Statistics (2) show that (3) the greatest number of B.A. degrees in recent years (4) has 
been conferring in the (5) fields of business management, education, and social sciences.  

21. Penicillium (1) is one of the (2) many molds that (3) produces the antibiotics (4) used to 
control (5) diseases.  

22. (1) Before the Industrial Revolution (2) come to America, (3) the vast majority of the (4) 
population (5) lived in rural areas.  

23. The process (1) of making Egyptian sun-dried mud bricks (2) are much the same today (3) 
as it (4) was in prehistoric (5) times.  

24. Forgetting something (1) usually (2) mean an inability (3) to retrieve the material that (4) is 
(5) still stored somewhere in the memory.  

25. The electrical activity of the brain (1) causes the transmission of brain waves (2) that can 
be recorded (3) and interpreted in (4) terms that (5) explains the types of mental activity.  

26. (1) It was only after 1815 (2) that a (3) distinctive American literature (4) had begun to 
appear with (5) writers like Washington Irving and James Fennimore Cooper.  

27. Three burglars (1) were arrested yesterday (2) while they (3) were waiting (4) in a bus 
shelter five miles from the (5) scenery of their crime.  

28. An old man, (1) dressing in (2) old-fashioned clothes, (3) was trying (4) to carry a barrel 
and asked Will (5) to help him.  

29. They painted (1) hundred of bicycles white and (2) placed (3) them around Amsterdam (4) 
for people (5) to use.  

30. There is a (1) vacant in my office (2) for a computer analyst. Has she had (3) any 
interesting offers (4) yet?  
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31. (A) The simplest way (B) to understand how a jet engine works (C) is to watch air (D)  
escapes from a balloon. 

 A. 1) A more simple way  2) Simpler ways 
  3) The most simple way  4) A simpler way than 
 B.  1) to understand that how  2) understanding that how 
  3) to understand that   4) understanding that 
 C. 1) watching   2) is to be watching 
  3) to watch    4) is watched 
 D.  1) to escape from a balloon  2) escaping from a balloon 
  3) will escape out of balloons  4) escapes out of balloons  
32.  (A) The Benson family likes (B) to shop (C) at the supermarket (D) which Julian works. 
 A.  1) Mr. Benson family   2) The Benson’s family 
  3) The family Bensons  4) Benson family 
 B.  1) to shopping    2) go shopping 
  3) shop   4) going to shopping 
 C.  1) near each supermarket  2) from supermarkets 
  3) at any supermarket  4) in the supermarkets 
 D.  1) in which Julian is working  2) where Julian works in 
  3) that Julian is working  4) that Julian works  
33. (A) No doctor will prescribe (B) any new drug (C) if he is confident enough (D) that it 

will work. 
 A.  1) Any doctor is prescribing 2) A doctor prescribed 
  3) The doctor has prescribed 4) A doctor will not prescribe 
 B.  1) for some new drugs  2) with new drugs 
  3) the drugs that are new  4) of the drugs which are new 
 C.  1) if he is with enough confidence 2) unless he is confident enough 
  3) should he have enough confidence 4) if he will feel confident enough 
 D.  1) which will work   2) in order that it can work 
  3) that is working well  4) so that it might work well  
34. (A) A black hole is a region of space (B) where the gravitational pull is (C) too strong 

that (D) nothing can escape. 
 A. 1) some region of space  2) a region out of space 
  3) the region with spacing  4) any region for spacing 
 B. 1) by which the gravitational pull 2) while pulling the gravitation 
  3) when pulled by the gravitation 4) with which the gravitational pull 
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 C. 1) strong so that   2) such strong power that 
  3) strong enough that  4) so strong that 
 D. 1) anything can escape 2) everything can be escaping 
  3) something can escape 4) nothing can be escaping  
35. (A) The decision on (B) the workers’ wages (C) finalized at the meeting (D) which was 

held yesterday. 
 A. 1) A decision for    2) The decision of 
  3) The decision for   4) A decision of 
 B. 1) worker’s wages   2) the wages for the worker 
  3) wages to a worker  4) the worker wages 
 C. 1) was to finalize    2) were finalized 
  3) would be finalized   4) was finalized 
 D. 1) being held    2) holding 
  3) having been holding  4) having been held  
36. In the year 1970, a tornado (A) had destroyed about 100 homes (B) in a small town (C) 

on the Mississippi River, and (D) four residents were killed. 
 A. 1) was destroyed by about 100 homes 2) could destroy homes about 100 
  3) destroyed about 100 homes 4) has destroyed homes about 100 
 B. 1) of a small town    2) of the small town 
  3) into a small town   4) inside the small town 
 C. 1) at the Mississippi River 2) nearby the river of Mississippi 
  3) from the Mississippi River 4) alongside the Mississippi River 
 D. 1) four residents being killed 2) four residents had been killed 
  3) killing four residents 4) had killed four residents  
37. If (A) present dissatisfaction (B) over salaries continues, (C) the final result (D) would 

lose staff. 
 A. 1) dissatisfaction at present 2) nowadays dissatisfaction 
  3) dissatisfaction now  4) at the moment dissatisfaction 
 B. 1) for salaries    2) from the salary 
  3) about salaries    4) of salary 
 C. 1) final result    2) finally result 
  3) the result finally   4) the resulting final 
 D. 1) will be losing staff  2) will be loss of staff 
  3) must lose staff   4) might be staff losing  
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38. The belief (A) whether all of the fat is (B) unhealthy and (C) should therefore be omitted 
from a daily diet (D) is untrue. 

 A. 1) how all of fat    2) which all of the fat 
  3) that all fat    4) why all fat 
 B. 1) not unhealthy    2) healthful 
  3) of poor health    4) without health 
 C. 1) should be therefore omitted 2) would therefore be omitted 
  3) should be omitted therefore 4) would be omitted therefore 
 D. 1) it is untrue   2) untrue must it be 
  3) untrue it is    4) it must be untrue  
39. (A) Most students usually complain (B) about the amount of time (C) which they are 

allocated to work on a test (D) is too short. 
 A. 1) Mostly, students are usually complaining 
  2) Almost usually, students are complaining 
  3) Most students are usually complained 
  4) Usually, most of the students are complained 
 B. 1) about a number of times  2) when a number of times 
  3) whether the amount of time  4) that the amount of time 
 C. 1) which allocated   2) is allocated 
  3) having been allocated  4)  they were allocating 
 D. 1) is shortened too   2) is too shortened 
  3) can be short too  4) is short too  
40. The capital city (A) has such a large, (B) rapidly growing population (C) so that the 

governor (D) cannot solve the problem of waste disposal there. 
 A. 1) that has largely    2) has too large 
  3) has such large    4) that has large 
 B. 1) rapidly population grown 2) rapid and growing population 
  3) rapidly grown population 4) growing rapidly population 
 C. 1) and that the    2) and so its 
  3) that the    4) and its 
 D. 1) is unable to solve problems for  
  2) cannot solve problems due to 
  3) is not capable enough to solve a problem on 
  4) is incapable of solving the problem despite 
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เทคนิคพิชิตขอสอบ Sentence Completion 
 1. Noun / Noun Clause 
  เปนสวนท่ี Subject หรือ Object หายไปจากประโยคโจทย ไมวาจะอยูในประโยค main clause หรือ
subordinate clause ซ่ึง choice ถูกตองท่ีเปนไปได คือ พวก noun, noun phrase หรือ noun clause 
  ขอควรสังเกต  
   noun clause ท่ีสรางขึ้นจากประโยคบอกเลาจะใช “that” นําหนา 
   noun clause ท่ีสรางจากประโยคคําถาม yes-no question จะขึ้นตนดวยประโยคคําวา “if” หรือ
“whether” 
   noun clause ท่ีสรางจากประโยคคําถาม Wh-question จะขึ้นตนดวย Wh-question word 
เชน what, where, when, why, how, etc.  
Examples : 
1. .................... begin their existence as ice crystals over most of the earth seems likely. 
 1) Raindrops  2) If raindrops 3) What if raindrops  4) That raindrops  
2. Scientists cannot agree on .................... related to other orders of insects. 
 1) that fleas  2) how fleas are 3) how are fleas  4) fleas that are 
 
 2. Subject-Verb 
  เปนสวนท่ี Subject และ Verb หายไปจากประโยคโจทย ตัวเลือกท่ีเราตองการ คือ “noun + main 
verb”  
Examples : 
1. .................... the Governor of Louisiana placed a $750 price on the head of Jean Laffite, the 

river pirate. 
 1) It was in 1813 2) The year was 1813 3) 1813 4) In 1813  
2. .................... principal types of acceleration: linear and angular. 
 1) There are two 2) Two of them 3) The two 4) Two 
 
 3. Verb Form 
  ในหัวขอนี้ การทดสอบ verb form จะเนนไปที่การใชรูปกิริยาแท (main verb) ใหถูกตอง ซ่ึงตอง
พิจารณาท้ังเรื่อง tense, active voice, passive voice เปนตน  
Examples : 
1. A cupful of stagnant water may .................... millions of microorganisms. 
 1) contains 2) to contain 3) contain 4) containing  
2. Computers and new methods of communication .................... the modem office. 
 1) have revolutionized   2) to have revolutionized 
 3) that have revolutionized 4) has been revolutionized 
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 4. Adjective / Adjective Clause 
  ถาประโยคโจทยเปนประโยคที่มี ประธาน + กริยา + (กรรม) แลวสิ่งท่ีขาดหายไปอาจเปนคําขยายพวก 
Adjective ไมวาจะเปน Adjective หรือ Adjective Clause ก็ได 
  ใน Adjective Clause จะมี Conjunction (ท่ีเปน Relative Pronoun) ตัวใดตัวหนึ่งนําหนา ไดแก
who, whom, which, that, whose, etc. หรืออาจไมมีเลยถา Relative Pronoun นั้นทําหนาท่ีกรรม  
Examples : 
1. Alexander Fleming, ...................., received the Nobel prize in 1945. 
 1) who discovered penicillin 2) which discovered penicillin 
 3) he discovered penicillin 4) that discovered penicillin  
2. Immigrants .................... after 1880 settled mainly in large cities. 
 1) which came to America  2) they came to America 
 3) came to America    4) who came to America 
 
 5. Adverb / Adverb Clause 
  เชนเดียวกับ Adjective ถาประโยคทดสอบเปนประโยคที่สมบูรณดวยประธาน + กริยา + (กรรม) 
แลวสิ่งท่ีขาดหายไปอาจจะเปน Adverb หรือ Adverb clause 
  ใน Adverb Clause จะมี Conjunction นําหนาซ่ึงอาจจะเปน Adverb ท่ีแสดงเวลาเหตุผลเงื่อนไข
หรือความขัดแยง เชน when, whenever, while, since, until, after, before, because, although, if, etc.  
Examples : 
1. .................... rises to the surface of the Earth, a volcano is formed. 
 1) Liquid magma    2) Whenever liquid magma 
 3) Liquid magma, which   4) That liquid magma 
2. .................... invisible to the unaided eye, ultraviolet light can be detected in a number of 

ways. 
 1) Although  2) Despite 3) Even though it  4) Although if 
 
 6. Infinitive, Gerund, Participles and Special Verbs 
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
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Examples : 
1. The Thai Railway was built ................... Bangkok with cities to the east in 1940. 
 1) to be linked   2) to link 
 3) linking   4) linked    
2. The number of people ................... a newspaper has risen considerably. 
 1) regularly reading   2) who reading regularly 
 3) regularly reading what  4) read regularly  
3. Natural resources provide the raw materials ................... to produce finished goods. 
 1) needed   2) are needed 
 3) need   4) needing  
4. Computer will play a key role in ................... future life-styles. 
 1) to shape   2) shaping 
 3) being shaped   4) having shaped 
 
 7. Misplaced Modifier 
  เปนเรื่องความผิดพลาดของตัวขยาย “ท่ีขยายผิดตัว” ซ่ึงการวางสวนขยายผิดตําแหนงจะทําใหผิด
ความหมาย ซ่ึงโดยสวนมากจะเกี่ยวของกับ participial phrase และ choice ท้ัง 4 choices มักจะประกอบดวย
คําท่ีคลายกัน แตจะมีโครงสรางท่ีแตกตางกัน หรือวางสลับตําแหนงกัน 
Examples : 
1. Fearing economic hardship, ................... . 
 1) many New Englanders emigrated to the Midwest in the 1820s 
 2) emigration from New England to the Midwest took place in the 1820s 
 3) it was in the 1820s that many New Englanders emigrated to the Midwest 
 4) an emigration took place in the 1820s from New England to the Midwest  
2. Rich and distinctive in flavor, ................... . 
 1) there is in the United States a very important nut crop, the pecan 
 2) the most important nut crop in the United States, the pecan 
 3) farmers in the United States raise pecans, a very important nut crop 
 4) pecans are the most important nut crop in the United States  
3. Unlike most birds, ................... . 
 1) the heads and necks of vultures lack feathers 
 2) feathers are not found on the heads and necks of vultures 
 3) vultures do not have feathers on their heads and necks 
 4) there are no feathers on vultures’ heads and necks 
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ตัวอยางขอสอบ Writing : Sentence Completion 
1. Ban Na Nong, .........A........., .........B......... full of shopping malls and restaurants. 
 A. 1) a small village, quiet once  2) it was once a quiet small village 
  3) a quiet small village once it was  4) once a small quiet village 
 B. 1) now a busy town   2) is now a busy town 
  3) a busy town it is now  4) it is now a busy town  
2. .........A......... their customers, supermarkets .........B......... as possible. 
 A. 1) Having attracted and kept  2) As if to attract and keep 
  3) In order to attract and keep  4) Attracting and keeping 
 B. 1) want to make shoppers as pleasant 
  2) have made shopping as pleasing 
  3) must try to make their shoppers as pleasing 
  4) have tried to make shopping as pleasant  
3. In most countries around the world, .........A......... to school .........B......... . 
 A. 1) children having to go  2) children must go 
  3) every child has been  4) every child must have been 
 B. 1) when they reach a certain age  2) as they are growing old enough 
  3) since they reached a certain age  4) if they are too old to learn 
4. .........A......... public transport to the exhibition hall .........B......... a parking space there. 
 A. 1) John will make his decision in traveling on 
  2) John is deciding that he has to travel in 
  3) John decided to travel by 
  4) John’s decision for traveling with 
 B. 1) since it would be difficult to find  
  2) although it is difficult to find 
  3) whereas it was difficult finding  
  4) and it is difficult finding  
5. The committee members think .........A......... now, nor .........B......... about the matter. 
 A. 1) about the meeting which should not hold 
  2) about the meeting not to be held 
  3) that the meeting should not be holding 
  4) that the meeting should not be held 
 B. 1) anybody should say  2) should anything be said 
  3) should nothing be said  4) something should be said 
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6. Some doctors and health experts agree that butter, .........A......... , .........B......... . 
 A. 1) it is unlike coconut oil  2) unlike coconut oil 
  3) coconut oil being different  4) that is different from coconut oil 
 B.  1) which is not good for people’s health 2) for people’s health is not good 
  3) is not good for people’s health 4) is for people’s health not good  
7. As soon as .........A......... their lunch, they .........B......... rehearsing for the play. 
 A. 1) the actors all will have  2) all the actors have had 
  3) all the actors had   4) the actors have all 
 B.  1) are resuming    2) will resume 
  3) have resumed    4) will have resumed 
8. Proper nutrition and regular exercise .........A......... you lose weight .........B.......... . 
 A.  1) that are necessary to help  2) are necessary to help 
  3) which can necessarily help  4) are necessities for helping 
 B.  1) and improve your state of fitness 2) which can improve your fitness state 
  3) while your fitness state is improved 4) and can improve your state of fitness  
9. .........A......... at public universities come from the central region of Thailand .........B......... . 
 A.  1) The students about sixty percent 2) Of the students, about sixty percent 
  3) About sixty percent of the students 4) Of about sixty percent, the students 
 B.  1) and from the others the rest  2) and the rest from the others 
  3) from the rest and the others  4) from the others and the rest  
10. A bus .........A......... only once a week; .........B......... from the outer world. 
 A.  1) was coming to that small village 2) to that small village was coming 
  3) came to that small village 4) to that small village comes 
 B.  1) however, its inhabitants were almost completely cut off 
  2) moreover, its inhabitants were cut off most completely 
  3) similarly, its inhabitants were cut off most completely 
  4) therefore, its inhabitants were almost completely cut off  
11. As a universal language, Esperanto has never really gained widespread acceptance 

................... its lack of native speakers.  
 1) because 2) as a result 3) in order to 4) due to  
12. The introduction of the Japanese persimmon into the United States aroused widespread 

interest throughout the country ................... the precocity of the trees and the large size and 
great beauty of the fruit. 

 1) on account of 2) because 3) nevertheless 4) owing with   
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13. We know a great deal more now than we did when we were 12 years old. We knew more 
when we were 12 than we did when we were 10. Certainly, ................... . 

 1) what we know generally increases with age 
 2) we cannot put too much importance on IQ tests 
 3) age cannot determine children‘s intelligence 
 4) IQ scores of children are predictors of their knowledge  
14. Record numbers of university students today obtain top grades in their courses, yet 

employers ................... . 
 1) find it relatively easy to train new graduates 
 2) still offer a number of positions for new graduates 
 3) are happy to have new graduates working with them 
 4) complain that new graduates still lack basic work skills  
15. The survey found that students in general were pleased with the college, ................... . 
 1) even the classrooms need to be repainted 
 2) or they would like to have more qualified professors 
 3) but they would like to have better food in the cafeteria 
 4) so they would like to have better classroom facilities  
16. A sizeable quantity of drug, ................... heroin, has been found and seized, along with        

a stock of guns and ammunition. 
 1) including 2) regarding 3) like 4) spite  
17. Please replace everything carefully in the drawers ................... something will get mislead.  
 1) unless 2) even though 3) or else 4) whereas  
18. Jenny was taking so much pleasure in her fantasy that she ................... . 
 1) preferred reality to fantasy 2) began to laugh out loud 
 3) cried alone in her room 4) was wakened by a nightmare  
19. Medical evidence revealed beyond doubt that Mrs. Marline, who suffered from lung cancer, 

died from ................... . 
 1) a drug overdose   2) a financial problem 
 3) a thrilling experience  4) proper medical treatment  
20. .................... We are particularly attracted to people who have attitudes similar to our own, 

who like what we like and who dislike what we dislike. 
 1) It is difficult to find someone who shares similar attitudes. 
 2) It would be of great significance to maintain balance. 
 3) The more significant the attitude, the more you like the people. 
 4) Similarity is especially important when it comes to relationships. 
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21. Although topology is the youngest branch of geometry, ................... is considered the most 

sophisticated. 
 1) but it 2) so it 3) it 4) however it  
22. ................... is still an important American ecological concern. 
 1) How can the bald eagle be saved from extinction 
 2) How can we save the bald eagle from extinction 
 3) How can the bald eagles extinction be avoided 
 4) How the bald eagle can be saved from extinction  
23. ................... Nevada, no part of New Hamshire is far from water. 
 1) It is not like  2) It is unlike 3) Unliking 4) Unlike  
24. The government spent much more in the last quarter than planned ................... it spent 

considerably less in the previous one. 
 1) whereas 2) before 3) until  4) when  
25. For more than 100 years, scientists have argued over exactly what a panda is. Now, 

..................., with the help of DNA testing, the panda has been admitted to the bear family. 
 1) moreover 2) accordingly 3) as a result  4) finally  
26. Pasta and seafood seem to make up most of the entrée on the menu. ..................., they are 

our favorite things to eat. 
 1) Unfortunately 2) Luckily for us 3) Consequently 4) Fortunately to hear  
27. There is no doubt that Africa has ................... in the world. The largest desert, one of the most 

extensive rain forests, and the sites of great civilization such as ancient Egypt are there. 
 1) a huge area or land   2) one of the most interesting attractions 
 3) some of the most striking features 4) the longest and most interesting history  
28. Generally, we maintain balance with ourselves by liking people who are similar to us and 

who like what we like. Still, it is ................... or to dislike people who like what we like. 
 1) important to maintain balance with ourselves 
 2) possible for us to like someone with different attitude 
 3) our commonalities that make u feel comfortable 
 4) frustrating to like people who do not like what we like 
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ขอสอบ Rearrange Sentence 
Select FIVE of six sentences (SI-S6) and put them in an appropriate sequence to form a 
meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used. 
 
[S1] Beckham proved to be a valuable, talented player for both teams because of his ability to 

take dangerous free kicks and pass the ball long distances.  
[S2] With this soccer talent, Beckham led his country, England, in the 2002 World Cup where 

their only loss was to Brazil. 
[S3] David Beckham has been famous since the late 1990s. 
[S4]  Despite this defeat, however, Beckham is still greatly admired by his fans for his hard work 

on the field and on the training ground. 
[S5] Initially, he was a popular soccer player in England for Manchester United and later in Spain 

for Real Madrid. 
[S6] He is married to Victoria Adams, one of the members of the Spice Girls.  
 1. Which sentence comes first? 2. Which sentence comes second? 
 3. Which sentence comes third? 4. Which sentence comes fourth? 
 5. Which sentence comes last? 
 
Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a 
meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used.  
[S1] This inevitable disappointment of erotic lovers means that they rarely remain in a 

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

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

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

on beauty and physical attractiveness.  
 1. Which sentence comes first? 2. Which sentence comes second? 
 3. Which sentence comes third? 4. Which sentence comes fourth? 
 5. Which sentence comes last? 
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Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a 
meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used.  
[S1] In the U.S., however, men and women exchange gifts with each other. 
[S2] People in the United States and Japan celebrate Valentine’s Day differently. 
[S3] American people in Japan are excited to exchange Valentine’s gifts with Japanese girls. 
[S4]  Another difference is that in the U.S., Valentine's Day is celebrated not just by lovers but by 

friends, as well. 
[S5] In Japan, though, only romantic couples celebrate the holiday. 
[S6]  One of the biggest differences is that, in Japan, only girls and women give gifts to boys and 

men.  
 1. Which sentence comes first? 2. Which sentence comes second? 
 3. Which sentence comes third? 4. Which sentence comes fourth? 
 5. Which sentence comes last? 
 
Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate sequence to form a 
meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used.  
[S1] My parents and friends think buying lottery tickets is foolish. They say ordinary people like 

me never win, and it’s just a waste of money. 
[S2] Anyone who believes in luck can win a lot of money in the lottery. 
[S3] However, I don’t agree with them because I know that ordinary people can win things. 
[S4] In addition, my uncle won a free dinner for two people by putting his business card in a 

drawing at a restaurant. 
[S5] For example, I’ve entered drawing before, and I’ve won several times. I won a T-shirt at my 

school festival once, and also a gift certificate in a department store. 
[S6] So you see, it is possible to win. That’s why I’m going to buy a few lottery tickets. After all, 

someone has to win, and it could be me!  
 1. Which sentence comes first? 2. Which sentence comes second? 
 3. Which sentence comes third? 4. Which sentence comes fourth? 
 5. Which sentence comes last? 
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