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คำ�นำ�
เนื่องจ�กมีนักเรียนได้นำ�ข้อสอบ 7 วิช�ส�มัญ 

ภ�ษ�อังกฤษที่ผ่�นม�ให้พี่แนนช่วยทำ�เฉลยให้ ซึ่งพี่แนน
เห็นว่�ก�รทำ�เฉลยนี้ จะเป็นแนวท�งทำ�ประโยชน์ให้
แก่น้องๆ ซึ่งกำ�ลังเตรียมตัวสอบอย่�งครำ่�เคร่งทั้งวิช�
ภ�ษ�อังกฤษเองและในอีกหล�ยๆ วิช�ที่ยังไม่รู้ว่�จะเตรียม
ตัวอย่�งไรดี ห�กพี่แนนจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบ�
ภ�ระก�รเตรียมตัวสอบในครั้งนี้ให้กับน้องๆ ได้… พี่แนน 
ก็ยินดี ทั้งนี้ไม่ได้มีเจตน�เผยแพร่ในวงกว้�งหรือจัดทำ�ขึ้น
เพื่อก�รพ�ณิชย์แต่อย่�งใด ด้วยเหตุผลเดียวที่พี่แนนมี 
คือจัดทำ�เฉลยนี้ขึ้นเพื่อเป็นวิทย�ท�นให้กับน้องๆ 
นักเรียนของพี่แนนทุกคนค่ะ 

Don’t care about the results. Just try your 
best there’ll be no regret. 

        อึด ถึก ลุย  
        ครูพี่แนน 
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SECTION I: LISTENING & SPEAKING 
Directions: Fill in the blanks with appropriate questions, comments or responses.  
Part I: Dialogues  
 
Dialogue 1  
1.   ข้อ 2 อธิบาย:  
      นักเรียน: ผมต้องท ายังไงครับ ถ้าต้องการถอนวิชาเรียน 
      คุณครู:    ถ้าต้องการจะ _____1_____ วิชาเรียน คุณต้องไปตดิต่อท่ีส านักงานวิทยาลัย 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ท า‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ยกเลิก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เข้าร่วม‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ท าให้สมบูรณ์‛ 
      ข้อนีไ้ม่ยากเลยนะคะ น้องๆ ดปูระโยคจากท่ีนกัเรียนบอกว่าจะถอนรายวิชา  ดงันัน้คําตอบต้องเป็น
ตวัเลือกท่ี 2 drop ซึง่แปลวา่ นกัเรียนคนนีจ้ะยกเลิกการเรียนวิชานี ้   
 
Dialogue 2   
2.   ข้อ 5 อธิบาย:  
      ทอม:    เธอจะโทรไปหาแพทริเชียอีกรอบม้ัย   
      ปีเตอร์: _______2_________ ฉันฝากข้อความไป 5 รอบแล้ว และเธอก็ยังไม่ตอบกลับมาเลย  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ฉันยังไม่ได้โทร‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ฉันไม่น่าจะโทรไปเลย‛  
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เธอไม่ต้องการ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚มันไม่รบกวนเลยจริงๆ  ‛  
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚ฉันไม่อยากจะโทรไปแล้ว‛  
      น้องๆ คะ ข้อนีต้้องรู้สํานวนกนัหน่อยค่ะ เรามาตดัตวัเลือกกนัก่อนนะคะ พ่ีแนนตดัตวัเลือก 1 และ 2 
ออกก่อนเลย เพราะปีเตอร์ บอกวา่ฝากข้อความไว้หลายครัง้แล้ว แสดงว่าเขาโทรไปแล้ว แตไ่ม่มีคนรับสาย 
และในเร่ืองก็ไมไ่ด้บอกวา่แพทริเซียไมอ่ยากรับโทรศพัท์ ส่วนตวัเลือกท่ี 3 ก็ไม่ถกูความหมาย I’d bothered 
มีความหมาย = I bother แตใ่ช้ในรูปอดีต ให้ความหมายในเชิงว่า ไม่น่าโทรไปเลย (ไม่อยากทํา แตทํ่าไป
แล้ว) ซึง่ไม่ตรงกบับริบทนี ้ ดงันัน้เหลือตวัเลือกท่ี 4 และ 5  มาดตูวัเลือกท่ี 4  It’s really no bother ใช้ตอบ
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Dialogue 2   
2.   ข้อ 5 อธิบาย:  
      ทอม:    เธอจะโทรไปหาแพทริเชียอีกรอบม้ัย   
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รับคําขอบคุณ หรือพูดเม่ือเวลามีใครเกรงใจเรา มีความหมายว่า ไม่รบกวนอะไรเลย เรายินดีทําให้จ้า        
พ่ีแนนเลือกข้อ 5 นะคะ เพราะว่าสํานวน I can’t be bothered ให้ความหมายว่า ไม่อยากจะทําตอนนี ้
(เพราะคดิวา่เป็นเร่ืองไมสํ่าคญั ) ซึง่ในบริบทก็หมายความวา่ปีเตอร์ โทรและฝากข้อความไปหลายรอบแล้ว 
แตก็่ยงัไมไ่ด้รับการตดิตอ่กลบั แสดงวา่เขาก็ไมอ่ยากจะโทรไปอีกแล้ว 
       I can’t be bothered (idiom) = ไมอ่ยากทํา (เพราะคดิวา่เป็นเร่ืองไมสํ่าคญั) 
      It’s no bother (idiom) = แสดงความยินดีท่ีจะทําสิ่งใดสิ่งหนึง่   
 
Dialogue 3  
3.   ข้อ 2 อธิบาย: 
      วิลเลียม:  คืนน้ีเธอแวะมากินข้าวด้วยกันม้ัย   
      แพท:  ขอบคุณมากเลย _____3_____ ฉันไม่ได้เจอเธอมานานแล้ว      
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ฉันไม่เหน็ด้วย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ฉันยนิดีจะไป‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ฉันหวังว่าจะได้ไป‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚น่ันดูดีมากเลย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚ฉันต้องขอโทษด้วย‛  
      น้องๆ ดจูากตวัเลือกจะเห็นว่าเป็นสํานวนหลายๆ ข้อเลยนะคะ จากในโจทย์ น้องๆ ต้องรู้สํานวนว่า 
come round (come around) แปลว่า แวะมาเย่ียม ในบริบทนี ้หมายถึง ชวนมากินข้าวด้วยกนั ซึ่งดจูาก
คําตอบแล้ว จะเห็นว่าแพทตอบรับคําชวนนะคะ  ดงันัน้คําตอบท่ีเติมในช่องว่างก็ต้องมีความหมายในทาง
เดียวกนั  ดงันัน้ตดัตวัเลือกท่ี 1 ไป I doubt it แปลวา่ ไมค่ิดว่าอย่างงัน้ , คงจะไม่เกิดขึน้ ส่วนตวัเลือกท่ี 3 ก็
ไม่ถกูต้อง เพราะแสดงความหมายในอดีตว่า น่าจะได้ไปด้วย ส่วนตวัเลือกท่ี 4 ความหมายก็ไม่เหมาะสม 
และตวัเลือกท่ี 5 ผู้พดูแสดงความเสียใจหรือ สํานกึผิดกบัเหตกุารณ์บางอย่าง ซึ่งก็ไม่ใช้ในสถานการณ์นีค้ะ่ 
ดงันัน้พ่ีแนนตอบข้อ 2 เลยคะ่ I’d love to เป็นการตอบรับคําเชิญ       
      come around (phr. v.) = แวะมาเย่ียม = come over   
      I doubt it (idiom) = ไมค่ดิวา่อยา่งนัน้, สงสยัวา่จะไมเ่กิดขึน้ = I don’t think so  
      apologetic (adj.) = เก่ียวกบัการขอโทษ    
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Dialogue 4  
4.   ข้อ 1 อธิบาย:  
      เจมส์:  เธอคิดว่าแฟนใหม่ของพ่ีชายเธอเป็นยังไงบ้าง 
      เจน:    _________4________ ฉันเข้ากับเธอได้ดี 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เธอเย่ียมมาก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เธอดูแย่‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เธอน ้าหนักลด‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เธออยู่ในช่วงอายุ 30 ปี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เธอมีผมสีแดงสวย‛  
      ข้อนีด้ ูkeyword ท่ีคําว่า What do you think of ____ เป็นสํานวนถามความคิดเห็นนะคะ  ข้อนีเ้จมส์
ถามว่า คิดว่าแฟนใหม่ของพ่ีชายเป็นยงัไง และน้องๆ ดคํูาตอบท่ีตามมาแสดงว่า เจนจะต้องชอบเธอแน่ๆ 
get on with someone well แปลว่า เข้ากนัได้ดี  ดงันัน้ ตดัตวัเลือกท่ี 2 ออกก่อน ส่วนตวัเลือกท่ี 3 , 4 และ 
5 ความหมายก็ไม่เก่ียวข้องกบัในเร่ืองเลย ตอบไม่ตรงคําถามเลยคะ่ พ่ีแนนจึงตอบ ตวัเลือกท่ี 1 fantastic 
แปลวา่ สดุยอด ยอดเย่ียม  เป็นการกลา่วชมนัน่เองคะ่  
      get on with someone  (phr. v.) = เป็นเพ่ือน, เข้ากนักบั 
      fantastic (adj.) = ยอดเย่ียม  
 
Dialogue 5  
เควิน สวัสดี มณี ___________5______________ 
มณี:    สวัสดีจ้า เควิน ฉันสบายดี ฉันก าลังจะไปเย่ียมคุณลุงท่ีสงขลา 
เสียงประกาศ:  ‚ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ขบวนรถไฟหมายเลข 2637, รถไฟสายด่วน  
                        หัวล าโพง ปลายทางสงขลา จะออกเวลา 21.30 นาฬิกา ท่ีชานชาลาหมายเลข 3‛  
มณี:    ขอโทษด้วย เควิน___________6______________แล้วพบกันใหม่นะ  
          มีประกาศรถไฟขบวนของเธอด้วยเหมือนกันนะ  ลาก่อนจ้ะ 
 
5.   ข้อ 4 อธิบาย: 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚มันเป็นยังไงบ้าง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚แล้วเธอล่ะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚สบายดีไหม‛ 
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Dialogue 4  
4.   ข้อ 1 อธิบาย:  
      เจมส์:  เธอคิดว่าแฟนใหม่ของพ่ีชายเธอเป็นยังไงบ้าง 
      เจน:    _________4________ ฉันเข้ากับเธอได้ดี 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เธอเย่ียมมาก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เธอดูแย่‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เธอน ้าหนักลด‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เธออยู่ในช่วงอายุ 30 ปี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เธอมีผมสีแดงสวย‛  
      ข้อนีด้ ูkeyword ท่ีคําว่า What do you think of ____ เป็นสํานวนถามความคิดเห็นนะคะ  ข้อนีเ้จมส์
ถามว่า คิดว่าแฟนใหม่ของพ่ีชายเป็นยงัไง และน้องๆ ดคํูาตอบท่ีตามมาแสดงว่า เจนจะต้องชอบเธอแน่ๆ 
get on with someone well แปลว่า เข้ากนัได้ดี  ดงันัน้ ตดัตวัเลือกท่ี 2 ออกก่อน ส่วนตวัเลือกท่ี 3 , 4 และ 
5 ความหมายก็ไม่เก่ียวข้องกบัในเร่ืองเลย ตอบไม่ตรงคําถามเลยคะ่ พ่ีแนนจึงตอบ ตวัเลือกท่ี 1 fantastic 
แปลวา่ สดุยอด ยอดเย่ียม  เป็นการกลา่วชมนัน่เองคะ่  
      get on with someone  (phr. v.) = เป็นเพ่ือน, เข้ากนักบั 
      fantastic (adj.) = ยอดเย่ียม  
 
Dialogue 5  
เควิน สวัสดี มณี ___________5______________ 
มณี:    สวัสดีจ้า เควิน ฉันสบายดี ฉันก าลังจะไปเย่ียมคุณลุงท่ีสงขลา 
เสียงประกาศ:  ‚ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ขบวนรถไฟหมายเลข 2637, รถไฟสายด่วน  
                        หัวล าโพง ปลายทางสงขลา จะออกเวลา 21.30 นาฬิกา ท่ีชานชาลาหมายเลข 3‛  
มณี:    ขอโทษด้วย เควิน___________6______________แล้วพบกันใหม่นะ  
          มีประกาศรถไฟขบวนของเธอด้วยเหมือนกันนะ  ลาก่อนจ้ะ 
 
5.   ข้อ 4 อธิบาย: 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚มันเป็นยังไงบ้าง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚แล้วเธอล่ะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚สบายดีไหม‛ 
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      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เธอเป็นยังไงบ้าง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เธออยู่ท่ีน่ีมานานแค่ไหนแล้ว‛  
      น้องๆ อ่านจากบทสนทนาคงพอจะเดาได้ว่า สองคนนีต้้องรู้จกักันมาก่อน และบงัเอิญพบกนัท่ีสถานี
รถไฟนะคะ ดงันัน้ ประโยคแรก ท่ีเควินถามมณี น่าจะถามว่า สบายดีไหม ดงันัน้ตดัตวัเลือกท่ี 1 และ  2 จึง
ไม่เหมาะสม ส่วนตวัเลือกท่ี 5 ความหมายก็ไม่เข้ากบับริบทนีน้ะคะ ดงันัน้เหลือตวัเลือกท่ี 3 และ 4   ข้อนี ้
น้องๆ ต้องรู้สํานวนหนอ่ยคะ่ How do you do? นิยมใช้ทกัทายเฉพาะเวลาเจอกนัครัง้แรกเท่านัน้นะคะ  แต่
ในท่ีนี ้ทัง้สองคนรู้จกักันมาแล้ว จึงควรถามว่า How have you been? เป็นประโยคทกัทายสําหรับคนท่ี
ไมไ่ด้เจอกนัมานาน ดงันัน้พ่ีแนนขอตอบตวัเลือก 4 เลยคะ่  
 
6.   ข้อ 5 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚รักษาเวลา‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚มีคนโทรเข้ามา‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เธอรอฉันอยู่ท่ีน่ีก็ได้นะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚รถไฟของฉันมาช้า‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚รถไฟของฉันก าลังจะออก‛  
      มีประกาศว่าขบวนรถไฟไปสงขลาจะออกเดินทางแล้ว แสดงว่า มณีจะต้องรีบไปขึน้รถไฟ ดังนัน้
ตวัเลือกท่ี 4 ตดัออกไปก่อนเลย เพราะรถไฟไม่ได้มาช้า ส่วนตวัเลือกท่ี 3 ก็ไม่ถกูต้อง เพราะยงัไม่มีคนโทร
เข้ามาหาเธอเลยนะคะ และตวัเลือกท่ี 1 keep time แปลว่ารักษาเวลา ความหมายไม่เข้ากบัในบริบทนีเ้ลย 
และตวัเลือก 4 ก็ไมค่วรพดู เพราะมณีกําลงัจะไปขึน้รถไฟแล้ว ดงันัน้เธอคงไมใ่ห้เพ่ือนรอ ดงันัน้ข้อท่ีถกูต้อง
คือ ตวัเลือกท่ี 5 มณีจะต้องบอกเพ่ือนวา่รถไฟกําลงัจะมาแล้ว   
      to be about to do something (idiom) = กําลงัจะทําบางสิ่งบางอยา่ง  
      platform (n.) = ชานชาลา   
 
Dialogue 6 
บริษัททัวร์:    สวัสดีค่ะ เวิลด์ไวด์ แทรเวิล ยนิดีให้บริการค่ะ  
แฮร์ริส:         สวัสดีครับ ผมต้องการจองตั๋วไปเชียงใหม่ครับ 
บริษัททัวร์:    ________7__________ 
แฮร์ริส:        วันจันทร์หน้าครับ 
บริษัททัวร์:   ช้ันประหยัดหรือช้ันธุรกิจดีคะ 
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แฮร์ริส:         _________8________ 
บริษัททัวร์:   ได้ค่ะ ขอเช็คดูก่อนนะคะ …… ตั๋วยังมีว่างอยู่ค่ะ 
          _________9________ 
แฮร์ริส:         ขอบคุณครับ   ไป-กลับ ราคาเท่าไรครับ  
บริษัททัวร์:    รอสักครู่นะคะ.... รวมท้ังหมด 5,600บาทค่ะ 
แฮร์ริส:          ตกลงครับ ________10_________ ขอบคุณ 
บริษัททัวร์:    ยนิดีค่ะ   
 
7.   ข้อ 3 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚คุณจะเร่ิมจากท่ีน่ีเม่ือไร‛  
      ตัวเลือกท่ี 2  ‚คุณจะซ้ือตั๋วเม่ือไรคะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚คุณจะเดนิทางเม่ือไรคะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚คุณจะมารับตั๋วเม่ือไรคะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚คุณจะเดนิทางกลับเม่ือไรคะ‛   
      ในบริบทนี ้ลกูค้าบอกวา่จะจองตัว๋ไปเชียงใหม ่ดงันัน้พนกังานควรจะถามรายละเอียด วนัออกเดินทาง
นะคะ ตวัเลือกท่ี 1 ตดัออกเลยคะ่ เพราะความหมายไม่เก่ียวข้องเลย ส่วนตวัเลือกท่ี 4 และ 5 ก็ไม่ถกูต้อง
เพราะลกูค้ายงัไม่ได้ซือ้ตัว๋เดินทางเลยนะคะ ส่วนตวัเลือกท่ี 2 ถามไม่ตรงคําถามคะ่ สถานการณ์นีเ้ราควร
จะถามเวลาออกเดินทางของลูกค้า เพ่ือจะจองตัว๋ได้ถกูต้อง  และลกูค้ายงัไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลย
นะคะ จงึไมค่วรถามวา่จะซือ้ตัว๋เม่ือไรคะ่   
 
8.   ข้อ 2 อธิบาย: 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เร่ืองของผม‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ราคาประหยัดครับ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ไม่ใช่เร่ืองของคุณ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ผมเป็นนักธุรกิจครับ‛  
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚น่ีคือนามบัตรของผมครับ‛  
      พนักงานถามว่า จะจองตัว๋แบบชัน้ประหยัดหรือชัน้ธุรกิจ ดงันัน้ พ่ีแนนขอตดัตวัเลือกท่ี 1 และ 4 
ออกไปเลยนะคะ เพราะไม่สภุาพ และไม่เหมาะสมท่ีจะพดูในสถานการณ์นี ้เน่ืองจากเราต้องการให้บริษัท
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แฮร์ริส:         _________8________ 
บริษัททัวร์:   ได้ค่ะ ขอเช็คดูก่อนนะคะ …… ตั๋วยังมีว่างอยู่ค่ะ 
          _________9________ 
แฮร์ริส:         ขอบคุณครับ   ไป-กลับ ราคาเท่าไรครับ  
บริษัททัวร์:    รอสักครู่นะคะ.... รวมท้ังหมด 5,600บาทค่ะ 
แฮร์ริส:          ตกลงครับ ________10_________ ขอบคุณ 
บริษัททัวร์:    ยนิดีค่ะ   
 
7.   ข้อ 3 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚คุณจะเร่ิมจากท่ีน่ีเม่ือไร‛  
      ตัวเลือกท่ี 2  ‚คุณจะซ้ือตั๋วเม่ือไรคะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚คุณจะเดนิทางเม่ือไรคะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚คุณจะมารับตั๋วเม่ือไรคะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚คุณจะเดนิทางกลับเม่ือไรคะ‛   
      ในบริบทนี ้ลกูค้าบอกวา่จะจองตัว๋ไปเชียงใหม ่ดงันัน้พนกังานควรจะถามรายละเอียด วนัออกเดินทาง
นะคะ ตวัเลือกท่ี 1 ตดัออกเลยคะ่ เพราะความหมายไม่เก่ียวข้องเลย ส่วนตวัเลือกท่ี 4 และ 5 ก็ไม่ถกูต้อง
เพราะลกูค้ายงัไม่ได้ซือ้ตัว๋เดินทางเลยนะคะ ส่วนตวัเลือกท่ี 2 ถามไม่ตรงคําถามคะ่ สถานการณ์นีเ้ราควร
จะถามเวลาออกเดินทางของลูกค้า เพ่ือจะจองตัว๋ได้ถกูต้อง  และลกูค้ายงัไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลย
นะคะ จงึไมค่วรถามวา่จะซือ้ตัว๋เม่ือไรคะ่   
 
8.   ข้อ 2 อธิบาย: 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เร่ืองของผม‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ราคาประหยัดครับ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ไม่ใช่เร่ืองของคุณ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ผมเป็นนักธุรกิจครับ‛  
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚น่ีคือนามบัตรของผมครับ‛  
      พนักงานถามว่า จะจองตัว๋แบบชัน้ประหยัดหรือชัน้ธุรกิจ ดงันัน้ พ่ีแนนขอตดัตวัเลือกท่ี 1 และ 4 
ออกไปเลยนะคะ เพราะไม่สภุาพ และไม่เหมาะสมท่ีจะพดูในสถานการณ์นี ้เน่ืองจากเราต้องการให้บริษัท
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จองตัว๋ให้ จงึต้องยินดีท่ีจะให้ข้อมลูตา่งๆ นะคะ สว่นตวัเลือกท่ี 4 และ 5 ก็ตอบไม่ตรงคําถามคะ่ ดงันัน้ต้อง
ตอบตวัเลือกท่ี 2 คือ จะจองตัว๋ราคาประหยดั    
 
9.   ข้อ 3 อธิบาย: 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ขอดูตั๋วของคุณหน่อยนะคะ‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ฉันควรจะซ้ือตั๋วให้คุณไหมคะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚จะให้จองตั๋วไว้เลยไหมคะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚จะขายตั๋วไหมคะ‛  
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚คุณจะให้ตั๋วกับดฉัินไหมคะ  ‛  
      วิเคราะห์จากประโยคก่อนหน้านี ้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีเช็คให้แล้ว และตัว๋ยงัว่างอยู่ ดงันัน้ จึงควรจะถาม
ลกูค้าว่า จะจองตัว๋ไว้เลยมัย้ ตดัตวัเลือกท่ี 1, 4 และ 5 ออกไป เพราะความหมายไม่เหมาะสมเลยค่ะ 
ส่วนตวัเลือกท่ี 2 ก็ไม่เหมาะสมกับบริบทนี ้พนกังานคงไม่ไปถามความเห็นลูกค้าว่า ควรจะซือ้ตัว๋ให้ไหม  
ดงันัน้จงึต้องตอบ 3 เพ่ือให้ลกูค้าตดัสินใจวา่ จะจองเลยไหม ซึง่เป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุคะ่       
 
10.  ข้อ 4 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ผมจะส่งคุณท่ีน่ี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ผมจะบินพรุ่งน้ี‛  
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚คุณจะต้องยืนยันอีกคร้ัง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚อีกช่ัวโมงนึงผมจะแวะเข้าไปครับ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚‛คุณควรเขียนจดหมายถงึผม  
      น้องๆ คะ ข้อนีต้้องรู้สํานวนกันด้วยค่ะ ในบริบทนี ้ลูกค้าให้พนักงานจองตัว๋ไว้ให้แล้วนะคะ ดงันัน้
ขัน้ตอนสดุท้ายก็คงจะได้ไปจา่ยเงินถกูไหมคะ ตวัเลือกท่ี 1, 3 ตดัออกก่อนเลยคะ่ เพราะความหมายไม่เข้า
กบับริบทนีเ้ลย น้องๆ รู้สํานวนในข้อ 5 ไหมคะ drop someone a line แปลว่า เขียนจดหมายถึง ดงันัน้
ความหมายก็ไม่เหมาะสมเช่นกนัคะ่ ส่วนตวัเลือกท่ี 2 ไม่ถกูต้องคะ่ เพราะลกูค้าบอกไปแล้วว่าจะเดินทาง
วนัจนัทร์หน้า ตวัเลือกท่ี 4 จึงถกูต้องท่ีสดุ สํานวน drop by แปลว่า แวะไปหาคะ่ ซึ่งก็ตรงกบัความหมายนี ้
หลงัจากลกูค้าจองตัว๋เรียบร้อยแล้ว ก็นา่จะแวะเข้าไปจา่ยเงินนะคะ      
      round trip (n.) = ไป-กลบั  
      drop by (phr. v.) = แวะไปหา, ไปเย่ียม  
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      drop someone a line (idiom) = เขียนจดหมายหา      
     
Part II: Conversations  
Conversation 1 
บิล: ไมก้า คุณดูเหน่ือยจัง  
ไมก้า: ช่าย ผมรู้สึกเหมือน _______ 11________  รู้สึกเหน่ือยจาก _______ 12 ________     
ศุภชัย: คุณหมายถงึไปเล่นฟิตเนสหรอ 
ไมก้า: _______ 13________แก้ภาษาอังกฤษของคุณหรอกนะ แต่ ‚go to the fitness‛  เป็น
 ภาษาอังกฤษแบบไทย ‚fitness‛ เป็นค านาม และจะต้องประสมกับค านามค าอ่ืนๆ ดังน้ัน 
 คุณต้องพูดว่า ‚go to the fitness center‛ หรือ ‚follow a fitness routine‛ (ออกก าลังกายเป็น
 ประจ าทุกวัน)    
ศุภชัย: ขอโทษด้วย  ภาษาอังกฤษของผมต้องพัฒนา ว่าแต่ว่า _______ 14________  
 คุณออกก าลังกายบ่อยแค่ไหน      
ไมก้า: 6-7 วันต่อสัปดาห์ ผมอยากจะมีหุ่นดีเหมือนเดมิ     
บิล: แต่คุณก็ดูแข็งแรงและสุขภาพดีอยู่แล้วน่ีนา _______ 15 ________ 
ศุภชัย: ช่ายย ลองดูอย่างผมสิ ผมไม่ต้องไปเล่นกีฬาหรอก ผมน่ะผอมอยู่แล้ว                           
 _______ 16________    
ไมก้า: จริงๆ แล้วคุณน่ะ ยังไกลจากค าน้ัน ถึงคุณจะผอม ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแข็งแรง 
 และสุขภาพดี หลายๆ คนท่ีผอมก็ยัง_______ 17________  
ศุภชัย: แล้วท าไมคุณถงึออกก าลังกายหนักขนาดน้ันละ ไมก้า 
ไมก้า: ผมจะลงแข่งขันงานภูเก็ตไตรกีฬา อีกสามเดือนข้างหน้า     
บิล: ว้าว _______ 18 ________ มันเป็นการแข่งขันท่ีใหญ่ทีเดียวใช่ไหม  
ไมก้า: ใช่แล้ว ผมจะต้อง ว่ายน ้า 1.8 ก.ม และ ป่ันจักรยานอีก 55 ก.ม ต่อด้วยว่ืงอีก 12 ก.ม 
บิล: โอ้ _______ 19________ ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณน่ะ ก็คล่ังกีฬาเอามากๆ มันท าให้ผม
 รู้สึกอยากท าอะไรบางอย่างเก่ียวกับ_______ 14________      
 
11. ข้อ 2 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ผมเหน่ือยมาก‛  
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ผมเพิ่งหายป่วย‛ 
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      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ผมใส่ไฟ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚ผมย่ัวให้คนโกรธ  ‛  
      ข้อนีสํ้านวนเตม็ไปหมดเลยนะคะ น้องๆ มาดคูวามหมายแตล่ะตวักนัเลยดีกว่า ตวัเลือก 1 ‚I am a bit 
off color” แปลว่า รู้สึกป่วย แตใ่นเร่ืองเขาไม่ได้ป่วยนะคะ แคด่เูหน่ือย หมดแรง  ส่วนตวัเลือกท่ี 3”I am 
back on my feet” แปลว่า ฟืน้ไข้ ข้อนีก็้ความหมายไม่เหมาะสมเช่นกนัคะ่ ตวัเลือกท่ี 3 และ 4 ยิ่งไปกนั
ใหญ่เลยคะ่ สํานวน ‚to add more fuel to the fire‛ แปลว่า ใส่ไฟ (ทําให้เกิดความขดัแย้ง) และ ‚put my 
foot in the mouth‛ แปลว่า พดูอะไรไปโดยไม่ยัง้คิด ทําให้คนโกรธ หรือเสียใจ ดงันัน้ ข้อท่ีถกูต้องท่ีสดุคือ  
ตวัเลือกท่ี 2 to be on last legs แปลวา่ เหน่ือยสดุๆ หมดแรง  
      be on your last legs (idiom) = เหน่ือย, หมดแรง 
      be off color (idiom) = รู้สกึป่วย 
      back on one's feet  (idiom) = หายป่วย ฟืน้ไข้ ฟืน้จากสถานการณ์ท่ีไมดี่ 
      put one's foot in one's mouth (idiom) = พดูสิ่งใดไปโดยไมย่ัง้คดิ ทําให้คนโกรธ หรือเสียใจ  
 
12.  ข้อ 1 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ไปออกก าลังกาย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ตดิต่อส่ือสาร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เดนิซิ๊กแซ๊ก  ‛  
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚พยายามเตม็ท่ีแต่ไม่ส าเร็จ‛  
      ตัวเลือกที 5 ‚ก าลังมุ่งตรงไปสู่ความสุขสูงสุด‛  
      ข้อนีน้้องๆ ต้องรู้สํานวนกนัอีกแล้วนะคะ  พ่ีแนนตดัตวัเลือกท่ี 3 ออกไปก่อน ข้อนีเ้ป็น choice หลอก
นะคะ ความหมายไม่เก่ียวกับบริบทเลย ส่วนตวัเลือกท่ี 4 ‚fight a lose battle‛ แปลตรงๆ ว่า ตอ่สู้ ใน
สงครามท่ีพ่ายแพ้ ซึ่งก็หมายถึง เราทําเต็มท่ีแล้วแตล้่มเหลวนัน่เองคะ่ ข้อนีก็้ความหมายไม่เหมาะสมเค่ะ 
ส่วนตวัเลือกท่ี 5 ก็ไม่ถกูต้อง สํานวน to be on cloud nine แปลว่ามีความสขุมากๆ ดงันัน้ก็เหลือแต่
ตวัเลือกท่ี 1 และ 2 พ่ีแนนขอตอบตวัเลือกท่ี 1  hit the gym = go to the gym  ไปออกกําลงักายคะ่ 
สว่นตวัเลือกท่ี 2 สํานวนนีมี้ความหมายเหมือน get in touch เลยคะ่ ความหมายจงึไมเ่หมาะสม   
      hit the gym (idiom) = ไปออกกําลงักาย  
      to be on cloud nine (idiom) = มีความสขุมากๆ  
      touch base (idiom) = ตดิตอ่ส่ือสาร    
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13.  ข้อ 1 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ผมไม่อยากจะท า‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ผมยนิดีท่ีจะท า‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ผมน่าจะท า‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ผมไม่น่าจะท า‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚ผมเกรงว่าไม่ควรท า‛  
      น้องๆ สงัเกตบริบทตรงนีน้ะคะ เขาเห็นเพ่ือพดูผิดไวยากรณ์ จึงแก้ไขให้ ข้อนีคํ้าตอบท่ีถูกต้องคือ 1 I 
hate to เพราะเป็นการพดูออกตวัก่อน ว่าไม่อยากจะมาคอยจบัผิดภาษาองักฤษเธอหรอกนะ แตท่ี่เธอพดู
มนัผิดไวยากรณ์ ส่วนข้อ 2 ไม่ถูกต้องเพราะมี but เช่ือมอยู่ ดงันัน้ประโยคหน้าและหลงัต้องขดัแย้งกัน 
ส่วนตวัเลือก 3,4,5 ไม่ถกูต้อง เพราะว่าเขาได้แก้ไขไวยากรณ์ให้เพ่ือนไปแล้ว  ถ้าพดูทัง้สามตวัเลือกนีจ้ะ
แปลวา่ ไมไ่ด้ทํานะคะ     
   
14.  ข้อ 3 อธิบาย:   
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เธอน่าเบ่ือ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เธอใจร้าย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เธอดูเหน่ือยจริงๆ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เธอดูโดดเด่นมาก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เธอมองโลกในแง่ดี‛  
      น้องๆ ดูประโยคข้างหลงัท่ีถามว่า เธอออกกําลงักายบ่อยแค่ไหน ดงันัน้พ่ีแนนขอตดัตวัเลือก 1,2,5 
ออกเลยนะคะ เพราะไม่เก่ียวข้องกบับริบทนีเ้ลย เหลือตวัเลือก 3 และ 4 พ่ีแนนขอตอบตวัเลือกท่ี 3 เลยคะ่ 
เพราะน้องๆ สามารถเดาได้จากบริบทรอบข้างท่ีบอกว่า เจ้าตวับอกว่าเหน่ือยหมดแรง ดงันัน้จึงควรตอบ
ตวัเลือกท่ี 3 เพราะเป็นการยํา้ว่าเขาคงจะดเูหน่ือยมากจริงๆ ส่วนตวัเลือกท่ี 4 และ ก็ไม่เหมาะสมใน
สถานการณ์นีน้ะคะ เป็นคําชมมากกวา่คะ่  
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15.  ข้อ 1 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ให้ใจเยน็ๆ (อย่าหักโหม)‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เหน็เป็นเร่ืองสนุก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เอาจริงเอาจังหน่อย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚มองข้าม‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚ฟังหูไว้หู  ‛  
      ข้อนีน้้องลองดปูระโยคข้างหน้า ท่ีเค้าบอกว่า เธอก็ดสูขุภาพดีอยู่แล้วนะ แสดงว่าเขาไม่อยากให้เพ่ือน
หกัโหม ออกกําลงักายมากเกินไป ดงันัน้คําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสดุก็คือ  ตวัเลือก 1 Take it easy  สํานวนนี ้
มีความหมายวา่ ใจเย็นๆ  สบายๆ อยา่ซีเรียส  
      take it easy (idiom)  = ใจเย็นๆ, อยา่เครียด  
      take it for granted (idiom) = มองข้าม ไมใ่สใ่จ 
      take it as a grain of salt (idiom) = ฟังหไูว้ห ู  
 
16.  ข้อ 5 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ผมเป็นถ่านไฟเก่า‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ผมมาก่อน‛  
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ผมอยู่ในกระแสสังคม‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ผมเป็นเสียงหัวเราะ‛  
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚ผมมีสุขภาพดี‛     
      ดูจากคําพูดรอบข้างน้องๆ ก็พอจะเดาความหมายว่าต้องเป็นเร่ืองเก่ียวกับร่างกายหรือสุขภาพ  
ตวัเลือกท่ี 4 ตดัออกไปเลยนะคะ สํานวนนีไ้ม่มีนะคะ ข้อสอบหลอกมาคะ่ ท่ีถกูต้องเป็น ripple of laughter 
แปลว่า เสียงหวัเราะท่ีดงัขึน้มาระลอกนึง ส่วน ตวัเลือก 1, 2, 3 ความหมายไม่เก่ียวข้อง ดงันัน้ต้องตอบ
ตวัเลือกท่ี 5 I am the picture of health แปลวา่ มีสขุภาพดี    
      early bird (idiom) = คนท่ีต่ืนเช้า หรือคนท่ีมาก่อน 
      a blaze of publicity (idiom) = กระแสสงัคม  
      the picture of health (idiom) = มีสขุภาพดี   
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17.  ข้อ 5 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚โดยสิ้นเชิง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ดูย า่แย่ ซอมซ่อ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚สิ้นเน้ือประดาตัว‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚แข็งแรง มีสุขภาพดี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚อ่อนแอ และสุขภาพไม่ดี‛ 
      ข้อนีต้อ่เน่ืองมาจากข้อท่ีแล้วเลยนะคะ น้องๆ ดจูาก keyword ตรงประโยคท่ีว่า you are far from it  ดู
จากบริบทรอบข้างก็สามารถเดาได้ว่าเป็นความหมายในเชิงลบ  และต้องเก่ียวกบัเร่ืองของสขุภาพ เพราะ
เค้ากําลงัพดูถึงประเดน็นีก้นัอยู ่ดงันัน้คําตอบท่ีถกูต้องคือ ตวัเลือกท่ี 5 คะ่   
      out and out  (adj.) = โดยสิน้เชิง, ทัง้หมด 
      down at heel (idiom) = ดย่ํูาแย,่ ซอมซอ่ 
      down and out (idiom) = สิน้เนือ้ประดาตวั 
 
18.  ข้อ 3 อธิบาย:     
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ผมเข้าใจแล้ว‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ไม่น่าเป็นไปได้‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚จริงๆ หรอ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ไม่มีทาง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เป็นไปไม่ได้‛  
 ข้อนีสํ้านวนกระจายเลยคะ่ น้องๆ ตดัตวัเลือกท่ีมีความหมายเหมือนกนัออกไปก่อนนะคะ ตวัเลือก 
4 และ 5 มีความหมายใกล้เคียงกนั แปลวา่เป็นไปไมไ่ด้ ไมมี่ทางจะเกิดขึน้ ส่วนตวัเลือกท่ี 2 ก็คล้ายๆกนัคะ่ 
แตค่วามหมายจะ soft ลงมานิดนึง แปลว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ เหลือตวัเลือกท่ี 1 และ 3 น้องๆ ต้องสงัเกต
อารมณ์ของประโยคหน่อยนะคะ ข้อนีเ้ขาบอกว่าจะไปแข่งไตรกีฬา ถือเป็นเร่ือง surprise และคําอุทาน
ก่อนหน้านี ้ก็ใช้ว่า wow เราวิเคราะห์ได้ว่า ผู้พูดต้องตกใจนิดๆ ค่ะ จึงน่าจะพูดว่า You are kidding 
แปลวา่ พดูจริงอะ่ จริงหรอเน่ีย ส่วน point taken แปลว่า เข้าใจละ มีเหตผุลนะ ใช้พดูเม่ือเราเห็นด้วย หรือ
ยอมรับในความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งในตวัเลือกนีด้ไูม่เข้ากับบริบทคะ่ ดงันัน้ต้องตอบตวัเลือกท่ี 3 
ข้อสอบ Speaking ยากตรงท่ีน้องๆ ต้องรู้ความหมายของสํานวน และสามารถนํามาใช้ให้ถูกบริบท        
และท่ีสําคญั น้องๆ ต้องสงัเกต Tone ของบทสนทนาด้วยคะ่  
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      point taken (idiom) = เข้าใจแล้ว, ท่ีพดูมาก็มีเหตผุลนะ 
      it’s a big if (idiom) = ไมน่า่จะเป็นไปได้  
      you are kidding (idiom) = พดูจริงหรอ, ล้อเลน่รึเปลา่เน่ีย  
      over my dead body (idiom) = ไมมี่ทางหรอก  
      it’s out of the question (idiom) = เป็นไปไมไ่ด้  
 
19.  ข้อ 2 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚น่ันดูแย่มากเลย‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚น่าประทับใจมาก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นมากเลย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ดูเกินจริงไปหน่อย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚มันมีสาระไม่มากก็น้อย‛   
      ข้อนีไ้ม่ยากนะคะ น้องๆ ดจูากท่ีเขาพูดมาแล้วทัง้หมดเก่ียวกบัการออกกําลงักาย และฟิตร่างกายไป
ลงแข่งขนั น่าจะพอจบันํา้เสียงได้ว่าสิ่งท่ีเพ่ือนจะพูด น่าจะเป็นการช่ืนชม และประทบัใจนะคะ  ดจูากคํา
อทุาน wow และประโยคท่ีตอ่ท้ายมา ท่ีบอกว่า ‚ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า นายก็บ้าออกกําลงักายเหมือนกนั‛  
ดงันัน้มีข้อเดียวท่ีเหมาะสมมากๆ เลยคือ ตวัเลือกท่ี 2 that is really impressive  
      indispensable (adj.) = สําคญัมาก 
      substantial (adj.) = มาก, มีเนือ้หาสาระ, แข็งแรง     
 
20.  ข้อ 3 อธิบาย: 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚การบังคับ กดดัน‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚จากก้นบึ้งของหัวใจ‛   
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚พุงของฉัน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚แก้วตาดวงใจ‛  
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚คุ้นเคย‛  
      ข้อนีสํ้านวนน่าสนใจหลายคําเลยค่ะ  มากําจัดจุดอ่อน ตัดตัวเลือกท่ีไม่เก่ียวข้องออกก่อนนะคะ     
พ่ีแนนขอตดัตวัเลือก 2, 4 ออกก่อนเลยคะ่ เพราะความหมายไม่เหมาะสมในบริบทนีเ้ลยคะ่ ส่วนตวัเลือก 1 
ใช้ในสถานการณ์ ท่ีเรารู้สกึโดนบงัคบัให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือรู้สกึกดดนั  ส่วนตวัเลือกท่ี 5 สํานวนนี ้นิยมใช้
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คูก่บั know .. to know something like the back of my hand แปลว่า เรารู้จกัเป็นอย่างดี ดงันัน้ตวัเลือก 
ท่ี 3 จึงเป็นคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ เพราะ spare tyre เป็น slang มีความหมายว่า ห่วงยางหน้าท้อง ซึ่งใน
บริบทนี ้เขาหมายถึงวา่ เห็นเพ่ือนฟิตออกกําลงักาย แล้วอยากจะทําอะไรเพ่ือสลายพงุของตวัเองบ้าง   
      twist someone's arm (idiom) = บงัคบั, กดดนั  
      heart of hearts (idiom) = ก้นบงึของหวัใจ 
      spare tyre (slang) = ไขมนัหน้าท้อง (หว่งยาง)   
      the back of my hand (idiom) = (รู้จกั) เป็นอยา่งดี     
 
Conversation 2  
ปีเตอร์:  ฟิล เราต้องมาตกลงกัน เร่ืองการให้เกรดวิชาทันตกรรมนะ  
ฟิล:     ผมจะท าไงกับสิริพรดีละ เธอไม่ได้เข้าสอบย่อยคร้ังสุดท้าย  
              และก็ยังไม่ได้ส่งรายงานชิ้นสุดท้ายด้วย 
ปีเตอร์:  ______21______ เธอโดดเรียนมาโดยตลอดรึเปล่า 
ฟิล:    ไม่หรอก เท่าท่ีผมเข้าใจ  ______22______ และก็ส่งผลต่อสุขภาพเธอในเดือนก่อน   
ปีเตอร์:  ______23______ 
ฟิล:    เธอสอบได้ผ่านฉลุย เธอก็อาจจะกระตือรือร้น ท างานทุกชิ้นในห้องเรียนส่งได้ทัน และ
    เราก็ต้องส่งเกรดกันแล้ว เราท าได้แค่ให้เธอมาท าข้อสอบวันพรุ่งน้ี เธอคงต้องรีบท่องจ า
    หนังสือคืนน้ีเพ่ือไปท าข้อสอบ   
ปีเตอร์:  ตกลง ง้ันต้องรีบบอกเธอวันน้ีเลย เย่ืยมไปเลย!  ง้ันเราไปดูเร่ืองอ่ืนกันต่อ  
  เราจัดการเร่ืองน้ีได้เร็วดีนะ เอาละ แล้วเราจะท ายังไงกับนักเรียนอีกคนของเธอ   
 
21.  ข้อ 5 อธิบาย: 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เธอสบายดี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ไม่เป็นไรหรอก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ฉันก็โอเค‛  
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚รายงานของเธออยู่ไหน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เกิดปัญหาอะไรหรอ‛  
      น้องๆ ดไูด้จาก ท่ีฟิลบน่ว่า จะทํายงัไงกับสิริพรดี ดงันัน้สิ่งท่ีปีเตอร์ตอบก็น่าจะ ถามสาเหตนุะคะ ว่า
เพราะอะไร มีปัญหาอะไรหรือ ดงันัน้ตวัเลือกท่ีถกูต้อง คือ 5 What is the problem?  
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ปีเตอร์:  ______23______ 
ฟิล:    เธอสอบได้ผ่านฉลุย เธอก็อาจจะกระตือรือร้น ท างานทุกชิ้นในห้องเรียนส่งได้ทัน และ
    เราก็ต้องส่งเกรดกันแล้ว เราท าได้แค่ให้เธอมาท าข้อสอบวันพรุ่งน้ี เธอคงต้องรีบท่องจ า
    หนังสือคืนน้ีเพ่ือไปท าข้อสอบ   
ปีเตอร์:  ตกลง ง้ันต้องรีบบอกเธอวันน้ีเลย เย่ืยมไปเลย!  ง้ันเราไปดูเร่ืองอ่ืนกันต่อ  
  เราจัดการเร่ืองน้ีได้เร็วดีนะ เอาละ แล้วเราจะท ายังไงกับนักเรียนอีกคนของเธอ   
 
21.  ข้อ 5 อธิบาย: 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เธอสบายดี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ไม่เป็นไรหรอก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ฉันก็โอเค‛  
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚รายงานของเธออยู่ไหน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เกิดปัญหาอะไรหรอ‛  
      น้องๆ ดไูด้จาก ท่ีฟิลบน่ว่า จะทํายงัไงกับสิริพรดี ดงันัน้สิ่งท่ีปีเตอร์ตอบก็น่าจะ ถามสาเหตนุะคะ ว่า
เพราะอะไร มีปัญหาอะไรหรือ ดงันัน้ตวัเลือกท่ีถกูต้อง คือ 5 What is the problem?  
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22.  ข้อ 5 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เธอก็ดูเหมือนสบายดีนะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เธอมองโลกแง่ดี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เธอชอบเดนิทาง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เธอไม่มีความรับผิดชอบ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เธออยู่ในภาวะตงึเครียด‛ 
      ข้อนีน้้องๆ ต้องดปูระโยคท่ีตามมา ท่ีบอกว่า ‚มนัส่งผลตอ่สขุภาพของเธอ‛ ดงันัน้สิ่งท่ีสามารถกระทบ
ตอ่สขุภาพของเธอได้ ต้องเป็นตวัเลือกท่ี 5 เพราะเธอเครียดมาก เลยทําให้สขุภาพแย่ไปด้วยนัน่เอง ส่วนข้อ
อ่ืนๆ ความหมายไมเ่หมาะสมเลยนะคะ   
 
23.  ข้อ 4 อธิบาย:  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ผมเหน็เธอผ่านไป‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เธอเป็นยังไงบ้าง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚บอกเธอให้แวะมาออฟฟิศผม‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เธอท าข้อสอบปลายภาคเป็นไงบ้าง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เธอเปิดโปงเพ่ือนร่วมช้ันรึเปล่า‛   
      ข้อนีเ้ราต้องดท่ีูประโยคคําตอบคะ่ คําถามและคําตอบต้องสมัพนัธ์กนันะคะ ข้อนีเ้ค้าตอบว่า  เธอสอบ
ผ่านฉลยุ น้องๆ รีบตดัตวัเลือกท่ีไม่ถกูต้องออกก่อนเลย คือ ตวัเลือกท่ี 1, 2, 3  ส่วนตวัเลือกท่ี 5 สํานวน 
show up = มา (ปรากฎตวั)  แตใ่นท่ีนีเ้ค้าใช้ show someone up ซึ่งจะแปลว่า เปิดโปง หรือทําให้ใครต้อง
อบัอาย  ซึง่ความหมายก็ไมเ่หมาะสม ดงันัน้ต้องตอบตวัเลือกท่ี 4 เธอทําข้อสอบปลายภาคเป็นไงบ้าง   
 show up (phr.v.) = ปรากฎตวั 
 show s.o up (phr.v.) = เปิดโปง  
 
24.  ข้อ 4 อธิบาย:  
      ใครก าลังพูดอยู่  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚นักเรียนและอาจารย์‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚นักเรียนและนักเรียน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚อาจารย์และอาจารย์‛ 
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      ตัวเลือกท่ี 5 ‚ผู้ตรวจข้อสอบ และผู้เข้าสอบ‛  
      ข้อนีน้้องๆ ต้องดูความหมายของทัง้บทสนทนานีน้ะคะ ซึ่งเป็นการพูดคยุ ปรึกษาเร่ือง การให้เกรด
นกัเรียน ดงันัน้ ผู้พดูทัง้สองคนก็ควรจะเป็น อาจารย์ทัง้คู ่จงึตอบตวัเลือกท่ี 4 เลยคะ่  
 
25.  ข้อ 5 อธิบาย:  
      หัวข้อบทสนทนาน้ีคืออะไร 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚สิริพรเป็นคนยังไง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ท าไมสิริพรถงึไม่เข้าเรียน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚จะให้คะแนนรายงานของสิริพรยังไง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚สิริพรควรจะท าข้อสอบย่อยเม่ือไร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚จะแก้ไขปัญหาให้สิริพรยังไง‛ 
      เม่ืออ่านบทสนทนาทัง้เร่ืองนีแ้ล้ว เราต้องจับประเด็นสําคัญให้ได้ว่าเร่ืองนีเ้ก่ียวกับอะไร ลองตัด
ตวัเลือกท่ีไม่เก่ียวข้องออกไปก่อนนะคะ ตวัเลือกท่ี 1 และ 2 ไม่ใช่สาระสําคญัของเร่ืองนีเ้ลยนะคะ ส่วนตวั
เลือกท่ี 4 ก็ไม่ใช่ประเด็นสําคญัท่ีเขาพดูคยุกนัเช่นกนั ดงันัน้ เหลือตวัเลือกท่ี 3 และ 4 ตวัเลือกท่ี 3 น้องๆ 
ต้องอ่านให้ละเอียดนะคะ คําว่า Siriporn’s paper ในท่ีนี ้หมายถึงรายงานของสิริพร ซึ่งไม่ตรงตามท่ี       
บทสนทนานีพ้ดูถึงนะคะ เพราะเขาไม่ได้พดูกนัถึงประเด็นเร่ืองการให้คะแนนรายงานของสิริพรเลย ดจูาก
ประโยคแรกท่ีเค้าบอกว่าต้องมาตกลงกันเร่ืองการตัดเกรด วิชาทันตกรรม ดังนัน้ข้อท่ีถูกต้องควรเป็น 
ตวัเลือกท่ี 5 How to solve Siriporn’s problem สงัเกตจากท่ี ฟิลพดูวา่ ‚ผมจะทํายงัไงกบัสิริพรดี‛ ซึ่งส่ือถึง
วา่จะตดัเกรดให้เธอยงัไงนัน่เองคะ่  
 
26.  ข้อ 5 อธิบาย: 
      จากสิ่งท่ีฟิลพูดมา เราจะบรรยายบุคลิกของฟิลยังไง  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ภูมิใจ‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚หยิง่‛ 
      ตัวเลืกท่ี 3  ‚กระตือรือร้น‛  
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚มองโลกแง่ร้าย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เหน็อกเหน็ใจ‛  
      ข้อนีเ้ราต้องวิเคราะห์ บคุลิกของอาจารย์ฟิล จากคําพดูของเขานะคะ ดจูากเนือ้หาในบทสนทนาแล้ว 
ฟิลเป็นอาจารย์ท่ีเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจนกัเรียน เพราะดจูากท่ีเขาบอกว่า สิริพรเครียดและทําให้สขุภาพ
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      ตัวเลือกท่ี 5 ‚ผู้ตรวจข้อสอบ และผู้เข้าสอบ‛  
      ข้อนีน้้องๆ ต้องดูความหมายของทัง้บทสนทนานีน้ะคะ ซึ่งเป็นการพูดคยุ ปรึกษาเร่ือง การให้เกรด
นกัเรียน ดงันัน้ ผู้พดูทัง้สองคนก็ควรจะเป็น อาจารย์ทัง้คู ่จงึตอบตวัเลือกท่ี 4 เลยคะ่  
 
25.  ข้อ 5 อธิบาย:  
      หัวข้อบทสนทนาน้ีคืออะไร 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚สิริพรเป็นคนยังไง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ท าไมสิริพรถงึไม่เข้าเรียน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚จะให้คะแนนรายงานของสิริพรยังไง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚สิริพรควรจะท าข้อสอบย่อยเม่ือไร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚จะแก้ไขปัญหาให้สิริพรยังไง‛ 
      เม่ืออ่านบทสนทนาทัง้เร่ืองนีแ้ล้ว เราต้องจับประเด็นสําคัญให้ได้ว่าเร่ืองนีเ้ก่ียวกับอะไร ลองตัด
ตวัเลือกท่ีไม่เก่ียวข้องออกไปก่อนนะคะ ตวัเลือกท่ี 1 และ 2 ไม่ใช่สาระสําคญัของเร่ืองนีเ้ลยนะคะ ส่วนตวั
เลือกท่ี 4 ก็ไม่ใช่ประเด็นสําคญัท่ีเขาพดูคยุกนัเช่นกนั ดงันัน้ เหลือตวัเลือกท่ี 3 และ 4 ตวัเลือกท่ี 3 น้องๆ 
ต้องอ่านให้ละเอียดนะคะ คําว่า Siriporn’s paper ในท่ีนี ้หมายถึงรายงานของสิริพร ซึ่งไม่ตรงตามท่ี       
บทสนทนานีพ้ดูถึงนะคะ เพราะเขาไม่ได้พดูกนัถึงประเด็นเร่ืองการให้คะแนนรายงานของสิริพรเลย ดจูาก
ประโยคแรกท่ีเค้าบอกว่าต้องมาตกลงกันเร่ืองการตัดเกรด วิชาทันตกรรม ดังนัน้ข้อท่ีถูกต้องควรเป็น 
ตวัเลือกท่ี 5 How to solve Siriporn’s problem สงัเกตจากท่ี ฟิลพดูวา่ ‚ผมจะทํายงัไงกบัสิริพรดี‛ ซึ่งส่ือถึง
วา่จะตดัเกรดให้เธอยงัไงนัน่เองคะ่  
 
26.  ข้อ 5 อธิบาย: 
      จากสิ่งท่ีฟิลพูดมา เราจะบรรยายบุคลิกของฟิลยังไง  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ภูมิใจ‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚หยิง่‛ 
      ตัวเลืกท่ี 3  ‚กระตือรือร้น‛  
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚มองโลกแง่ร้าย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เหน็อกเหน็ใจ‛  
      ข้อนีเ้ราต้องวิเคราะห์ บคุลิกของอาจารย์ฟิล จากคําพดูของเขานะคะ ดจูากเนือ้หาในบทสนทนาแล้ว 
ฟิลเป็นอาจารย์ท่ีเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจนกัเรียน เพราะดจูากท่ีเขาบอกว่า สิริพรเครียดและทําให้สขุภาพ
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แย่ลง และประโยคตอนท้ายท่ีเขาคิดว่า จะให้สิริพรมาสอบย่อยทีหลงั ในวนัพรุ่งนี ้ถ้าฟิลไม่เห็นใจนกั เรียน 
ก็คงจะไมม่าปรึกษาเพ่ือนเร่ืองการให้เกรดสิริพรแล้วนะคะ เขาอาจจะให้นกัเรียนคนนีส้อบตกไปเลยก็ได้คะ่ 
ดงันัน้จงึต้องตอบตวัเลือก 5 sympathetic เลยคะ่ 
 
Conversation 3  
ลี:      เป็นไง! สิริน งานเขียนเธอได้เกรดเท่าไรหรอ 
สิริน:  ไม่รู้เหมือนกัน ยังไม่ได้ดูเลย 
ลี:       จริงหรอ ท าไมละ _____27_____ เธอตั้งใจเรียนอยู่ตลอดเวลา  
          ฉันก็คิดว่าเธอจะจริงจัง        เร่ืองเกรดเหมือนกัน  
สิริน:  อาจารย์สมิธบอกกับฉันเม่ืออาทติย์ท่ีแล้วว่า ฉันท างานได้ดี ฉันรู้เท่าน้ันก็พอแล้วละ  
ลี:       เธอน่ีพิลึกนะ รู้ตัวม้ัย 
สิริน:  (หัวเราะ) ไม่หรอก ฉันก็แค่ไม่ได้จดจ่ออยู่กับเกรดเหมือนคนอ่ืนๆ ในห้องก็แค่น้ัน 
ลี:       แต่ฉันก็เหน็ เธออ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาน่ีนา แล้วท าไมไม่สนใจเร่ืองเกรดละ 
สิริน:   _____28_____ ฉันสนใจ แต่อาจารย์ท่ีเคยสอนฉันบอกไว้ว่า จุดประสงค์ในการเข้าเรียน      
          ในมหาวิทยาลัย ก็เพ่ือเรียนรู้ทักษะ และสิ่งน้ีแหละท่ีฉันให้ความส าคัญ เราควรเรียนรู้  
          ทักษะท่ีถูกต้องในแต่ละวิชา แล้วเกรดก็จะดีตามเอง   
 
27.  ข้อ 4 อธิบาย: 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เธออยากจะเป็นครู‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เธอไม่ควรจะกังวลเกินไป‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เธอจะต้องบ้าหนังสือแน่ๆ‛  
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เธอเหมือนหนอนหนังสือเลย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เธอก็เหมือนกับนักเรียนท่ัวๆ ไป‛  
      น้องๆ ดสูงัเกตได้จาก by studying all the time ดงันัน้ประโยคก่อนหน้านีต้้องไปในทํานองเดียวกนัคะ่ 
ตวัเลือก 1, 2, 5 ตดัออกก่อนเลยเพราะความหมายไม่เข้ากับประโยคนี ้ส่วนตวัเลือกท่ี 4 เป็นการพดูเชิง
ตําหนิมากกวา่ ดงันัน้ตวัเลือกท่ีเหมาะสมคือ ข้อ 4 bookworm แปลว่าหนอนหนงัสือ ซึ่งเข้ากบัความหมาย
ท่ี ลีบอกวา่ สิรินชอบอา่นหนงัสือและตัง้ใจเรียนตลอดเวลา     
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28.  ข้อ 5 อธิบาย: 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ฉันเหน็ด้วยอย่างยิง่‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚จริงๆ แล้วฉันก็ระมัดระวังมาก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ฉันเหน็ด้วยท่ีเธอพูดมา‛  
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เพราะฉันใส่ใจเร่ืองเกรดมากๆ‛  
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚ฉันไม่ได้บอกว่าไมใส่ใจเร่ืองเกรด  ‛  
      น้องๆ ด ูkeyword จากคําว่า ‚I do care‛ เหมือนเดิมค่ะ ตดัตวัเลือกท่ีไม่เก่ียวข้องออกก่อนเลย 
ตวัเลือกท่ี 1, 3 มีความหมายเหมือนกนั แปลว่าเห็นด้วย ตดัออกก่อนคะ่ ส่วนตวัเลือกท่ี 2 ข้อสอบหลอกมา 
careful ในท่ีนีก็้ไม่เก่ียวข้องกบัเร่ืองในบทสนทนาเลยนะคะ   ตวัเลือกท่ี 5 เหมาะสมท่ีสดุ เพราะเป็นการ
แย้งวา่ ใครบอกวา่ฉนัไมไ่ด้ใสใ่จเร่ืองเกรด เป็นการแย้งกบัท่ีเพ่ือนพดูมา และอธิบายเหตผุลให้เพ่ือนฟังคะ่  
 
29.  ข้อ 2 อธิบาย: 
      สิรินมีทัศนคตเิร่ืองการเรียนรู้อย่างไร 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เธอไม่ชอบชีวิตในมหาวิทยาลัย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การเรียนรู้ทักษะเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เธอไม่ชอบวิธีการให้เกรดในระบบมหาวิทยาลัย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ครูมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เกรดเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดในการเรียนรู้‛   
      น้องๆ ลองดูท่ีสิรินพูดในประโยคสุดท้ายเลยค่ะ ‚จุดประสงค์ในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ก็เพ่ือ
เรียนรู้ทกัษะ และสิ่งนีแ้หละท่ีฉันให้ความสําคญั‛ ตวัเลือกท่ีถกูต้องท่ีสามารถสรุปความคิดของสิรินได้ดี
ท่ีสดุ จึงควรเป็นตวัเลือกท่ี 2 การเรียนรู้ทกัษะเป็นหวัใจสําคญัของการเรียน ส่วนตวัเลือกอ่ืนๆ พ่ีแนนว่าไม่
เก่ียวข้องเลยนะคะ  
 
30.  ข้อ 5 อธิบาย: 
      ข้อใดต่อไปน้ีบรรยายลักษณะของสิริน 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ช่างสงสัย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ถ่อมตัว‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚มีความทะเยอทะยาน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚มีแนวความคิดใหม่‛ 
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28.  ข้อ 5 อธิบาย: 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ฉันเหน็ด้วยอย่างยิง่‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚จริงๆ แล้วฉันก็ระมัดระวังมาก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ฉันเหน็ด้วยท่ีเธอพูดมา‛  
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เพราะฉันใส่ใจเร่ืองเกรดมากๆ‛  
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚ฉันไม่ได้บอกว่าไมใส่ใจเร่ืองเกรด  ‛  
      น้องๆ ด ูkeyword จากคําว่า ‚I do care‛ เหมือนเดิมคะ่ ตดัตวัเลือกท่ีไม่เก่ียวข้องออกก่อนเลย 
ตวัเลือกท่ี 1, 3 มีความหมายเหมือนกนั แปลว่าเห็นด้วย ตดัออกก่อนคะ่ ส่วนตวัเลือกท่ี 2 ข้อสอบหลอกมา 
careful ในท่ีนีก็้ไม่เก่ียวข้องกบัเร่ืองในบทสนทนาเลยนะคะ   ตวัเลือกท่ี 5 เหมาะสมท่ีสดุ เพราะเป็นการ
แย้งวา่ ใครบอกวา่ฉนัไมไ่ด้ใสใ่จเร่ืองเกรด เป็นการแย้งกบัท่ีเพ่ือนพดูมา และอธิบายเหตผุลให้เพ่ือนฟังคะ่  
 
29.  ข้อ 2 อธิบาย: 
      สิรินมีทัศนคตเิร่ืองการเรียนรู้อย่างไร 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เธอไม่ชอบชีวิตในมหาวิทยาลัย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การเรียนรู้ทักษะเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เธอไม่ชอบวิธีการให้เกรดในระบบมหาวิทยาลัย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ครูมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เกรดเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดในการเรียนรู้‛   
      น้องๆ ลองดูท่ีสิรินพูดในประโยคสุดท้ายเลยค่ะ ‚จุดประสงค์ในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ก็เพ่ือ
เรียนรู้ทกัษะ และสิ่งนีแ้หละท่ีฉันให้ความสําคญั‛ ตวัเลือกท่ีถกูต้องท่ีสามารถสรุปความคิดของสิรินได้ดี
ท่ีสดุ จึงควรเป็นตวัเลือกท่ี 2 การเรียนรู้ทกัษะเป็นหวัใจสําคญัของการเรียน ส่วนตวัเลือกอ่ืนๆ พ่ีแนนว่าไม่
เก่ียวข้องเลยนะคะ  
 
30.  ข้อ 5 อธิบาย: 
      ข้อใดต่อไปน้ีบรรยายลักษณะของสิริน 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ช่างสงสัย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ถ่อมตัว‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚มีความทะเยอทะยาน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚มีแนวความคิดใหม่‛ 

เฉลยข้อสอบตรง/2555                                                                            โดยครูพี่แนนและทีมวิชาการ 
 

18 
 

      ตัวเลือกท่ี 5 ‚มีจิตส านึกดี‛   
      น้องๆ ต้องรู้จกัวิเคราะห์กนัหน่อยคะ่ ดจูากแนวคิดของสิรินแล้วดีมากๆ เลยใช่ไหมคะ สิรินไม่ได้ตัง้ใจ
เรียนเพ่ือทําเกรดอยา่งเดียว แตเ่ธอตัง้ใจเรียนเพ่ือจะเรียนรู้ทกัษะตา่งๆ  ซึ่งถือเป็นหวัใจสําคญัของการเรียน
เลย ตดัตวัเลือก 1 ออกไปก่อนนะคะ curious น่าจะเป็นบคุลิกของลี เพ่ือนของเธอ ท่ีช่างสงสยั ซกัถามอยู่
ตลอด สว่นตวัเลือกท่ี 2 และ 3 ก็ไม่ถกูต้อง เพราะในเร่ืองไม่ได้บอกว่า สิรินถ่อมตวัแตอ่ย่างใด และ ก็ไม่ได้
มีส่วนไหนท่ีส่ือว่าเธอ เป็นคนทะเยอทะยาน เลยนะคะ ถ้าวิเคราะห์ตามบทสนทนาแล้ว สิรินน่าจะเป็น
นกัเรียนท่ีมีจิตสํานึกดี ดงันัน้ ตวัเลือกท่ี 5 conscientiousเป็น adj. ท่ีเหมาะสมท่ีสดุท่ีจะบรรยายลกัษณะ
ของสิรินเลยคะ่  
      conscientious (adj.) = ตัง้ใจ, ใสใ่จ, มีสํานกึดี, รับผิดชอบ  
 

Section II: READING 
Part I Graph and Ads 

 
สาเหตุการเสียชีวิตแบ่งตามกลุ่มกว้างๆ 

 

 
 

Communicable 
14% 

Noncommuni- 
cable  77% 

Injuries 
9% 

Developed Regions 
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31. ข้อ 1 อธิบาย: 
 แผนภูมิวงกลมสองอันนีแ้สดงอะไร       
 ตัวเลือกท่ี 1 ‚ความแตกต่างของการเสียชีวิตในแต่ละภูมิภาค‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚กลุ่มกว้างๆของสาเหตุการตาย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ภาพของเหย่ือผู้ได้รับโรคร้ายต่างๆ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚การศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองกรณีต่างๆของโรคตดิต่อ‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚ร้อยละของการเสียชีวิตจากโรคไม่ตดิต่อ”  
 ข้อนี ้น้องๆ ดภูาพรวมของกราฟแล้วน้องๆจะตอบได้คะ่ จะเห็นได้วา่มีสองกราฟ กราฟแรกเป็นของ
ภมูิภาคท่ีพฒันาแล้ว (Developed Regions) สว่นอีกอนัเป็นของภมูิภาคกําลงัพฒันา (Developing 
Regions) แล้วกราฟทัง้สองอนัก็จะแบง่เป็นสาเหตขุองการเสียชีวิตตา่งๆ ทัง้โรคติดตอ่ โรคไมต่ิดตอ่ และ
การบาดเจ็บ ตวัเลือกท่ี 2 ผิดเพราะวา่กลุม่กว้างๆ ของสาเหตกุารตายนัน้เป็นรายละเอียดคะ่ แม้จะเป็น
รายละเอียดท่ีมีความสําคญั แตใ่จความหลกัท่ีกราฟตัง้ใจจะแสดงให้เราเห็นคือความแตกต่างของทัง้สอง
ภมูิภาคคะ่ ตวัเลือกท่ี 2 จงึไมช่ดัเจนคะ่ เพราะบอกแคว่่า กลุม่กว้างๆ ของสาเหตกุารตายแตไ่มไ่ด้เน้นท่ีการ
เปรียบเทียบความแตกตา่ง ดงันัน้พ่ีแนนจงึตอบตวัเลือกท่ี 1‛ความแตกตา่งของการเสียชีวิตในแตล่ะ
ภมูิภาค‛ ซึง่เป็นข้อท่ีบอกถึงจดุประสงค์หลกัท่ีกราฟบอกเราได้ดี 

 

Communicable 
55% 

Noncommuni- 
cable 37% 

Injuries 
8% 

Developing Regions 
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31. ข้อ 1 อธิบาย: 
 แผนภูมิวงกลมสองอันนีแ้สดงอะไร       
 ตัวเลือกท่ี 1 ‚ความแตกต่างของการเสียชีวิตในแต่ละภูมิภาค‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚กลุ่มกว้างๆของสาเหตุการตาย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ภาพของเหย่ือผู้ได้รับโรคร้ายต่างๆ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚การศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองกรณีต่างๆของโรคตดิต่อ‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚ร้อยละของการเสียชีวิตจากโรคไม่ตดิต่อ”  
 ข้อนี ้น้องๆ ดภูาพรวมของกราฟแล้วน้องๆจะตอบได้คะ่ จะเห็นได้วา่มีสองกราฟ กราฟแรกเป็นของ
ภมูิภาคท่ีพฒันาแล้ว (Developed Regions) สว่นอีกอนัเป็นของภมูิภาคกําลงัพฒันา (Developing 
Regions) แล้วกราฟทัง้สองอนัก็จะแบง่เป็นสาเหตขุองการเสียชีวิตตา่งๆ ทัง้โรคติดตอ่ โรคไมต่ิดตอ่ และ
การบาดเจ็บ ตวัเลือกท่ี 2 ผิดเพราะวา่กลุม่กว้างๆ ของสาเหตกุารตายนัน้เป็นรายละเอียดคะ่ แม้จะเป็น
รายละเอียดท่ีมีความสําคญั แตใ่จความหลกัท่ีกราฟตัง้ใจจะแสดงให้เราเห็นคือความแตกต่างของทัง้สอง
ภมูิภาคคะ่ ตวัเลือกท่ี 2 จงึไมช่ดัเจนคะ่ เพราะบอกแคว่่า กลุม่กว้างๆ ของสาเหตกุารตายแตไ่มไ่ด้เน้นท่ีการ
เปรียบเทียบความแตกตา่ง ดงันัน้พ่ีแนนจงึตอบตวัเลือกท่ี 1‛ความแตกตา่งของการเสียชีวิตในแตล่ะ
ภมูิภาค‛ ซึง่เป็นข้อท่ีบอกถึงจดุประสงค์หลกัท่ีกราฟบอกเราได้ดี 

 

Communicable 
55% 

Noncommuni- 
cable 37% 

Injuries 
8% 

Developing Regions 
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32.  ข้อ 2 อธิบาย: 
      โรคชนิดใดท่ีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับสองของประเทศในเอเชียและแอฟริกา      
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚HIV‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚โรคมะเร็ง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚มาลาเรีย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚อหวิาตกโรค‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚ไข้เลือดออก” 
 เอาละคะ่ข้อนี ้นอกจากต้องใช้ความรู้ภาษาองักฤษ น้องๆต้องมีความรู้รอบตวัด้วยนะคะ แล้วจะตอบ
ได้ง่ายมากคะ่ โจทย์ถามประเทศในเอเชียและแอฟริกา ดงันัน้เราจะดกูราฟอนัไหนดีคะ กราฟอนัท่ีสองค่ะ 
Developing Regions ภูมิภาคกําลงัพฒันา จากกราฟจะเห็นว่าสาเหตกุารเสียชีวิตอนัดับสองนัน้มาจาก 
Noncommunicable diseases โรคไม่ติดต่อ ทีนีเ้รามาดตูวัเลือกข้อไหนโรคไม่ติดต่อข้อนัน้ถูกต้องค่ะ 
ตวัเลือกแรก HIV หรือโรคเอดส์ เป็นโรคติดต่อแน่นอน ตวัเลือก 3 มาลาเรีย มียุงลายเป็นพาหะเป็น
โรคติดตอ่คะ่ ส่วนตวัเลือก 4 และ 5 หากน้องแปลไม่ออกไม่เป็นไรคะ่ เพราะตวัเลือกท่ี 2 โรคมะเร็ง อนันี ้
ชดัเจนคะ่วา่เป็นโรคไมต่ดิตอ่ ดงันัน้ข้อนีท่ี้ถกูต้องตอบตวัเลือกท่ี 2 โรคมะเร็งคะ่  
 
33.  ข้อ 2 อธิบาย: 
 ข้อใดคือสัดส่วนของการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ตดิต่อในภูมิภาคท่ีพัฒนาแล้วและภูมิภาค 
 ท่ีก าลังพัฒนา      
 ตัวเลือกท่ี 1 ‚ประมาณ 40%‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ประมาณ 50%‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚สาม ต่อ แปด‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เกือบหน่ึงในส่ี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚สาม ต่อ ส่ี โดยประมาณ” 
 เห็นข้อสอบตวัเลขให้คดิคํานวณแบบนีอ้ย่าเพิ่งเครียดไปคะ่น้องๆ เพราะจากตวัเลือกเราเห็นแล้วว่า
เค้าให้เราตอบคําตอบโดยประมาณ จากกราฟสดัสว่นของโรคไมต่ิดตอ่ ทัง้ 2 ภมูิภาค คือ 37:77  เม่ือ
คํานวณออกมาได้แล้วจะเทา่กบั 48% ดงันัง้จํานวนท่ีใกล้เคียงมากท่ีสดุคือ ตวัเลือกท่ี 2 ประมาณ 50%  
พ่ีแนนขอตอบข้อนีเ้ลยนะคะ 
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34.  ข้อ 1 อธิบาย: 
 ข้อใดสามารถสรุปได้จากแผนภูมิวงกลมท้ังสองอันน้ี 
 ตัวเลือกท่ี 1 ‚ชาวแอฟริกันมีแนวโน้มท่ีจะเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียได้มากกว่าชาวญ่ีปุ่น‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚โรคตดิต่อได้รับการอธิบายว่าเป็นสาเหตุใหญ่ของการเสียชีวิตของคน 
 ในโลกท่ี 1‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ผู้เสียชีวิตจากบาดแผลเล็กน้อยมีจ านวนเกือบเท่ากันในท้ังสองภูมิภาค” 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚อุบัตเิหตุและการบาดเจ็บไม่ได้เป็นสาเหตุการตายท่ีน่ากังวลท้ังในภูมิภาค 
      ท่ีพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚มีคนจ านวนเพียงเล็กน้อยท่ีเสียชีวิตจากโรคตดิต่อท้ังในประเทศอุตสาหกรรม 
      และประเทศไม่ใช่อุตสาหกรรม” 
 ข้อนีดู้ดีๆนะคะน้องๆ ต้องใช้การคิดวิเคราะห์และความรู้รอบตวัอีกแล้ว เรามาตดัตวัเลือกกันก่อน 
ตวัเลือกท่ี 2 โลกท่ี 1 นัน้ ความหมายดัง้เดิมหมายถึงประเทศท่ีเข้าเป็นฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกา แต่
ภายหลังคําๆ นีใ้ช้หมายความถึงประเทศท่ีพัฒนาแล้วอีกด้วย จากกราฟจะเห็นว่าประเทศท่ีพฒันาแล้ว
สาเหตกุารเสียชีวิตส่วนใหญ่คือโรคไม่ติดต่อ (Noncommunicabl) ข้อนีจ้ึงผิดค่ะ ตวัเลือกท่ี 3 ผู้ เสียชีวิต
จาก   ”บาดแผลเล็กน้อย” แต่ในกราฟไม่ได้บอกว่าบาดเจ็บในท่ีนีเ้ล็กน้อยหรือมาก ตวัเลือกท่ี 4 ในกราฟ
ไม่ได้บอกถึงอบุตัิเหตแุตอ่ย่างใด เพราะฉะนัน้ข้อนีไ้ม่ได้ถกูกล่าวไว้ (not mentioned) คะ่ ส่วนตวัเลือกท่ี 5 
ยงัมีการแบง่กลุม่ประเภทของประเทศตา่งๆ อีกแบบคะ่ อีกกลุม่ประเทศอตุสาหกรรมและกลุ่มประเทศไม่ใช่
อตุสาหกรรม คือทําการเกษตรนัน่เอง ข้อนีบ้อกว่าทัง้ประเทศอุตสาหกรรมและทัง้ท่ีไม่ใช่ หมายถึงรวมทัง้
โลกค่ะ ซึ่งผิดอย่างแน่นอนว่าทัง้โลกมีคนจํานวนเล็กน้อยท่ีเสียชีวิตด้วยโรคติดตอ่ เพราะฉะนัน้ข้อท่ีถกูจึง
เป็นตวัเลือกท่ี 1 ชาวแอฟริกันจดัอยู่ในกลุ่ม Developing regions และชาวญ่ีปุ่ นจดัอยู่ใน Developed 
regions จากกราฟจะเห็นวา่กลุม่ภมูิภาคกําลงัพฒันานัน้คนมีแนวโน้ม ท่ีจะเสียชีวิตจากโรคติดตอ่ถึง 55% 
เพราะฉะนัน้ข้อนีจ้งึถกูต้องคะ่ท่ีว่าชาวแอฟริกนัจะมีสิทธ์ิเป็นโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นโรคติดตอ่ได้มากกว่าชาว
ญ่ีปุ่ น   
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34.  ข้อ 1 อธิบาย: 
 ข้อใดสามารถสรุปได้จากแผนภูมิวงกลมท้ังสองอันน้ี 
 ตัวเลือกท่ี 1 ‚ชาวแอฟริกันมีแนวโน้มท่ีจะเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียได้มากกว่าชาวญ่ีปุ่น‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚โรคตดิต่อได้รับการอธิบายว่าเป็นสาเหตุใหญ่ของการเสียชีวิตของคน 
 ในโลกท่ี 1‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ผู้เสียชีวิตจากบาดแผลเล็กน้อยมีจ านวนเกือบเท่ากันในท้ังสองภูมิภาค” 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚อุบัตเิหตุและการบาดเจ็บไม่ได้เป็นสาเหตุการตายท่ีน่ากังวลท้ังในภูมิภาค 
      ท่ีพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚มีคนจ านวนเพียงเล็กน้อยท่ีเสียชีวิตจากโรคตดิต่อท้ังในประเทศอุตสาหกรรม 
      และประเทศไม่ใช่อุตสาหกรรม” 
 ข้อนีดู้ดีๆนะคะน้องๆ ต้องใช้การคิดวิเคราะห์และความรู้รอบตวัอีกแล้ว เรามาตดัตวัเลือกกันก่อน 
ตวัเลือกท่ี 2 โลกท่ี 1 นัน้ ความหมายดัง้เดิมหมายถึงประเทศท่ีเข้าเป็นฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกา แต่
ภายหลังคําๆ นีใ้ช้หมายความถึงประเทศท่ีพัฒนาแล้วอีกด้วย จากกราฟจะเห็นว่าประเทศท่ีพฒันาแล้ว
สาเหตกุารเสียชีวิตส่วนใหญ่คือโรคไม่ติดต่อ (Noncommunicabl) ข้อนีจ้ึงผิดค่ะ ตวัเลือกท่ี 3 ผู้ เสียชีวิต
จาก   ”บาดแผลเล็กน้อย” แต่ในกราฟไม่ได้บอกว่าบาดเจ็บในท่ีนีเ้ล็กน้อยหรือมาก ตวัเลือกท่ี 4 ในกราฟ
ไม่ได้บอกถึงอบุตัิเหตแุตอ่ย่างใด เพราะฉะนัน้ข้อนีไ้ม่ได้ถกูกล่าวไว้ (not mentioned) คะ่ ส่วนตวัเลือกท่ี 5 
ยงัมีการแบง่กลุม่ประเภทของประเทศตา่งๆ อีกแบบคะ่ อีกกลุม่ประเทศอตุสาหกรรมและกลุ่มประเทศไม่ใช่
อตุสาหกรรม คือทําการเกษตรนัน่เอง ข้อนีบ้อกว่าทัง้ประเทศอุตสาหกรรมและทัง้ท่ีไม่ใช่ หมายถึงรวมทัง้
โลกค่ะ ซึ่งผิดอย่างแน่นอนว่าทัง้โลกมีคนจํานวนเล็กน้อยท่ีเสียชีวิตด้วยโรคติดตอ่ เพราะฉะนัน้ข้อท่ีถกูจึง
เป็นตวัเลือกท่ี 1 ชาวแอฟริกันจดัอยู่ในกลุ่ม Developing regions และชาวญ่ีปุ่ นจดัอยู่ใน Developed 
regions จากกราฟจะเห็นวา่กลุม่ภมูิภาคกําลงัพฒันานัน้คนมีแนวโน้ม ท่ีจะเสียชีวิตจากโรคติดตอ่ถึง 55% 
เพราะฉะนัน้ข้อนีจ้งึถกูต้องคะ่ท่ีว่าชาวแอฟริกนัจะมีสิทธ์ิเป็นโรคมาลาเรีย ซึ่งเป็นโรคติดตอ่ได้มากกว่าชาว
ญ่ีปุ่ น   
 
 
 
 
 

เฉลยข้อสอบตรง/2555                                                                            โดยครูพี่แนนและทีมวิชาการ 
 

22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
35.  ข้อ 2 อธิบาย:   
      สิ่งท่ีโฆษณาน้ีบอกไว้เป็นนัยคืออะไร  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚องค์กรน้ี ไม่เป็นมืออาชีพ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚โรงเรียนการแพทย์แห่งน้ีมีช่ือเสียง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚สถาบันแห่งน้ีเป็นโรงพยาบาลท่ีไม่คิดค่าใช้จ่าย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚องค์กรแห่งน้ีประเมินค่าบริษัทหุ้นส่วนต า่เกินไป‛  
      โจทย์ข้อนี ้ให้หาสิ่งท่ี imply คะ่ แสดงว่าข้อมลูในโฆษณาไม่ได้บอกเราตรงๆ นะคะ  จากท่ีน้องๆ อ่าน
มา สามารถวิเคราะห์ได้ว่า มหาวิทยาลยัการแพทย์แห่งนีมี้ช่ือเสียง เพราะจากข้อมลูท่ีบอกว่า เป็นหนึ่งใน
มหาวิทยาลยัระดบัต้นๆ ในผลงานการวิจยัทางการแพทย์  แถมยงัมีโรงพยาบาลดงัๆ ในเครือด้วยค่ะ จึง
ตอบข้อ 2 สว่นข้ออ่ืนๆ ไมต่รงตามข้อมลูในโจทย์เลยคะ่  
 
36.  ข้อ 3 อธิบาย:  
      อะไรท่ีท าให้องค์กรน้ีมีช่ือเสียง 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚การช่ืนชมองค์กรในเครือ‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เป็นโรงเรียนการแพทย์ท่ีดีท่ีสุด‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚มีช่ือเสียงในด้านการวิจัยทางการแพทย์‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚มีช่ือเสียงด้านการให้การรักษาโรคแก่ผู้ป่วย‛ 

สาธารณสุขท่ีดี เร่ิมต้นจากงานวิจัยค้นคว้าท่ีดี 
      คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทิร์น รีเซิร์ฟ  เป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยระดับ
ต้นๆ  ในด้านผลงานการวิจัยทางการแพทย์ จากการจัดอันดับ ของรายงานข่าวสหรัฐและโลก 
(US. News & World Report )     
เรายนิดีท่ี โรงพยาบาลในเครือของเรา ได้รับการคัดเลือกอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ 
 - คลินิคคลีฟแลนด์ (Cleveland clinic)   
 -  โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเคส (University Hospital Case Medical 
Center)   
 - ศูนย์การแพทย์เมโทรเฮลท์ (Metro Health Medical Center)  
เรารู้สึกเป็นเกียรติ ท่ีได้ท างานร่วมกันกับโรงพยาบาลเหล่าน้ี เพ่ือเสริมสร้างการศึกษาวิจัยให้
โดดเด่น  
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      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เป็นองค์กรวิจัยทางด้านการแพทย์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศ‛  
      ข้อนีน้้องลองตดัตวัเลือกท่ีไม่เก่ียวข้องออกก่อนค่ะ ตวัเลือกท่ี 1 ประเด็นไม่เก่ียวข้องเลย เพราะการ
กล่าวช่ืนชมองค์กรในเครือ ไม่มีส่วนทําให้โรงพยาบาลนีมี้ช่ือเสียงขึน้มานะคะ ส่วนตวัเลือก 2 และ 5 เป็น
การกลา่วเกินจริงไปคะ่  และตวัเลือกท่ี 4 ก็ไม่มีการกล่าวถึงนะคะ ดงันัน้ตอบตวัเลือกท่ี 3 ดไูด้จากประโยค
ท่ีบอกวา่‛ เป็นหนึง่ในมหาวิทยาลยัระดบัต้นๆ ในผลงานการวิจยัทางการแพทย์‛        
 
37.  ข้อ 5 อธิบาย:  
      อะไรเป็นจุดประสงค์ของสถาบันในการให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอ่ืนๆ  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เพ่ือให้เกียรตกัิบองค์กรในเครือ‛    
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เพ่ือให้การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีชีวิตชีวา‛     
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เพ่ือเร่งเป้าหมายทางการแพทย์ และท าให้ส าคัญมากขึ้น‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เพิ่มความสนใจและการเข้ามีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขท่ีดี‛  
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เพ่ือท าให้การศึกษา และ วิจัย แข็งแกร่งในเครือองค์กร‛   
      ข้อนีน้้องๆ ลองวิเคราะห์กันหน่อยค่ะ จากข้อมูลท่ีให้มา แสดงว่ามหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ด่นเร่ืองการ
วิจยัค้นคว้านะคะ และ keyword ท่ีบอกว่า bring research and education to life  =   make research 
and education vital   ทําให้โดดเดน่ มีชีวิตชีวาคะ่ ซึ่งในบริบทนีห้มายความว่าทําให้การผลงานการวิจยั
ของโรงพยาบาลนัน้ๆ โดดเดน่ นา่สนใจมากขึน้ ดงันัน้ไมต้่องคดินานเลย พ่ีแนนขอตอบตวัเลือกท่ี 5 เลยคะ่   
      bring somebody/something to life (idiom) = ทําให้โดดเดน่, มีชีวิตชีวา  
 
Passage 1 
ข้อสอบประเภท Passage ก่อนอ่ืนน้อง ๆ ควรอา่นและวิเคราะห์คําถามก่อน ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลยุกนั 
ข้อ 38 ถาม main idea >>> เราควรท าเม่ืออ่านจบ  
ข้อ 39 ถาม purpose >>> เราควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 40 ถาม detail >>> เราควรท าทันที 
ข้อ 41 ถาม conclusion >>> เราควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 42 ถาม vocabulary >>> เราควรท าทันที 
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      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เป็นองค์กรวิจัยทางด้านการแพทย์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศ‛  
      ข้อนีน้้องลองตดัตวัเลือกท่ีไม่เก่ียวข้องออกก่อนค่ะ ตวัเลือกท่ี 1 ประเด็นไม่เก่ียวข้องเลย เพราะการ
กล่าวช่ืนชมองค์กรในเครือ ไม่มีส่วนทําให้โรงพยาบาลนีมี้ช่ือเสียงขึน้มานะคะ ส่วนตวัเลือก 2 และ 5 เป็น
การกลา่วเกินจริงไปคะ่  และตวัเลือกท่ี 4 ก็ไม่มีการกล่าวถึงนะคะ ดงันัน้ตอบตวัเลือกท่ี 3 ดไูด้จากประโยค
ท่ีบอกวา่‛ เป็นหนึง่ในมหาวิทยาลยัระดบัต้นๆ ในผลงานการวิจยัทางการแพทย์‛        
 
37.  ข้อ 5 อธิบาย:  
      อะไรเป็นจุดประสงค์ของสถาบันในการให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลอ่ืนๆ  
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เพ่ือให้เกียรตกัิบองค์กรในเครือ‛    
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เพ่ือให้การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีชีวิตชีวา‛     
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เพ่ือเร่งเป้าหมายทางการแพทย์ และท าให้ส าคัญมากขึ้น‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เพิ่มความสนใจและการเข้ามีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขท่ีดี‛  
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เพ่ือท าให้การศึกษา และ วิจัย แข็งแกร่งในเครือองค์กร‛   
      ข้อนีน้้องๆ ลองวิเคราะห์กันหน่อยค่ะ จากข้อมูลท่ีให้มา แสดงว่ามหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ด่นเร่ืองการ
วิจยัค้นคว้านะคะ และ keyword ท่ีบอกว่า bring research and education to life  =   make research 
and education vital   ทําให้โดดเดน่ มีชีวิตชีวาคะ่ ซึ่งในบริบทนีห้มายความว่าทําให้การผลงานการวิจยั
ของโรงพยาบาลนัน้ๆ โดดเดน่ นา่สนใจมากขึน้ ดงันัน้ไมต้่องคดินานเลย พ่ีแนนขอตอบตวัเลือกท่ี 5 เลยคะ่   
      bring somebody/something to life (idiom) = ทําให้โดดเดน่, มีชีวิตชีวา  
 
Passage 1 
ข้อสอบประเภท Passage ก่อนอ่ืนน้อง ๆ ควรอา่นและวิเคราะห์คําถามก่อน ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลยุกนั 
ข้อ 38 ถาม main idea >>> เราควรท าเม่ืออ่านจบ  
ข้อ 39 ถาม purpose >>> เราควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 40 ถาม detail >>> เราควรท าทันที 
ข้อ 41 ถาม conclusion >>> เราควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 42 ถาม vocabulary >>> เราควรท าทันที 
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 ในปี 1845 กัปตันแฟรงคลิน นายทหารแห่งราชนาวีอังกฤษ น าเรือสองล าพร้อมด้วย
ลูกเรือ 129 คน มุ่งหน้าสู่ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Territory) ด้วยความพยายามท่ี
จะวาดแผนท่ีเส้นทางสายตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีจะน าทหารเรือเดินทางจาก
มหาสมุทร แอตแลนตคิสู่มหาสมุทรแปซิฟิคผ่านเส้นอาร์คตคิ เซอร์เคิล (Arctic circle) ท่ีหนาวเยน็  
       เรือท้ังสองล า คือ เรือหลวงอีเรบัส (Erebus) และ เรือหลวงเทอร์เรอร์ (HMS Terror) ได้มี
การตุนเสบียงท่ีสามารถเล้ียงลูกเรืออยู่ได้ถึง 7 ปี และติดตั้งเคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยี
ล่าสุดในสมัยน้ัน รวมถึงยังมีลูกเรือท่ีมีประสบการณ์ น่ันท าให้เรือท้ังสองล าเป็นหน่ึงในจ านวน
เรือเดนิสมุทรท่ีใหญ่ท่ีสุด และแข็งแรงท่ีสุดท่ีเคยออกเดินทางมา  
       แต่ลูกเรือท้ังหมดหายสาบสูญไปในทะเลอาร์คติคอันหนาวเย็น ทิ้งไว้แต่เพียงร่องรอยบาง
ประการ แต่ก็ไม่มีค าอธิบายว่ามีความผิดพลาดอะไรกับเรือ 
       การค้นหาเรือและลูกเรือในคร้ังแรกเกิดขึ้น 3 ปีหลังท่ีเรือออกเดินทาง คือปี 1848 และการ
ค้นหาซากท่ียังเหลืออยู่ของกัปตัน เซอร์ จอห์น แฟรงคลิน และลูกเรือของเขา คร้ังล่าสุดเกิดขึ้น 
160 ปีหลังจากท่ีเขาน าลูกเรือด าดิ่งสู่ทะเลอาร์คติค ตัวแทนจากพาร์ค แคนาดา (Parks Canada) 
ประกาศว่าผลจากการค้นหาของพวกเขาในระหว่างฤดูร้อนน้ันไม่ประสบความส าเร็จ 
  
38.  ข้อ 3 อธิบาย: 
      ช่ือเร่ืองท่ีดีท่ีสุดของบทความน้ีคือข้อใด 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚การค้นหาในทะเลอาร์คตคิ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ลูกเรือของกัปตันแฟรงคลิน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚การเดนิทางมรณะของแฟรงคลิน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚การค้นหาเรืออังกฤษ‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚การส ารวจของราชนาวีอังกฤษ” 
 ข้อนีถ้ามช่ือเร่ือง เม่ือน้องๆ อ่านเร่ืองจบจะเห็นว่าใจความสําคญัของบทความอยู่ท่ีการเดินทางท่ีหาย
สาบสูญของกปัตนัแฟรงคลินและลูกเรือบนเรือหลวงทัง้สองลํา บทความไม่ได้พุ่งประเด็นไปยงัการค้นหา
เรือท่ีหายสาบสญู เพราะบทความมีการให้ข้อมลูของเรืออยู่พอสมควรทีเดียว ช่ือเร่ืองนัน้ควรเป็นช่ือท่ีบอก
ถึงใจความรวมของเนือ้หา ดงันัน้ข้อนีจ้งึตอบตวัเลือกท่ี 3 การเดนิทางมรณะของแฟรงคลินคะ่     
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39.  ข้อ 2 อธิบาย: 
      ข้อใดมีแนวโน้มว่าได้เกิดขึ้นในปี 1845 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚การริเร่ิมท าแผนท่ี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การส ารวจเส้นทางใหม่ๆ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚การค้นพบเส้นอาร์คตคิ เซอร์เคิล‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ดนิแดนใหม่อังกฤษในแถบตะวันตกเฉียงเหนือ‛  
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚ไม่มีการอนุญาตให้เดินเรือในมหาสมุทรแปซิฟิค” 
 ข้อนีน้ะคะน้องๆ ไม่ได้บอกกันตรงๆ ต้องคิดจินตการถึงบริบทจากเร่ืองราวในบทความให้ดีค่ะ ในย่อ
หน้าแรกได้บอกว่าเรือของกัปตนัแฟรงคลินได้ออกเดินทางเพ่ือวาดแผนท่ีเส้นทางเดินเรือใหม่ จากเกาะ
องักฤษไปยงัดินแดนตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยจะใช้เส้นทางผ่านเส้นอาร์คติค เซอร์เคิล จากข้อมลูจะเห็นว่า
เส้นอาร์คติค เซอร์เคิล และดินแดนตะวนัตกเฉียงเหนือนัน้เป็นท่ีรู้จักกนัมาแล้ว ดงันัน้ไม่ใช่ของใหม่ ส่วน
แผนท่ีนัน้วาดขึน้ใหม ่แตก่ารทําแผนท่ีไมใ่ชข่องใหม่ในสมยันัน้เช่นกนั ส่วนตวัเลือกท่ี 5 นัน้ผิดไปเลยเพราะ
ไม่มีส่วนไหนเลยท่ีบอกว่าไม่มีการอนุญาตให้เดินเรือในมหาสมุทรแปซิฟิค ดังนัน้ข้อท่ีถูกต้องจึงเป็น
ตวัเลือกท่ี 2 คะ่ การสํารวจเส้นทางใหม่ๆ  เป็นสิ่งท่ีนา่จะกําลงัเกิดขึน้ในชว่งปี 1845 นัน้ 
 
40.  ข้อ 4 อธิบาย: 
 เสบียงอาหารของกัปตันแฟรงคลินจะอยู่ได้ถงึก่ีปี 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚1 ทศวรรษ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚สามปี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚สองสามปี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เจ็ดปี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚หกสิบปี” (1 score year = 20 years) 
 ข้อนีง่้ายคะ่ถ้าเรารู้ศพัท์ จากย่อหน้าท่ี 2 คําว่า provision (n.) แปลว่าเสบียง stock (v.) แปลว่าเก็บ
สะสมคะ่ ดงันัน้จากประโยคท่ีว่า ‚Stocked with provisions that could last for seven years‛ จึงแปลว่า
เรือได้เก็บเสบียงท่ีสามารถอยูไ่ด้ถึง 7 ปีคะ่ ข้อนีห้ากน้องๆ ไมท่ราบคําศพัท์ provision ก็สามารถเดาได้จาก
คําวา่ stock คําวา่ last และจํานวนปีท่ีปรากฎคะ่คือ 7 ปีคะ่ 
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39.  ข้อ 2 อธิบาย: 
      ข้อใดมีแนวโน้มว่าได้เกิดขึ้นในปี 1845 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚การริเร่ิมท าแผนท่ี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การส ารวจเส้นทางใหม่ๆ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚การค้นพบเส้นอาร์คตคิ เซอร์เคิล‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ดนิแดนใหม่อังกฤษในแถบตะวันตกเฉียงเหนือ‛  
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚ไม่มีการอนุญาตให้เดินเรือในมหาสมุทรแปซิฟิค” 
 ข้อนีน้ะคะน้องๆ ไม่ได้บอกกันตรงๆ ต้องคิดจินตการถึงบริบทจากเร่ืองราวในบทความให้ดีค่ะ ในย่อ
หน้าแรกได้บอกว่าเรือของกัปตนัแฟรงคลินได้ออกเดินทางเพ่ือวาดแผนท่ีเส้นทางเดินเรือใหม่ จากเกาะ
องักฤษไปยงัดินแดนตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยจะใช้เส้นทางผ่านเส้นอาร์คติค เซอร์เคิล จากข้อมลูจะเห็นว่า
เส้นอาร์คติค เซอร์เคิล และดินแดนตะวนัตกเฉียงเหนือนัน้เป็นท่ีรู้จักกนัมาแล้ว ดงันัน้ไม่ใช่ของใหม่ ส่วน
แผนท่ีนัน้วาดขึน้ใหม ่แตก่ารทําแผนท่ีไมใ่ชข่องใหม่ในสมยันัน้เช่นกนั ส่วนตวัเลือกท่ี 5 นัน้ผิดไปเลยเพราะ
ไม่มีส่วนไหนเลยท่ีบอกว่าไม่มีการอนุญาตให้เดินเรือในมหาสมุทรแปซิฟิค ดังนัน้ข้อท่ีถูกต้องจึงเป็น
ตวัเลือกท่ี 2 คะ่ การสํารวจเส้นทางใหม่ๆ  เป็นสิ่งท่ีนา่จะกําลงัเกิดขึน้ในชว่งปี 1845 นัน้ 
 
40.  ข้อ 4 อธิบาย: 
 เสบียงอาหารของกัปตันแฟรงคลินจะอยู่ได้ถงึก่ีปี 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚1 ทศวรรษ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚สามปี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚สองสามปี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เจ็ดปี‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚หกสิบปี” (1 score year = 20 years) 
 ข้อนีง้่ายคะ่ถ้าเรารู้ศพัท์ จากย่อหน้าท่ี 2 คําว่า provision (n.) แปลว่าเสบียง stock (v.) แปลว่าเก็บ
สะสมคะ่ ดงันัน้จากประโยคท่ีว่า ‚Stocked with provisions that could last for seven years‛ จึงแปลว่า
เรือได้เก็บเสบียงท่ีสามารถอยูไ่ด้ถึง 7 ปีคะ่ ข้อนีห้ากน้องๆ ไมท่ราบคําศพัท์ provision ก็สามารถเดาได้จาก
คําวา่ stock คําวา่ last และจํานวนปีท่ีปรากฎคะ่คือ 7 ปีคะ่ 
 
 
 

เฉลยข้อสอบตรง/2555                                                                            โดยครูพี่แนนและทีมวิชาการ 
 

26 
 

41.  ข้อ 3 อธิบาย: 
 ในย่อหน้าท่ี 3 วลีว่า ‚what went wrong‛ (ในบรรทัดท่ี 10) หมายถงึข้อใด 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚การค้นพบหลักฐานบางประการ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เหตุใดลูกเรือถงึทิ้งกัปตันของพวกเขา‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚การหายสาบสูญของเรือ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚แฟรงคลินไปผิดทางได้อย่างไร‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚การตัดสินใจของแฟรงคลินท่ีจะมุ่งสู่ทะเลอาร์คตคิอันหนาวเยน็” 
      ข้อนี ้“what went wrong‛ แปลตรงตวัคืออะไรท่ีผิดพลาดไป จากประโยคได้บอกไว้ว่า “แตลู่กเรือ
ทัง้หมดหายสาบสญูไปในทะเลอาร์คตคิอนัหนาวเย็น ทิง้ไว้แตเ่พียงร่องรอยบางประการ แตก็่ไม่มีคําอธิบาย
วา่มีความผิดพลาดอะไรกบัเรือ” ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้นีห้มายถึงการหายสาบสญูของเรือว่าเหตใุดเรือถึง
ได้หายไป แตก็่ไมมี่ใครค้นพบสาเหตขุองเรือท่ีสญูหาย ดงันัน้คําตอบจงึเป็นตวัเลือกท่ี 3 คะ่ 
 
42.  ข้อ 5 อธิบาย: 
 ข้อใดต่อไปน้ีถูกต้องเก่ียวกับการค้นหากัปตันแฟรงคลินและลูกเรือ 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚มีการค้นหาคร้ังเพียงคร้ังเดียวตั้งแต่ปี 1848‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚แคนาดาเป็นผู้รับผิดชอบในการค้นหา” 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚อังกฤษไม่ได้ท าการค้นหาเลย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚การค้นหาคร้ังแรกมีขึ้นปี 1848 และคร้ังท่ีสองมีขึ้นปี 2005‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚การค้นหากัปตันแฟรงคลินและลูกเรือเป็นไปโดยเปล่าประโยชน์” 
 ข้อนีถ้ามข้อท่ีถกู เพราะฉะนัน้เราต้องตดัข้อท่ีผิดทัง้หมดออกไปแล้วจะได้คําตอบท่ีถกูต้องคะ่ ตวัเลือก
ท่ี 1 ผิดคะ่ มีการค้นหาเรืออย่างน้อยสองครัง้ท่ีระบุไว้ในบทความ ครัง้แรกคือสามปีหลงัจากท่ีเรือเร่ิมออก
เดินทางคือปี 1848 ส่วนครัง้ล่าสดุคือ 160 ปีตอ่มาท่ีทําการค้นหาโดย Parks Canada คะ่ ตวัเลือกท่ีสอง
ผู้ รับผิดชอบในการค้นหาคือประเทศแคนาดา ข้อนีก้ว้างเกินไปคะ่ ในบทความบอกว่าการค้นหาครัง้ล่าสุด
ทําโดย Parks Canada แตไ่ม่ได้บอกว่าประเทศแคนาดาเป็นผู้ รับผิดชอบการค้นหาคะ่ ตวัเลือกท่ี 3 ก็ผิด
เพราะในบทความไม่มีบอกเลยว่าทางองักฤษไม่เคยออกค้นหาเรือท่ีหายสาบสญูเหล่านี ้ตวัเลือกท่ี 4 คร่ึง
แรกถกูคะ่ การค้นหาครัง้แรกมีขึน้ปี 1848 แตก่ารค้นหาในปี 2005 นัน้เป็นการค้นหาครัง้ล่าสดุนะคะ ไม่ใช่
ครัง้ท่ี 2 เพราะฉะนัน้ข้อนีผิ้ดคะ่ สดุท้ายตวัเลือกท่ี 5 ข้อนีถ้กูต้องเพราะจากประโยคสดุท้ายท่ีบอกว่า  จาก
การค้นหาครัง้ลา่สดุ มีประกาศวา่ผลจากการค้นหาของพวกเขาในระหว่างฤดรู้อนนัน้ไม่ประสบความสําเร็จ 
เพราะฉะนัน้จงึถกูต้องท่ีวา่ การค้นหากปัตนัแฟรงคลินและลกูเรือเป็นไปโดยเปลา่ประโยชน์ 
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      ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
      Icy (adj.) = ซึง่เตม็ไปด้วยนํา้แข็ง 
      provision (n.) = เสบียงท่ีเตรียมไว้ในอนาคต 
      outfit (v.) = ตดิตัง้เคร่ืองมือ,จดัสมัภาระ 
      vessel (n.) = เรือเดนิสมทุรขนาดใหญ่ 
      clue (n.) = ร่องรอย, เบาะแส 
      hunt (n.) การค้นหา 
 
Passage 2 
 การทํา passage นีก็้เหมือนกันค่ะ พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ลองอ่านคําถามดูก่อนนะคะว่าถาม
เก่ียวกับอะไร จะได้เป็นการประหยัดเวลาและรู้ว่าเราต้องการทราบอะไรจากการอ่าน เราไปวิเคราะห์
คําถามก่อนเลยคะ่ 
ข้อ 43 ถาม main idea >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 44 ถาม detail >>> ควรท าเลย   
ข้อ 45 ถาม detail >>> ควรท าเลย  
ข้อ 46 ถาม detail >>> ควรท าเลย  
ข้อ 47 ถาม detail >>> ควรท าเลยค่ะ (keyword ‚taboo‛ ในย่อหน้าท่ี 2) 
ข้อ 48 ถาม phrase >>> ควรท าเลย (keyword ‚this whole area‛ ในบรรทัดท่ี 23)  
ข้อ 49 ถาม detail >>> ควรท าเลยค่ะ  
ข้อ 50 ถาม main purpose >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ  
 
      แพทย์หญิง ซู สตีเว่นส์ นักโภชนาการและนักวิจัยช้ันน าในสาขาการแพ้อาหารและปัญหาใน
การย่อยอาหาร กล่าวว่า การแพ้อาหาร (food allergy) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับความ
เข้าใจท่ีสับสนของค าจ ากัดความระหว่าง การแพ้ (allergy) และความทนไม่ได้ของร่างกาย 
(intolerance) การแพ้เป็นปฎิกริยาท่ีเกิดขึ้นของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่วนความทนไม่ได้
ของร่างกาย หมายถงึ การท่ีร่างกายไม่สามารถย่อยอาหารบางชนิดได้สมบูรณ์ สตีเว่นส์ อธิบายว่า 
มีทฤษฎีหลายทฤษฎีท่ีอธิบายการเพิ่มขึ้นของอาการการแพ้อาหาร และปัญหาในการย่อยอาหาร 
ทฤษฎีเหล่าน้ันรวมไปถึงทฤษฎีท่ีว่าสังคมสมัยใหม่น้ัน “สะอาดเกินไป” เป็นการปิดก้ันไม่ให้
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ร่างกายได้สร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งอย่างท่ีควรจะเป็น และอีกทฤษฎีหน่ึงคือเป็น
เพราะเราใช้พืชท่ีมีการตัดแต่งพันธุกรรมมากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม สตีเว่นส์คาดว่าความจริงแล้วปัญหาการย่อยอาหาร อย่างเช่น การไม่สามารถ
ดูดซึม ฟรุคโตสได้มีอยู่ตลอด เพียงแต่ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงเท่าน้ันเอง “หลายปีก่อน คนเราจะ
ไม่พูดถึงเก่ียวกับอาการท้องอืดท้องเฟ้อ มันเป็นหัวข้อต้องห้าม ฉันคิดว่าปัญหาการย่อยอาหาร
เหล่าน้ีมีมาตลอด เพียงแต่ไม่มีใครพูดถงึมันเท่าน้ันเอง” สตีเว่นส์กล่าว 
 ความต้องการท่ีเพิ่มสูงขึ้นของข้อมูลเก่ียวกับปัญหาการย่อยอาหารและโรคล าไส้แปรปรวน 
(IBS) ผลักดันให้สตีเว่นส์ร่วมกับศาสตราจารย์ปีเตอร์ กิ๊บสัน หัวหน้าภาควิชาแพทยศาสตร์ แห่ง
มหาวิทยาลัยโมนาช แต่งหนังสือท่ีช่ือ “แผนการจัดการการรับอาหารบางชนิดไม่ได้” (The Food 
Intolerance Management Plan) (ส านักพิมพ์ไวกิ้ง) ซึ่งจะออกวางแผงในเดือนพฤษภาคมน้ี ศ.กิ๊บ
สันกล่าวว่า “มีความเข้าใจผิดหลายอย่างในสังคม หนังสือเล่มน้ีไม่ใช่แค่ผลท่ีออกมาจากความคิด
ท่ีดีเท่าน้ัน แต่ยังมาจากการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และทางการรักษาอีกด้วย” 
 “ตอนน้ีการแพทย์แผนปัจจุบันยอมรับว่าการเลือกอาหารเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยคนท่ีเป็นโรค
ล าไส้แปรปรวน... การรักษาโรคน้ีท้ังหมดตอนน้ีได้ถูกเปล่ียนความคิด ด้วยสิ่งท่ีเพ่ือนร่วมงานชาว
อเมริกันของผมได้บอกว่าเป็น ‘ความสนใจอย่างล้นหลาม’ ท่ีมีต่อปัญหาการย่อยอาหาร, การแพ้
อาหาร และโภชนาการ”  
 
43.  ข้อ 3 อธิบาย: 
 อะไรคือใจความส าคัญของบทความน้ี 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ผู้คนไม่อายเก่ียวกับปัญหาของพวกเขาอีกแล้ว‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การแพ้อาหารเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาอาหารไม่ย่อย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚การแพทย์แผนปัจจุบันได้น าไปสู่การรักษาอาการแพ้อาหาร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚โรคล าไส้แปรปรวนได้กลายมาเป็นหัวข้อการสนทนาท่ีแพร่หลายมากขึ้น‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚การแพ้อาหารกลายเป็นหัวข้อท่ีส าคัญของการแปรรูปอาหาร” 
 การหา Main Idea คือ การหาใจความหลกัคะ่ น้องๆ ระวงัให้ดีนะคะ บางตวัเลือกถกูต้องแตไ่ม่ได้เป็น
ใจความหลกัอย่างตวัเลือกท่ี เป็นรายละเอียดไม่ได้เป็นในความหลักค่ะ ส่วนตวัเลือกท่ี 2 นัน้ผิดไปเลย
เพราะการแพ้อาหาร กับปัญหาอาหารไม่ย่อยเป็นสองสิ่งท่ีแตกต่างแต่ผู้ คนมกัจะสบัสนกับคํานิยามของ
สองสิ่งนี ้ส่วนตวัเลือกท่ี 4 ไม่ได้บอกไว้ในบทความค่ะ มีการบอกแค่ว่า ข้อมลูเก่ียวกบัโรคลําไส้แปรปรวน 
(IBS) เป็นท่ีต้องการมากขึน้ในปัจจบุนั สว่นตวัเลือกท่ี 5 ออกนอกประเดน็ไปเลยคะ่ เพราะในบทความไม่ได้
กล่าวถึงการแปรรูปอาหารเลย ดงันัน้ข้อท่ีถูกจึงเป็นตวัเลือกท่ี 3 เพราะจากบทความบอกว่าแพทย์แผน
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ปัจจบุนัมีความพยายามท่ีจะเข้าใจวา่อาการแพ้อาหารนัน้เกิดขึน้ได้อย่างไร มีหลายทฤษฎีพยายามอธิบาย
สิ่งนี ้รวมไปถึงหนงัสือของแพทย์หญิงสตีเวน่ส์และศาสตราจารย์ก๊ิบสนัท่ีต้องการให้ข้อมลูท่ีถกูต้องเก่ียวกบั
โรค IBS  
 
44. ข้อ 2 อธิบาย:  
 จากย่อหน้าที่ 1 สามารถสรุปได้ตรงกับข้อใด 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚คนท่ีแพ้อาหารมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚คนท่ีแพ้อาหารมักจะเป็นคนท่ีสะอาดเกินไป‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚โดยท่ัวไปแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์จะอ่อนแอลง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚แพทย์หญิงสตีเว่นส์สับสนระหว่างแพ้อาหารและปัญหาในการย่อยอาหาร‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚อาหารตัดต่อทางพันธุกรรมเป็นสาเหตุหลักให้เกิดการแพ้อาหารและปัญหา
การย่อยอาหาร”  
 ในการทําโจทย์ลกัษณะนีน้้องๆต้องตดัตวัเลือกท่ีไมใ่ชท่ิง้ออกไปทีละข้อนะคะ เราเร่ิมจากตวัเลือกท่ี 1 
ข้อนีก้ลา่วกว้างไปคะ่ (too general) ตวัเลือกท่ี 3 ผิดคะ่ in general คือโดยทัว่ไป แตใ่นบทความไมไ่ด้
กลา่วไว้เลยว่าโดยทัว่ไปภมูิคุ้มของมนษุย์จะอ่อนแอลง ตวัเลือกท่ี 4 น่ีชดัเจนคะ่วา่ผิด เพราะคณุหมอสตี
เวน่ส์ไมไ่ด้สบัสน แตค่นท่ีสบัสนระหวา่งการแพ้อาหารและปัญหาในการย่อยอาหารคือคนทัว่ไปคะ่ สว่นตวั
เลือกท่ี 5 กลา่วเกินจริงคะ่ เพราะในบทความย่อหน้าท่ี 1 บอกวา่อาหารจากพืชตดัตอ่พนัธุกรรมเป็นหนึง่ใน
ทฤษฏีท่ีสามารถทําให้การแพ้อาหารมีเพิ่มมากขึน้ แตไ่ม่ได้เป็นสาเหตหุลกัคะ่ ดงันัน้ก็จะเหลือข้อท่ีไมไ่ด้ตดั 
คือ ตวัเลือกท่ี 2 คนท่ีแพ้อาหารมกัจะเป็นคนท่ีสะอาดเกินไป เป็นคําตอบท่ีถกูต้องคะ่ จากประโยคท่ีวา่ 
“….the modern society is ‚too clean‛ and does not allow the immune system to build up the 
required strength,‛ จากบทความใช้คําว่าสงัคมสมยัใหมส่ะอาดเกินไป ทําให้เรานํามาสรุปได้ว่าคนท่ีแพ้
อาหารนัน้มกัจะเป็นคนท่ีสะอาดเกินไป 
  
45.  ข้อ 1 อธิบาย: 
      ข้อใดคือการไม่สามารถดูดซึมฟรุคโตส 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ตัวอย่างของปัญหาในการย่อยอาหาร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการบริโภคผลไม้‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ความสับสนท่ีเกิดจากค านิยามท่ีไม่ดีพอ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ผลลัพธ์หน่ึงของการค้นคว้าจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในอาหาร‛ 
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ปัจจบุนัมีความพยายามท่ีจะเข้าใจวา่อาการแพ้อาหารนัน้เกิดขึน้ได้อย่างไร มีหลายทฤษฎีพยายามอธิบาย
สิ่งนี ้รวมไปถึงหนงัสือของแพทย์หญิงสตีเวน่ส์และศาสตราจารย์ก๊ิบสนัท่ีต้องการให้ข้อมลูท่ีถกูต้องเก่ียวกบั
โรค IBS  
 
44. ข้อ 2 อธิบาย:  
 จากย่อหน้าที่ 1 สามารถสรุปได้ตรงกับข้อใด 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚คนท่ีแพ้อาหารมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚คนท่ีแพ้อาหารมักจะเป็นคนท่ีสะอาดเกินไป‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚โดยท่ัวไปแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์จะอ่อนแอลง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚แพทย์หญิงสตีเว่นส์สับสนระหว่างแพ้อาหารและปัญหาในการย่อยอาหาร‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚อาหารตัดต่อทางพันธุกรรมเป็นสาเหตุหลักให้เกิดการแพ้อาหารและปัญหา
การย่อยอาหาร”  
 ในการทําโจทย์ลกัษณะนีน้้องๆต้องตดัตวัเลือกท่ีไมใ่ชท่ิง้ออกไปทีละข้อนะคะ เราเร่ิมจากตวัเลือกท่ี 1 
ข้อนีก้ลา่วกว้างไปคะ่ (too general) ตวัเลือกท่ี 3 ผิดคะ่ in general คือโดยทัว่ไป แตใ่นบทความไมไ่ด้
กลา่วไว้เลยว่าโดยทัว่ไปภมูิคุ้มของมนษุย์จะอ่อนแอลง ตวัเลือกท่ี 4 น่ีชดัเจนคะ่วา่ผิด เพราะคณุหมอสตี
เวน่ส์ไมไ่ด้สบัสน แตค่นท่ีสบัสนระหวา่งการแพ้อาหารและปัญหาในการย่อยอาหารคือคนทัว่ไปคะ่ สว่นตวั
เลือกท่ี 5 กลา่วเกินจริงคะ่ เพราะในบทความย่อหน้าท่ี 1 บอกวา่อาหารจากพืชตดัตอ่พนัธุกรรมเป็นหนึง่ใน
ทฤษฏีท่ีสามารถทําให้การแพ้อาหารมีเพิ่มมากขึน้ แตไ่ม่ได้เป็นสาเหตหุลกัคะ่ ดงันัน้ก็จะเหลือข้อท่ีไมไ่ด้ตดั 
คือ ตวัเลือกท่ี 2 คนท่ีแพ้อาหารมกัจะเป็นคนท่ีสะอาดเกินไป เป็นคําตอบท่ีถกูต้องคะ่ จากประโยคท่ีวา่ 
“….the modern society is ‚too clean‛ and does not allow the immune system to build up the 
required strength,‛ จากบทความใช้คําว่าสงัคมสมยัใหมส่ะอาดเกินไป ทําให้เรานํามาสรุปได้ว่าคนท่ีแพ้
อาหารนัน้มกัจะเป็นคนท่ีสะอาดเกินไป 
  
45.  ข้อ 1 อธิบาย: 
      ข้อใดคือการไม่สามารถดูดซึมฟรุคโตส 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ตัวอย่างของปัญหาในการย่อยอาหาร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการบริโภคผลไม้‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ความสับสนท่ีเกิดจากค านิยามท่ีไม่ดีพอ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ผลลัพธ์หน่ึงของการค้นคว้าจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในอาหาร‛ 
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 ตัวเลือกท่ี 5 ‚โรคท่ีไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการแพทย์ท่ีได้รับการพัฒนา 
 เม่ือไม่นานมาน้ี” 
 ข้อนีไ้ม่ยากค่ะ จากในย่อหน้าท่ี 2  ท่ีว่า “สตีเว่นส์คาดว่าความจริงแล้วปัญหาการย่อยอาหาร 
อย่างเช่น การไม่สามารถดดูซึมฟรุคโตสได้มีอยู่ตลอด‛ เพราะฉะนัน้ชดัเจนคะ่ การไม่สามารถดดูซึมฟรุค
โตสคือตวัอยา่งหนึง่ของปัญหาในการยอ่ยอาหารคะ่  
 
46.  ข้อ 4 อธิบาย: 
      ข้อใดคือความหมายโดยนัยท่ีบอกในบทความเก่ียวกับการรักษาโรคล าไส้แปรปรวน      
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚วิธีแบบโบราณสามารถเป็นความหวังในการรักษาได้‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การแพทย์แผนปัจจุบันจะไม่สามารถรักษาปัญหาการย่อยอาหารได้เลย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚การรู้จักตัวเองในเร่ืองการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚การเลือกรับประทานอาหารส าคัญอย่างยิ่งในการรักษาผู้ป่วยโรคล าไส้ 
 แปรปรวน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚นักโภชนาการและหมอก าลังท าการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับสาเหตุและอาการ 
 ของโรคล าไส้แปรปรวน” 
 ข้อนีเ้รามาดกูนัทีละข้อนะคะ วา่ข้อไหนบอกโดยนยัได้ถกูต้องเก่ียวกบัโรค IBS ตวัเลือกท่ี 1 ผิดแน่นอน 
ในบทความไมไ่ด้กลา่วถึงวิธีแบบโบราณหรือการแพทย์แผนโบราณเลย ส่วนตวัเลือกท่ี 2 ผิดเช่นกนัคะ่ ไม่มี
ตรงไหนท่ีบอกว่าการแพทย์แผนปัจจบุนัจะไม่สามารถรักษาปัญหาในการย่อยอาหารได้ ตวัเลือกท่ี 3 ข้อนี ้
คิดให้ดีๆค่ะ เพราะข้อความนีถู้กต้อง การท่ีเรารู้ว่าเราควรเลือกรับประทานอะไรเป็นสิ่งท่ีดี แต่ข้อนีไ้ม่ได้
เก่ียวกบัการรักษาโรคลําไส้แปรปรวนคะ่ สว่นตวัเลือกท่ี 5 ก็เชน่เดียวกนัคะ่ถกูต้องแตไ่ม่ตรงกบั “การรักษา” 
ดงันัน้ตวัเลือกท่ีถกูต้องคือตวัเลือกท่ี 4 คะ่ การเลือกรับประทานอาหารเป็นเร่ืองสําคญัอย่างยิ่งกบัการรักษา
ผู้ ป่วยโรค IBS 
 
47.  ข้อ 4 อธิบาย: 
 ข้อใดเคยเป็นหัวข้อ “ต้องห้าม” ในการสนทนาบนโต๊ะอาหาร 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ตัวเลือกของเมนูอาหาร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ปัญหาเก่ียวกับอาหารของแขก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ผลท่ีตามมาของการปนเป้ือนของอาหาร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚การปรึกษาหารือกันเร่ืองการขับถ่ายของแต่ละคน‛ 
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 ตัวเลือกท่ี 5 ‚การบ าบัดด้วยยาเพ่ือท่ีจะรักษาอาการปวดท้อง” 
 ข้อนีห้าคําตอบได้จากยอ่หน้าท่ี 2 คะ่ท่ีบอกว่า “หลายปีก่อน คนเราจะไม่พดูถึงเก่ียวกบัอาการท้องอืด
ท้องเฟ้อ มนัเป็นหวัข้อต้องห้าม” ดงันัน้ชดัเจนค่ะว่าหวัข้อท่ีเคยเป็นหวัข้อต้องห้ามในการสนทนาบนโต๊ะ
อาหารคือปัญหาเร่ืองการขบัถ่ายคะ่ ตวัเลือกท่ี 1, 2 และสามนัน้ในบทความไม่ได้พดูถึง ส่วนตวัเลือกท่ี 5 
ไมไ่ด้เป็นเร่ืองต้องห้ามคะ่ 
 
48.  ข้อ 2 อธิบาย: 
 ค าว่า ‚this whole area‛ หมายถงึข้อใด 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚วิทยาเขตโมนาช‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การรักษาโรคล าไส้แปรปรวน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ปฎิกริยาของอาหาร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚การท างานท่ีผิดปกตขิองระบบ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚การแพทย์แผนโบราณ” 
 ข้อนีน้ะคะ ‚this whole area‛ ในย่อหน้าท่ี 4 แปลตรงตวัแปลว่า พืน้ท่ีทัง้หมดนี ้จากย่อหน้าสดุท้าย 
บอกว่า “ตอนนีก้ารแพทย์แผนปัจจบุนัยอมรับว่าการเลือกอาหารเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยคนท่ีเป็นโรคลําไส้
แปรปรวน ........ตอนนีไ้ด้ถกูเปล่ียนความคิด” ตวัเลือกท่ี 1 ผิดแน่นอนคะ่ ข้อ 3, 4 และ 5 ก็ไม่เก่ียวคะ่ ท่ี
ถกูต้องคือการรักษาโรคลําไส้แปรปรวนท่ีได้ถกูเปล่ียนความคดิไปทัง้หมดคะ่ ตอบข้อ 2 คะ่ 
 
49.  ข้อ 5 อธิบาย: 
 ย่อหน้าสุดท้ายบอกเป็นนัยได้ตรงข้อใด 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚การเป็นผู้รู้จักตนเองเป็นปัจจัยท่ีส าคัญมาก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การบ าบัดและรักษาสามารถเป็นไปได้ส าหรับผู้ป่วยโรคล าไส้อักเสบทุกคน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚กลุ่มแพทย์หลายกลุ่มได้มีความรู้เก่ียวกับโภชนาการและการรักษา‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ผู้คนควรจะเปิดเผยมากขึ้นเก่ียวกับโรคทางเก่ียวกับการขับถ่าย 
 และอาการต่างๆของโรค‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚การท่ีเรารู้จักว่าเราควรบริโภคอาหารระดับไหนและประเภทใดเป็นสิ่งส าคัญ 
 ในการรักษา” 
 เรามาดูกันทีละข้อนะคะ ตวัเลือกท่ี 1 ใจความไม่สมบูรณ์ค่ะ เพราะบอกถึงการรู้จักตวัเอง แต่ใน
บทความเราพูดถึงการรู้จกัตวัเองว่าจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไร และเป็นปัจจยัท่ีสําคญัของอะไรก็
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 ตัวเลือกท่ี 5 ‚การบ าบัดด้วยยาเพ่ือท่ีจะรักษาอาการปวดท้อง” 
 ข้อนีห้าคําตอบได้จากยอ่หน้าท่ี 2 คะ่ท่ีบอกว่า “หลายปีก่อน คนเราจะไม่พดูถึงเก่ียวกบัอาการท้องอืด
ท้องเฟ้อ มนัเป็นหวัข้อต้องห้าม” ดงันัน้ชดัเจนค่ะว่าหวัข้อท่ีเคยเป็นหวัข้อต้องห้ามในการสนทนาบนโต๊ะ
อาหารคือปัญหาเร่ืองการขบัถ่ายคะ่ ตวัเลือกท่ี 1, 2 และสามนัน้ในบทความไม่ได้พดูถึง ส่วนตวัเลือกท่ี 5 
ไมไ่ด้เป็นเร่ืองต้องห้ามคะ่ 
 
48.  ข้อ 2 อธิบาย: 
 ค าว่า ‚this whole area‛ หมายถงึข้อใด 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚วิทยาเขตโมนาช‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การรักษาโรคล าไส้แปรปรวน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ปฎิกริยาของอาหาร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚การท างานท่ีผิดปกตขิองระบบ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚การแพทย์แผนโบราณ” 
 ข้อนีน้ะคะ ‚this whole area‛ ในย่อหน้าท่ี 4 แปลตรงตวัแปลว่า พืน้ท่ีทัง้หมดนี ้จากย่อหน้าสดุท้าย 
บอกว่า “ตอนนีก้ารแพทย์แผนปัจจบุนัยอมรับว่าการเลือกอาหารเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยคนท่ีเป็นโรคลําไส้
แปรปรวน ........ตอนนีไ้ด้ถกูเปล่ียนความคิด” ตวัเลือกท่ี 1 ผิดแน่นอนคะ่ ข้อ 3, 4 และ 5 ก็ไม่เก่ียวคะ่ ท่ี
ถกูต้องคือการรักษาโรคลําไส้แปรปรวนท่ีได้ถกูเปล่ียนความคดิไปทัง้หมดคะ่ ตอบข้อ 2 คะ่ 
 
49.  ข้อ 5 อธิบาย: 
 ย่อหน้าสุดท้ายบอกเป็นนัยได้ตรงข้อใด 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚การเป็นผู้รู้จักตนเองเป็นปัจจัยท่ีส าคัญมาก‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การบ าบัดและรักษาสามารถเป็นไปได้ส าหรับผู้ป่วยโรคล าไส้อักเสบทุกคน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚กลุ่มแพทย์หลายกลุ่มได้มีความรู้เก่ียวกับโภชนาการและการรักษา‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ผู้คนควรจะเปิดเผยมากขึ้นเก่ียวกับโรคทางเก่ียวกับการขับถ่าย 
 และอาการต่างๆของโรค‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚การท่ีเรารู้จักว่าเราควรบริโภคอาหารระดับไหนและประเภทใดเป็นสิ่งส าคัญ 
 ในการรักษา” 
 เรามาดูกันทีละข้อนะคะ ตวัเลือกท่ี 1 ใจความไม่สมบูรณ์ค่ะ เพราะบอกถึงการรู้จักตวัเอง แต่ใน
บทความเราพูดถึงการรู้จกัตวัเองว่าจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไร และเป็นปัจจยัท่ีสําคญัของอะไรก็
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ไม่ได้บอก ข้อนีต้กไปคะ่ ตวัเลือกท่ี 2 ข้อนีไ้ม่ได้กล่าวถึง (not mentioned) ในย่อหน้าสดุท้ายคะ่ ตวัเลือกท่ี 
3 ข้อนีก็้เช่นกนัไม่ได้กล่าวถึงค่ะ ตวัเลือกท่ี 4 ยิ่งผิดไปใหญ่คะ่ เพราะไม่ได้กล่าวให้เปิดเผยเก่ียวกับโรค
ทางเดินอาหารเลย ท่ีถูกต้องจึงเป็นตัวเลือกท่ี 5 ค่ะ จากประโยคแรกของย่อหน้าสุดท้ายท่ีบอกว่า 
‚Conventional medicine now recognizes that food choice is a very important part of helping 
people with IBS‛ ตอนนีก้ารแพทย์แผนปัจจบุนัยอมรับว่าการเลือกอาหารเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยคนท่ีเ ป็น
โรคลําไส้แปรปรวน ดงันัน้ ตวัเลือกท่ี 5 จงึถกูต้องคะ่ 
 
50.  ข้อ 3 อธิบาย: 
 ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของบทความน้ี 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚ให้บริการรายงานทางการแพทย์‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ชักชวนให้ผู้คนควบคุมอาหาร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ให้ข้อมูลเก่ียวกับปฏิกริยาของอาหาร, อาการและการรักษา‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เพ่ือท าให้การตอบสนองต่อ IBS มีมากขึ้น และยกระดับวิธีการรักษาโรค‛ 
      ตัวเลือกท่ี 5 ‚เพ่ือร้องขอให้ผู้อ่านใช้การแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษา” 
 น้องๆจะเห็นได้ว่าทัง้บทความนี ้ไม่ได้ให้ข้อมูลด้านการแพทย์ ดงัในตวัเลือกท่ี 1 ไม่ได้โน้มน้าวให้
ผู้อา่นควบคมุอาหารแตอ่ยา่งใด ดงัตวัเลือกท่ี 2 ส่วนตวัเลือกท่ี 4 นัน้ผิดไปเลยคะ่ enhance แปลว่าทําให้มี
มากขึน้หรือยกระดบั แต่IBS เป็นโรคร้ายคงไม่ใครอยากให้มีมากขึน้นะคะ ส่วนตวัเลือกท่ี 5 ก็ไม่ใช่เช่นกนั
เพราะไม่ได้มีการขอร้องให้ใช้การแพทย์แผนปัจจุบนัรักษา และไม่มีจุดไหนท่ีบ่งบอกว่าผู้ คนใช้วิธีแผน
โบราณรักษา บทความนีท้ัง้บทความพดูถึง food allegy, food intolerance เพราะฉะนัน้คําท่ีครอบคลุม
มากท่ีสดุอยูใ่นตวัเลือกท่ี 3 food reactions คะ่ นอกจากนัน้ยงับอกถึงอาการและการรักษาอีกด้วย  
 
      ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
      intolerance (n.) = การขาดความอดทน,ความไมส่ามารถอดทนได้ 
      reaction (n.) = การตอบสนอง 
      bloating (n.) = ท้องอืด 
      wind (n.) = ท้องเฟ้อ 
      taboo (adj.) = ซึง่ต้องห้าม 
      misinformation (n.) = สิ่งท่ีทราบมาผิดๆ,ข้อมลูท่ีผิด 

71
ENCONCEPT 
เฉลย 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ



เฉลยข้อสอบตรง/2555                                                                            โดยครูพี่แนนและทีมวิชาการ 
 

33 
 

      hypersensitive (adj.) = ซึง่มีความรู้สกึไวเกินไป 
      conventional measure (n.) = การแพทย์แผนปัจจบุนั, ยาแผนปัจจบุนั 
 
Passage 3 
 การทํา passage นีก็้เหมือนกนัคะ่ พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ลองอ่านคําถามดกู่อนนะคะว่าถามเก่ียวกบั
อะไร จะได้เป็นการประหยดัเวลาและรู้ว่าเราต้องการทราบอะไรจากการอ่าน เราไปวิเคราะห์คําถามก่อน
เลยคะ่ 
ข้อ 51 ถาม vocabulary >>> ควรท าเลย (keyword ‚cracks‛ จากหัวข้อบทความ) 
ข้อ 52 ถาม main objective >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 53 ถาม phrase >>> ควรท าเลย  
ข้อ 54 ถาม detail >>> ควรท าเลย  
ข้อ 55 ถาม vocabulary >>> ควรท าเลยค่ะ (keyword ‚spurred‛ ในบรรทัดท่ี 19) 
ข้อ 56 ถาม idea >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ  
ข้อ 57 ถาม detail >>> ควรท าเลยค่ะ  
ข้อ 58 ถาม detail >>> ควรท าเลย  
ข้อ 59 ถาม overall tone >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 60 ถาม purpose of last paragraph >>> ควรท าเลยเม่ืออ่านย่อหน้าสุดท้ายจบค่ะ 
 

ข้อผิดพลาดเร่ิมปรากฎให้เหน็ในการวินิจฉัย “ภาวะความเป็นผัก” 
โดย แคธลีน กิลเบิร์ต 

 11 กรกฎาคม 2011 (LifeSiteNews.com) – หลังจากหลายปีแห่งการต่อต้านของผู้อุทิศตนต่อผู้
ทุพลภาพ ตอนน้ีผู้เช่ียวชาญจ านวนมากขึ้นได้ตั้งข้อสงสัยต่อความสมเหตุสมผลในการวินิฉัย 
“ภาวะเป็นผักเร้ือรัง” (persistent vegetative state (PVS)) ซึ่งน าทางไปสู่การอดอาหารตายของ
เทอร์ร่ี ไชเอโว   
 ในบทความของ นิตยสารดิสโคเวอรี (Discovery) ท่ีเขียนโดย แคท แมคโกแวน ท่ีได้ตีพิมพ์
ออนไลน์ในวันท่ี 6 กรกฎาคม อธิบายว่า PVS มักจะล้มเหลวท่ีจะถูกนับว่าอยู่ในรัศมีของอาการ
บาดเจ็บทางสมองของผู้ป่วยท่ีเช่ือว่า “ยังอยู่” ซึ่งเป็นหน่ึงในข้อสรุปท่ีนักข่าวสายวิทยาศาสตร์ผู้
หน่ึงเรียกว่า ‚การหลอกหลอน”  
 บทความดังกล่าวได้พิจารณาผลลัพธ์จากการทดลองหลายปีของ นายแพทย์ โจเซฟ จิอานซิ
โน ผู้อ านวยการฟ้ืนฟูโรคจิตวิทยาประสาท แห่งโรงพยาบาลเพ่ือการฟ้ืนฟูสปอร์ลดิง และนิโคลาส 
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      hypersensitive (adj.) = ซึง่มีความรู้สกึไวเกินไป 
      conventional measure (n.) = การแพทย์แผนปัจจบุนั, ยาแผนปัจจบุนั 
 
Passage 3 
 การทํา passage นีก็้เหมือนกนัคะ่ พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ลองอ่านคําถามดกู่อนนะคะว่าถามเก่ียวกบั
อะไร จะได้เป็นการประหยดัเวลาและรู้ว่าเราต้องการทราบอะไรจากการอ่าน เราไปวิเคราะห์คําถามก่อน
เลยคะ่ 
ข้อ 51 ถาม vocabulary >>> ควรท าเลย (keyword ‚cracks‛ จากหัวข้อบทความ) 
ข้อ 52 ถาม main objective >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 53 ถาม phrase >>> ควรท าเลย  
ข้อ 54 ถาม detail >>> ควรท าเลย  
ข้อ 55 ถาม vocabulary >>> ควรท าเลยค่ะ (keyword ‚spurred‛ ในบรรทัดท่ี 19) 
ข้อ 56 ถาม idea >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ  
ข้อ 57 ถาม detail >>> ควรท าเลยค่ะ  
ข้อ 58 ถาม detail >>> ควรท าเลย  
ข้อ 59 ถาม overall tone >>> ควรท าเม่ืออ่านจบ 
ข้อ 60 ถาม purpose of last paragraph >>> ควรท าเลยเม่ืออ่านย่อหน้าสุดท้ายจบค่ะ 
 

ข้อผิดพลาดเร่ิมปรากฎให้เหน็ในการวินิจฉัย “ภาวะความเป็นผัก” 
โดย แคธลีน กิลเบิร์ต 

 11 กรกฎาคม 2011 (LifeSiteNews.com) – หลังจากหลายปีแห่งการต่อต้านของผู้อุทิศตนต่อผู้
ทุพลภาพ ตอนน้ีผู้เช่ียวชาญจ านวนมากขึ้นได้ตั้งข้อสงสัยต่อความสมเหตุสมผลในการวินิฉัย 
“ภาวะเป็นผักเร้ือรัง” (persistent vegetative state (PVS)) ซึ่งน าทางไปสู่การอดอาหารตายของ
เทอร์ร่ี ไชเอโว   
 ในบทความของ นิตยสารดิสโคเวอรี (Discovery) ท่ีเขียนโดย แคท แมคโกแวน ท่ีได้ตีพิมพ์
ออนไลน์ในวันท่ี 6 กรกฎาคม อธิบายว่า PVS มักจะล้มเหลวท่ีจะถูกนับว่าอยู่ในรัศมีของอาการ
บาดเจ็บทางสมองของผู้ป่วยท่ีเช่ือว่า “ยังอยู่” ซึ่งเป็นหน่ึงในข้อสรุปท่ีนักข่าวสายวิทยาศาสตร์ผู้
หน่ึงเรียกว่า ‚การหลอกหลอน”  
 บทความดังกล่าวได้พิจารณาผลลัพธ์จากการทดลองหลายปีของ นายแพทย์ โจเซฟ จิอานซิ
โน ผู้อ านวยการฟ้ืนฟูโรคจิตวิทยาประสาท แห่งโรงพยาบาลเพ่ือการฟ้ืนฟูสปอร์ลดิง และนิโคลาส 
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ชิฟฟ์ นักประสาทวิทยาจาก ศูนย์การแพทย์วายล์ คอร์เนล (Weill Cornell Medical Center) พวกเขา
ได้ตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง ปฏิกริยาตอบโต้กลับ และ “สัมปะชัญญะจริง” ของผู้ป่วยท่ี
ปรากฎว่ามีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยกับโลกภายนอก 
      จากการศึกษาหลายชิ้น ซึ่งหน่ึงในน้ันมีขึ้นในปี 2009 ได้พบว่า ผู้ป่วย PVS จ านวนมากถึง 41 
เปอร์เซ็นต์มีการรู้สึกตัวระดับหน่ึง และมีหลักฐานเข้ามาสนับสนุนเข้าอยู่เร่ือยๆ  ชิฟฟ์เรียก
ประสบการณ์คร้ังแรกท่ีเขาค้นพบว่าผู้ป่วย PVS คนแรกของเขาก าลังพูดหลังจากป่วยมา 3 ปี ท่ี
เป็นสิ่งท่ี “เหนือจริงอย่างท่ีสุด” หลังจากท่ีได้รับการกระตุ้นจากประสบการณ์น้ี ท าให้เขาและจิ
อานซิโน่ตรวจผู้ป่วย PVS มากขึ้น มีกรณีหน่ึง ทีมงานตกตะลึงเม่ือพบว่าในการทดสอบกิจกรรม
ทางประสาทของชายคนหน่ึงซึ่งเช่ือว่ามีสัมปะชัญญะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย กลับพลุ่งปะทุเหมือน
สมองของคนปกตท่ัิวไปหลังจากท่ีเขาได้ยนิเสียงของแม่ของเขา 
 ผู้ป่วยอีกคนหน่ึงท่ีป่วยมา 19 ปี และมีสัมปะชัญญะเพียงเล็กน้อย กลับตื่นขึ้นอย่างฉับพลัน
และเร่ิมพูดได้อย่างฉะฉาน หลังจากน้ันเม่ือได้มีการสแกนสมองของเขาก็พบว่าสมองของเขาแตก
หน่อการเช่ือมโยงใหม่ ซึ่งตามท่ีผู้เช่ียวชาญคนหน่ึงได้กล่าวว่า เป็นสิ่งท่ี “ไม่มีใครจะเช่ือได้” ว่า
เป็นไปได้กับอาการบาดเจ็บท่ีไม่มีภาพพิสูจน์นานนับทศวรรษ  
 อย่างไรก็ตาม ความหวังท่ีสองสว่างสดใสน้ีอาจจะถูกท าให้มืดสลัวได้ด้วยอคติท่ีมีต่อผู้ทุพพล
ภาพ      จิอานซิโน่สะท้อนภาพน้ันได้จากการขานรับท่ีน่ากลัวท่ีเขาได้จาก “ศูนย์การแพทย์ใหญ่ท่ี
ได้รับการยอมรับ” หลังจากท่ีเขาได้น าเสนอสิ่งท่ีเขาค้นพบท่ีน่ัน 
 “หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุขอบคุณผม และเขาได้พูดอย่างร่าเริงมากว่า ในสมัยเขาน่ะนะ ค าท่ีใช้
เรียกผู้ป่วยเหล่าน้ันคือ พวกแมงกะพรุน (แมงกระพรุนในภาษาอังกฤษหมายถึงคนอ่อนแออีก
ด้วย – ผู้แปล) แล้วเขาก็หัวเราะ และถามผมต่อว่า เธอจะท าอะไรกับสิ่งน้ันล่ะ” 
 แมคโกแวน เขียนว่า “ความหมายท่ีแฝงอยู่ในงานของพวกเขาก าลังตามหลอกหลอนอยู่
ในตอนน้ี มันบ่งบอกว่าผู้ป่วยในประเทศน้ีประมาณ 25,000 ถึง 30,000 คนหรือมากกว่าน้ันท่ีก าลัง
อ่อนเปล้ียอิดโรยอยู่เตียง หรือสถานพยาบาล ผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติด้านสัมปะชัญญะเหล่าน้ี
อาจจะ ‚ยังอยู่” ยังมีความสามารถท่ีจะคิดหรือรู้สึก และอาจจะสามารถท่ีจะกลับสู่โลกได้ใน
หนทางท่ีจ ากัด”  
 มีการบันทึกไว้ถึงหลายกรณีท่ีผู้ป่วยท่ีเช่ือว่าอยู่ในภาวะ “เป็นผัก” อยู่นานอย่าง 20 ปี ฟ้ืนคืน
สติ น่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีทางกลุ่มผู้สนับสนุนผู้ทุพพลภาพอย่างกลุ่ม “เครือข่ายชีวิตและความหวัง
เทอร์ร่ี ไชอาโว” น ามาใช้เป็นแรงกดดันอยู่บ่อยๆ  
 ในบทความของนิตยสารดสิโคเวอร์ร่ี แมคโกแวนอ้างว่า ผลชัญสูตรศพของไชอาโว “พิสูจน์ว่า
เธอไม่สามารถฟ้ืนคืนสติได้” เพราะสมองของเธอหดลงอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม ผู้เช่ียวชาญคน
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อ่ืนๆ ได้ท้าทายข้อสรุปน้ีท่ีวางรากฐานมาจากสภาวะท่ีเป็นท่ีรู้กันของสมองของเทอร์ร่ี ซึ่ง
นอกเหนือจากขนาดท่ียัง “ค่อนข้างถูกเก็บรักษาไว้” ซึ่งเป็นค าพูดของนายแพทย์ผู้ท าการชัญสูตร 
 
51.  ข้อ 1 อธิบาย: 
 ข้อใดต่อไปน้ีคือความนิยามท่ีเหมาะสมของค าว่า ‚cracks‛ จากหัวข้อบทความท่ีว่า  
 “Cracks start to show in ‘vegetative state’ diagnosis‛  
      1 [C] สัญญาณท่ีบ่งบอกว่าองค์กร, ความสัมพันธ์ หรือแผนน้ันอ่อนแอหรือเร่ิมท่ีล้มเหลว:      
 เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ซึ่งท าให้เกิดรอยร้าวท่ียิง่ฝังลึกในสถาบันกษัตริย์; cracks start to  
 appear (in sth) หลังจากแค่เพียงปีเดียว รอยร้าวก็เร่ิมปรากฎขึ้นในชีวิตสมรสของพวกเขา 
      2 [C] เสียงดังท่ีเกิดขึ้นส้ันๆ เหมือนเสียงการระเบิด: เสียงดังเปร้ียงของปืนหน่ึงนัด 
      3 [C] (ภาษาแบบไม่เป็นทางการ) การตีอย่างรุนแรงท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย:  
 เขามีรอยตีท่ีน่าสะอิดสะเอียนบนหัว 
      4 [C] (ภาษาแบบไม่เป็นทางการ) ความพยายามท่ีจะท าอะไรบางอย่าง;  
 have/take a crack at [doing] sth เราคิดว่าเรามีความพยายามท่ีจะสร้างธุรกิจของเราเอง 
      5 [C] (ภาษาแบบไม่เป็นทางการ) ตลกท่ีหยาบคายหรือดูถูกบางคนหรือบางสิ่ง:  
 นักเรียนบางคนล้อเร่ืองข าขันเก่ียวกับรูปร่างหน้าตาของเธอ 
       
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚1‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚2‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚3‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚4‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚5” 
 บทความนีค้่อนข้างท้าทายนะคะน้องๆ แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถคะ่ ข้อนีถ้ามศพัท์คําว่า crack 
คํานีเ้ราพบจากช่ือบทความนีท่ี้ว่า ...เร่ิมปรากฎให้เห็นในการวินิจฉัย “ภาวะความเป็นผกั” อะไรท่ีเราเร่ิม
ปรากฎ คําว่า “ภาวะเป็นผกั” (vegetative) คํานีใ้ช้เรียกผู้ ป่วยท่ีมีอาการโคม่าแล้วไม่มีสติรู้สึกตวั เหมือน
เจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทราคะ่  เรามาดกูนัทีละตวัเลือก ตวัเลือกท่ี 2 ความหมายคือ “เสียงดงัเปรีย้ง” เข้ากนั
ไม่ได้คะ่ ตวัเลือกท่ี 3 ความหมายคะ “การตีอย่างรุนแรง” ก็ไม่ใช่เช่นกนั ตวัเลือกท่ี 4 “ความพยายามท่ีจะ
ทําอะไรบางอย่าง” เติมเข้าไปข้างหน้าเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่เช่นกันค่ะ ตวัเลือกท่ี 5 “ตลกหยาบโลน” ผิด
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      3 [C] (ภาษาแบบไม่เป็นทางการ) การตีอย่างรุนแรงท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย:  
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แน่นอนค่ะดงันัน้ตวัเลือกท่ีถูกต้องคือ ตวัเลือกท่ี 1 รอยร้าวค่ะ ประโยคหมายความว่าการวินิจฉัยภาวะ
ความเป็นผกัแบบเดมิๆน่ีเร่ิมจะปรากฎให้เห็นรอยร้าว นัน่คือข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวคะ่ 
 
52.  ข้อ 4 อธิบาย: 
 ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของบทความน้ี 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เพ่ือปกป้องผู้ทุพพลภาพ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เพ่ือส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์สองคน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เพ่ือตั้งค าถามเก่ียวกับการเสียชีวิตของเทอร์ร่ี ไชอาโว‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เพ่ือเรียกร้องให้มีการพิจารณาการวินิจฉัยโรค PVS ใหม่‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการวินิจฉัยภาวะความเป็นผัก” 
 การหาจุดมุ่งหมายหลัก ให้ดวู่าแนวทางของทัง้บทความนัน้มุ่งไปทางใดนะคะ ใจความสําคญัของ
บทความนีอ้ยู่ท่ีการตัง้คําถามถึงการวินิจฉัยผู้ ป่วย PVS ดงันัน้ตวัเลือกท่ี 4 จึงถกูต้องเป็นจดุมุ่งหมายของ
บทความนีค้่ะ ส่วนตวัเลือกท่ี 1 กว้างเกินไป ตวัเลือกท่ี 2 ผิดค่ะ เพราะบทความไม่ได้ตัง้ใจส่งเสริม
นกัวิทยาศาสตร์สองคนท่ีสนบัสนนุการวินิจฉัยผู้ ป่วย PVS ใหม่ ตวัเลือกท่ี 3 บทความมีการกล่าวถึงเทอร์ร่ี 
ไชอาโว แตไ่มไ่ด้เป็นการเรียกร้องให้กบัการเสียชีวิตของเธอ ส่วนตวัเลือกท่ี 5  บทความได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบั
การวินิจฉัยภาวะความเป็นผกั แต่ไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายหลกั ดงันัน้ตวัเลือกท่ีถูกต้องคือตวัเลือกท่ี 4 เพ่ือ
เรียกร้องให้มีการพิจารณาการวินิจฉัยโรค PVS ใหม่ เพราะหากวินิจฉัยว่าไม่มีทางฟืน้คืนสติมาได้คนไข้ก็
ถกูปลดสายอาหารออก แต่ในบทความยกข้อความสนบัสนนุมาว่ามีผู้ ป่วยหลายรายท่ีฟืน้จากภาวะความ
เป็นผกัได้ถึงแม้จะนอนหลบัไปมากกวา่ 20 ปีก็ตาม 
 
53.  ข้อ 2 อธิบาย: 
 อะไรคือความหมายของค าว่า “starvation death‛ ในบรรทัดท่ี 4 ค าน้ีหมายถึงตายจาก
 ตัวเลือกท่ี 1 ‚หัวใจวาย‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การขาดอาหาร‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚แมงกะพรุนท่ีร่าเริง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚สมองหดตัว‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการวินิจฉัยภาวะความเป็นผัก” 
 ข้อนีต้รงตวัเลยคะ่ คําว่า starvation คือการอดอาหาร ส่วนคําว่า death แปลว่าความตาย ดงันัน้จึง
ตรงกบัตวัเลือกท่ี 2 อย่างไม่ต้องสงสยัเลยคะ่ แต่พ่ีแนนขอแถมให้อีกนิดว่าทําไมคนป่วย PVS จึงเสียชีวิต
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จากการอดอาหาร นั่นเป็นเพราะเม่ือผู้ ป่วย PVS ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง ต้องมีการต่อท่อ
อาหารเข้าไป ทีนีพ้อมีการตดัสินว่าอยู่ในสภาพเป็นผกัในแบบ PVS คือไม่มีแนวโน้มว่าจะคืนฟืน้ชีพได้ ทาง
ญาติผู้ ป่วยก็มีสิทธิท่ีจะยินยอมให้โรงพยาบาลถอดสายออกเพ่ือให้ผู้ ป่วยขาดอาหารไปเลีย้งร่างกาย แล้ว
เสียชีวิตในท่ีสดุคะ่ 
 
54.  ข้อ 3 อธิบาย: 
 ข้อใดคือหลักฐานท่ีช้ีว่าผู้ป่วย PVS ยังมีการรู้สึกตัวอยู่ในบางระดับ 
  ตัวเลือกท่ี 1 ‚สมองของเทอร์ร่ี ไชอาโวหดตัวลงอย่างช้าๆ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ผู้ป่วยอายุ 19 ปี ฟ้ืนคืนสติและเร่ิมพูดได้อย่างฉะฉาน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ชายท่ีอยู่ในภาวะความเป็นผักตอบสนองต่อเสียงของแม่ของเขา‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚สมองของผู้ป่วยท่ีอายุกว่าทศวรรษเร่ิมได้พัฒนาการเช่ือมต่อใหม่‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚ผู้ป่วยราว 20,000 ถงึ 30,000 คนหรือมากกว่าน้ันท่ีมีความผิดปกต ิ
 ด้านสัมปะชัญญะยังมีหลงเหลือความสามารถท่ีจะคิดหรือรู้สึก” 
 ข้อนีคํ้าตอบแสดงอยู่ในย่อหน้าท่ี 4 ค่ะ ท่ีบอกว่า “จากการศึกษาหลายชิน้ ซึ่งหนึ่งในนัน้มีขึน้ในปี 
2009 ได้พบว่า ผู้ ป่วย PVS จํานวนมากถึง 41 เปอร์เซ็นต์มีการรู้สึกตวัระดบัหนึ่ง และมีหลกัฐานเข้ามา
สนับสนุนเข้าอยู่เ ร่ือยๆ” และหลักฐานก็อยู่ในย่อหน้าเดียวกันท่ีบอกว่าจากการทดสอบกิจกรรมทาง
ประสาทของชายคนหนึง่ซึง่เช่ือวา่มีสมัปะชญัญะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย กลบัพลุ่งปะทุเหมือนสมองของคน
ปกตทิัว่ไปหลงัจากท่ีเขาได้ยินเสียงของแมข่องเขา 
 
55.  ข้อ 5 อธิบาย: 
 ข้อใดต่อไปสามารถแทนค าว่า ‚spurred‛ (ในบรรทัดท่ี 19) ได้ 
  ตัวเลือกท่ี 1 ‚ได้รับบริการ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ได้รับการเลียนแบบ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ถูกช้ีว่า‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ได้รับแจ้ง‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚ได้รับการกระตุ้น” 
 ข้อนีห้ากน้องๆ ไม่ทราบว่าคําว่า spur แปลว่าอะไร พ่ีแนนขอให้น้องๆดบูริบทรอบๆคะ่ ‚Spurred by 
that experience, he and Giancino examined more ‚PVS‛ patients.‛ …. โดยประสบการณ์อนันัน้ เขา 
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 ข้อใดคือหลักฐานท่ีช้ีว่าผู้ป่วย PVS ยังมีการรู้สึกตัวอยู่ในบางระดับ 
  ตัวเลือกท่ี 1 ‚สมองของเทอร์ร่ี ไชอาโวหดตัวลงอย่างช้าๆ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ผู้ป่วยอายุ 19 ปี ฟ้ืนคืนสติและเร่ิมพูดได้อย่างฉะฉาน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ชายท่ีอยู่ในภาวะความเป็นผักตอบสนองต่อเสียงของแม่ของเขา‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚สมองของผู้ป่วยท่ีอายุกว่าทศวรรษเร่ิมได้พัฒนาการเช่ือมต่อใหม่‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚ผู้ป่วยราว 20,000 ถงึ 30,000 คนหรือมากกว่าน้ันท่ีมีความผิดปกต ิ
 ด้านสัมปะชัญญะยังมีหลงเหลือความสามารถท่ีจะคิดหรือรู้สึก” 
 ข้อนีคํ้าตอบแสดงอยู่ในย่อหน้าท่ี 4 ค่ะ ท่ีบอกว่า “จากการศึกษาหลายชิน้ ซึ่งหนึ่งในนัน้มีขึน้ในปี 
2009 ได้พบว่า ผู้ ป่วย PVS จํานวนมากถึง 41 เปอร์เซ็นต์มีการรู้สึกตวัระดบัหนึ่ง และมีหลกัฐานเข้ามา
สนับสนุนเข้าอยู่เ ร่ือยๆ” และหลักฐานก็อยู่ในย่อหน้าเดียวกันท่ีบอกว่าจากการทดสอบกิจกรรมทาง
ประสาทของชายคนหนึง่ซึง่เช่ือวา่มีสมัปะชญัญะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย กลบัพลุ่งปะทุเหมือนสมองของคน
ปกตทิัว่ไปหลงัจากท่ีเขาได้ยินเสียงของแมข่องเขา 
 
55.  ข้อ 5 อธิบาย: 
 ข้อใดต่อไปสามารถแทนค าว่า ‚spurred‛ (ในบรรทัดท่ี 19) ได้ 
  ตัวเลือกท่ี 1 ‚ได้รับบริการ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚ได้รับการเลียนแบบ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ถูกช้ีว่า‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚ได้รับแจ้ง‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚ได้รับการกระตุ้น” 
 ข้อนีห้ากน้องๆ ไม่ทราบว่าคําว่า spur แปลว่าอะไร พ่ีแนนขอให้น้องๆดบูริบทรอบๆคะ่ ‚Spurred by 
that experience, he and Giancino examined more ‚PVS‛ patients.‛ …. โดยประสบการณ์อนันัน้ เขา 
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(ชิฟฟ์) และจิอานซิโนท่ดสอบผู้ ป่วย PVS มากขึน้ เราก็ต้องมาคดิวา่ประสบการณ์นัน้ทําอะไรกบัชิฟฟ์ จึงทํา
ให้เขาทดสอบผู้ ป่วยมากขึน้ ข้อท่ีตรงท่ีสดุก็จะเป็นตวัเลือกท่ี 5 ได้รับการกระตุ้นคะ่ 
 
56.  ข้อ 3 อธิบาย: 
 ความคิดน้ีในเบ้ืองต้นรับได้การพัฒนามาจากข้อใด้ จาก... 
  ตัวเลือกท่ี 1 ‚การให้เหตุผล‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚การวิเคราะห์โดยท่ัวไป‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ตัวอย่างเฉพาะ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เร่ืองราวส่วนบุคคล‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง” 
 จากบทความทัง้บทเราจะเห็นได้นะคะน้องๆ ว่าความคิดท่ีผู้ เขียนนําเสนอนัน้ได้เป็นรูปเป็นร่างมาจาก
การให้ตวัอยา่งเฉพาะ ดงัท่ีบทความได้ยกกรณีท่ีมีผู้ ป่วยคนหนึง่ฟืน้คืนสติขึน้มาแล้วพดูได้อย่างคล่องแคล่ว 
หรืออีกคนหนึง่ท่ีสมองมีปฎิกริยาตอบสนองหลงัจากได้ยินเสียงของแมข่องเขา  
 
57.  ข้อ 2 อธิบาย: 
 ผู้เขียนบทความน้ีเก็บข้อมูลในการเขียนมาจากท่ีใด 
  ตัวเลือกท่ี 1 ‚รายงานของนิโคลัส ชิฟฟ์‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚บทความของแคท แมคโกแวน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚รายงานการวิจัยของกิลเบิร์ต‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚รายงานของโจเซฟ จิอานซิโน‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚เครือข่ายชีวิตและความหวัง เพอร์ร่ี ไชอาโว” 
 ข้อนีไ้ม่ยากเลยคะ่น้องๆ ในย่อหน้าท่ี 2 ได้บอกไว้ชดัเจนว่า ‚A Discovery Magazine article by Kat 
McGowan published online on July 6 explained that….‛ ดงันัน้ตวัเลือกท่ี 2 จึงเป็นคําตอบท่ีถกูต้อง 
สว่นตวัเลือกตวัอ่ืนๆ เป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยของท่ีมาของข้อมลูซึง่มาจากบทความของแมคโกแวนคะ่ 
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58.  ข้อ 2 อธิบาย: 
 ทัศนคตขิองหัวหน้าศูนย์อุบัตเิหตุต่อผู้ป่วยของเขาตรงกับข้อใด 
  ตัวเลือกท่ี 1 ‚ใจกว้าง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚รังเกียจ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚รักใคร่‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚สงสาร‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚ผิดหวัง” 
 ข้อนีคํ้าตอบอยู่ในย่อหน้าท่ี 7 ค่ะ ท่ีหวัหน้าศนูย์อุบตัิเหตบุอกกับจิอานซิโน่ว่าในสมยัของเขา เรียก
ผู้ ป่วย PVS ว่า พวก jellyfish (แมงกะพรุน) ซึ่ง jellyfish ในภาษาองักฤษยงัหมายถึงคนอ่อนแออีกด้วย 
ดงันัน้จงึเห็นได้ชดัเจนวา่ทศันะคตท่ีิหวัหน้าศนูย์มีตอ่ผู้ ป่วย PVS ตรงกบัตวัเลือกท่ี 2 คือ รังเกียจ คะ่ เพราะ
ไปเรียกเขาวา่พวกคนออ่นแอ อยา่งนีไ้มใ่ชใ่จกว้าง, รักใคร่, สงสาร หรือผิดหวงัคะ่น้องๆ 
 
59.  ข้อ 5 อธิบาย: 
 โทนของบทความโดยรวมตรงกับข้อใด 
  ตัวเลือกท่ี 1 ‚จริงใจและเป็นไปตามข้อเทจ็จริง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚โกรธและประชดประชัน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ขุ่นเคืองและสิ้นหวัง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เป็นกลางและดูถูก‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚วิพากษ์วิจารณ์และให้ข้อมูล” 
 ทัง้บทความจะเห็นได้ว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์การวินิฉัยผู้ปวย PVS เป็นประเด็นหลกั และยงัมีการให้
ข้อมลูกรณีท่ีผู้ ป่วย PVS ฟืน้สตแิละมีการแตกหน่อการเช่ือมตอ่ของสมอง และชีห้ลกัฐานท่ีว่าผู้ ป่วยท่ีอยู่ใน
ภาวะเป็นผกั ยงัมีการตอบสนองกบัโลกภายนอกอยู่ด้วย ตวัเลือกท่ี 1 จริงใจนัน้ไม่ชดัเจนว่าจริงใจอย่างไร 
ตวัเลือกท่ี 2 โกรธและประชดประชนั ไม่ใช่แน่นอน ตวัเลือกท่ี 3 ขุ่นเคืองและสิน้หวงัก็ไม่ใช่ ตวัเลือกท่ี 4 
เป็นกลางและดถูกู ในบทความไมมี่การดถูกูใครหรือกลุม่ใดคะ่ ตวัเลือกท่ีถกูต้องจงึเป็นตวัเลือกท่ี 5 คะ่ 
 
 
 
 
 

78
ENCONCEPT 
เฉลย 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ



เฉลยข้อสอบตรง/2555                                                                            โดยครูพี่แนนและทีมวิชาการ 
 

39 
 

58.  ข้อ 2 อธิบาย: 
 ทัศนคตขิองหัวหน้าศูนย์อุบัตเิหตุต่อผู้ป่วยของเขาตรงกับข้อใด 
  ตัวเลือกท่ี 1 ‚ใจกว้าง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚รังเกียจ‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚รักใคร่‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚สงสาร‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚ผิดหวัง” 
 ข้อนีคํ้าตอบอยู่ในย่อหน้าท่ี 7 ค่ะ ท่ีหวัหน้าศนูย์อุบตัิเหตบุอกกับจิอานซิโน่ว่าในสมยัของเขา เรียก
ผู้ ป่วย PVS ว่า พวก jellyfish (แมงกะพรุน) ซึ่ง jellyfish ในภาษาองักฤษยงัหมายถึงคนอ่อนแออีกด้วย 
ดงันัน้จงึเห็นได้ชดัเจนวา่ทศันะคตท่ีิหวัหน้าศนูย์มีตอ่ผู้ ป่วย PVS ตรงกบัตวัเลือกท่ี 2 คือ รังเกียจ คะ่ เพราะ
ไปเรียกเขาวา่พวกคนออ่นแอ อยา่งนีไ้มใ่ชใ่จกว้าง, รักใคร่, สงสาร หรือผิดหวงัคะ่น้องๆ 
 
59.  ข้อ 5 อธิบาย: 
 โทนของบทความโดยรวมตรงกับข้อใด 
  ตัวเลือกท่ี 1 ‚จริงใจและเป็นไปตามข้อเทจ็จริง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚โกรธและประชดประชัน‛ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚ขุ่นเคืองและสิ้นหวัง‛ 
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เป็นกลางและดูถูก‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚วิพากษ์วิจารณ์และให้ข้อมูล” 
 ทัง้บทความจะเห็นได้ว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์การวินิฉัยผู้ปวย PVS เป็นประเด็นหลกั และยงัมีการให้
ข้อมลูกรณีท่ีผู้ ป่วย PVS ฟืน้สตแิละมีการแตกหน่อการเช่ือมตอ่ของสมอง และชีห้ลกัฐานท่ีว่าผู้ ป่วยท่ีอยู่ใน
ภาวะเป็นผกั ยงัมีการตอบสนองกบัโลกภายนอกอยู่ด้วย ตวัเลือกท่ี 1 จริงใจนัน้ไม่ชดัเจนว่าจริงใจอย่างไร 
ตวัเลือกท่ี 2 โกรธและประชดประชนั ไม่ใช่แน่นอน ตวัเลือกท่ี 3 ขุ่นเคืองและสิน้หวงัก็ไม่ใช่ ตวัเลือกท่ี 4 
เป็นกลางและดถูกู ในบทความไมมี่การดถูกูใครหรือกลุม่ใดคะ่ ตวัเลือกท่ีถกูต้องจงึเป็นตวัเลือกท่ี 5 คะ่ 
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60.  ข้อ 4 อธิบาย: 
 ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของย่อหน้าสุดท้าย 
      ตัวเลือกท่ี 1 ‚เพ่ือบอกว่าแมคโกแวนน้ันมีอคติ‛  
      ตัวเลือกท่ี 2 ‚เพ่ือยืนยันว่าเทอร์ร่ีไม่มีทางท่ีจะฟ้ืนคืนสต‛ิ 
      ตัวเลือกท่ี 3 ‚เพ่ือยืนยันสถานะของสมองท่ีเป็นท่ีรู้กันของเทอร์ร่ี‛  
      ตัวเลือกท่ี 4 ‚เพ่ือแสดงความแตกต่างระหว่างข้อสรุปของแมคโกแวนกับผู้เช่ียวชาญคนอ่ืนๆ‛ 
 ตัวเลือกท่ี 5 ‚เพ่ือยืนยันความน่าเช่ือถือของแพทย์ผู้ท าการชัญสูตรศพ” 
 ข้อนีน้ะคะ keyword อยู่ท่ีหลงัคําว่า McGowan claimed แมคโกแวนเน่ียเค้าอ้างว่า ผลชญัสตูรศพ
ของไชอาโว พิสูจน์ว่าเธอไม่สามารถฟื้นคืนสติได้ เพราะสมองของเธอหดลงอย่างช้าๆ และหลังคําว่า 
However อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญคนอ่ืนๆ ได้ท้าทายข้อสรุปนี ้โดยบอกว่าสมองของเทอร์ร่ี “คอ่นข้างถกู
เก็บรักษาไว้” ดงันัน้คําตอบท่ีถกูต้องจึงอยู่ท่ีตวัเลือกท่ี 4 ค่ะ เพ่ือแสดงความแตกตา่งระหว่างข้อสรุปของ
แมคโกแวนกบัผู้ เช่ียวชาญคนอ่ืนๆ 
 
      ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
      communion (n.) = การมีสว่นร่วม 
      rehabilitation (n.) = ฟืน้ฟ,ู การทําให้กลบัสูส่ภาพเดิม 
      neurologist (n.) = นกัประสาทวิทยา 
      awakening (n.) = การตื่นตวั, การตื่น, การรู้สกึตวั 
      marvel (v.) = ประหลาดใจมาก 
      neural (adj.) = เก่ียวกบัเส้นประสาทหรือระบบประสาท 
      flare up (v.) = รู้สกึ (โกรธ, ร้อน, รุนแรง) มากยิ่งขึน้ 
      minimally (adj.) = อยา่งน้อยท่ีสดุ 
      sprout (v.) = แตกหนอ่, งอก, โผล ่
      abruptly (adv.) = อยา่งทนัที, อยา่งฉบัพลนั 
 
 
 
 

79
ENCONCEPT 
เฉลย 7 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ



เฉลยข้อสอบตรง/2555                                                                            โดยครูพี่แนนและทีมวิชาการ 
 

41 
 

Section III: Writing 
Part I: Paragraph Organization 
      โจทย์ต่อไปนีน้้องๆ อาจเห็นแล้วตกใจ แต่พ่ีแนนอยู่ตรงนีแ้ล้วนะคะ เราจะค่อยๆ ดูไปพร้อมกันค่ะ
ลกัษณะของโจทย์ในส่วนนีคื้อจะมีบทความมาให้หนึ่งเร่ือง โดยจะถูกแยกและวางสลบัตําแหน่งประโยค
และสิ่งท่ีน้องๆ ต้องทําก็คือจดัเรียงประโยคใหมใ่ห้ได้ใจความคะ่ 
 
61. ข้อ 1 อธิบาย: 
       A. คอลลินส์เป็นโรคมะเร็งข้ันร้ายแรงท่ีตอบสนองได้ดีกับการรักษาด้วยวิธีเคมีบ าบัดฉับพลัน 
      บางชนิด  
       B: คอลลินส์ ในวัย 66 ปีหวนคิดว่า ‚มันเสียหายอย่างมาก‛      
       C: เขาได้เรียนรู้ว่าการขาดแคลนอย่างรุนแรงของหน่ึงในตัวยาส าคัญน้ันจะบังคับให้ 
      มีการปรับเปล่ียนไปใช้ยาท่ีมีประสิทธิผลน้อยลงเพ่ือหลีกเล่ียงอุปสรรคในการรักษา  
       D: การท านายอาการของโรคจะเลวร้ายลงหากขาดตัวยาไซทาราไบน์ เป็นต้นว่า 
      อาจจะท านายอาการว่ามีโอกาสถงึ 70% ท่ีจะมีอาการทรงตัวได้เป็น 10 ปี ไปจนถงึโอกาส 
      รอดน้ันมีแค่ 50-50    
       E: อาจารย์ปลดเกษียณภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยไวเทอร์โบท่านหน่ึง       
      ก่อนอ่ืนพ่ีแนนขอเฉลยลําดบัการเรียงประโยคก่อนสําหรับข้อนีก็้คือ A C B E D คะ่ มาดกูนัคะ่ว่า
เหตผุลในการเลือกเรียงประโยคแบบนีคื้ออะไร 
      โดยปกติแล้วในการเขียนใจความหนึ่ง ประโยคแรกของย่อหน้าหรือบทความนัน้จะต้องเป็นประโยคท่ี
บอกให้ผู้อ่านได้รู้ว่าเร่ืองทัง้หมดจะเก่ียวอะไร โดยเป็นข้อมลูกลางๆ และพ่ีแนนแอบบอกเทคนิคด้วยคะ่ว่า 
Demonstrative Pronoun, Pronoun, Connector, Phrase หรือส่วนขยายใจความ เราจะไม่นํามาขึน้ต้น
ประโยคแรกของบทความนะคะ บอกอย่างนีแ้ล้วน้องๆ ก็รู้ได้เลยว่าประโยค A เหมาะสมท่ีจะขึน้เป็น
ประโยคนํามากท่ีสดุคะ่ มาดกูนัตอ่เลยนะคะ ประโยคแรกบอกว่าคอลลินส์เป็นมะเร็งขัน้รุนแรงท่ีจะตอบรับ
ได้ดีกบัการรักษาด้วยการทําคีโมบางอยา่งเท่านัน้ เพราะฉะนัน้แล้วประโยคตอ่ไปจะต้องเป็นข้อมลูเพิ่ม เติม
เก่ียวกับสิ่งท่ีเขาเผชิญอยู่ว่ามันร้ายแรงอย่างไร ซึ่งพิจารณาแล้วต้องเป็นตวัเลือก C, B และ E ท่ีมา
สนบัสนุนข้อมูลกันได้อย่างดี โดย C ขยายข้อความว่าการขาดแคลนยาบางตวัจะทําให้การรักษานัน้มี
อปุสรรคได้ โดยข้อเท็จจริงนีก็้ได้รับการยอมรับจากคอลลินส์เอง (B) และ E เป็นส่วนของใจความท่ีนํามา
ขยายข้อมลูส่วนตวัของ B ว่าคอลลินส์เป็นใคร ทําอาชีพอะไรค่ะ สุดท้ายก็จบด้วยประโยค D ท่ีให้ข้อมูล
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Section III: Writing 
Part I: Paragraph Organization 
      โจทย์ต่อไปนีน้้องๆ อาจเห็นแล้วตกใจ แต่พ่ีแนนอยู่ตรงนีแ้ล้วนะคะ เราจะค่อยๆ ดูไปพร้อมกันค่ะ
ลกัษณะของโจทย์ในส่วนนีคื้อจะมีบทความมาให้หนึ่งเร่ือง โดยจะถูกแยกและวางสลบัตําแหน่งประโยค
และสิ่งท่ีน้องๆ ต้องทําก็คือจดัเรียงประโยคใหมใ่ห้ได้ใจความคะ่ 
 
61. ข้อ 1 อธิบาย: 
       A. คอลลินส์เป็นโรคมะเร็งข้ันร้ายแรงท่ีตอบสนองได้ดีกับการรักษาด้วยวิธีเคมีบ าบัดฉับพลัน 
      บางชนิด  
       B: คอลลินส์ ในวัย 66 ปีหวนคิดว่า ‚มันเสียหายอย่างมาก‛      
       C: เขาได้เรียนรู้ว่าการขาดแคลนอย่างรุนแรงของหน่ึงในตัวยาส าคัญน้ันจะบังคับให้ 
      มีการปรับเปล่ียนไปใช้ยาท่ีมีประสิทธิผลน้อยลงเพ่ือหลีกเล่ียงอุปสรรคในการรักษา  
       D: การท านายอาการของโรคจะเลวร้ายลงหากขาดตัวยาไซทาราไบน์ เป็นต้นว่า 
      อาจจะท านายอาการว่ามีโอกาสถงึ 70% ท่ีจะมีอาการทรงตัวได้เป็น 10 ปี ไปจนถงึโอกาส 
      รอดน้ันมีแค่ 50-50    
       E: อาจารย์ปลดเกษียณภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยไวเทอร์โบท่านหน่ึง       
      ก่อนอ่ืนพ่ีแนนขอเฉลยลําดบัการเรียงประโยคก่อนสําหรับข้อนีก็้คือ A C B E D คะ่ มาดกูนัคะ่ว่า
เหตผุลในการเลือกเรียงประโยคแบบนีคื้ออะไร 
      โดยปกติแล้วในการเขียนใจความหนึ่ง ประโยคแรกของย่อหน้าหรือบทความนัน้จะต้องเป็นประโยคท่ี
บอกให้ผู้อ่านได้รู้ว่าเร่ืองทัง้หมดจะเก่ียวอะไร โดยเป็นข้อมลูกลางๆ และพ่ีแนนแอบบอกเทคนิคด้วยคะ่ว่า 
Demonstrative Pronoun, Pronoun, Connector, Phrase หรือส่วนขยายใจความ เราจะไม่นํามาขึน้ต้น
ประโยคแรกของบทความนะคะ บอกอย่างนีแ้ล้วน้องๆ ก็รู้ได้เลยว่าประโยค A เหมาะสมท่ีจะขึน้เป็น
ประโยคนํามากท่ีสดุคะ่ มาดกูนัตอ่เลยนะคะ ประโยคแรกบอกว่าคอลลินส์เป็นมะเร็งขัน้รุนแรงท่ีจะตอบรับ
ได้ดีกบัการรักษาด้วยการทําคีโมบางอยา่งเท่านัน้ เพราะฉะนัน้แล้วประโยคตอ่ไปจะต้องเป็นข้อมลูเพิ่ม เติม
เก่ียวกับส่ิงท่ีเขาเผชิญอยู่ว่ามันร้ายแรงอย่างไร ซึ่งพิจารณาแล้วต้องเป็นตวัเลือก C, B และ E ท่ีมา
สนบัสนุนข้อมูลกันได้อย่างดี โดย C ขยายข้อความว่าการขาดแคลนยาบางตวัจะทําให้การรักษานัน้มี
อปุสรรคได้ โดยข้อเท็จจริงนีก็้ได้รับการยอมรับจากคอลลินส์เอง (B) และ E เป็นส่วนของใจความท่ีนํามา
ขยายข้อมลูส่วนตวัของ B ว่าคอลลินส์เป็นใคร ทําอาชีพอะไรค่ะ สุดท้ายก็จบด้วยประโยค D ท่ีให้ข้อมูล
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เพิ่มเติมว่าความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้จากการขาดแคลนยาในการรักษานัน้จะเป็นอย่างไรค่ะ เป็นยงัไงกัน
บ้างคะน้องๆ โจทย์แบบนีไ้ม่อยากเลยค่ะ ขอเพียงแค่น้องๆ มีสมาธิและใช้หลักการท่ีพ่ีแนนแนะนําไป 
รับรองวา่ทําข้อสอบได้แนน่อนนะคะ 
      aggressive (adj.) = ท่ีรุนแรง, ท่ีก้าวร้าว 
       regimen (n.) = กฎเกณฑ์เก่ียวกบัการรับประทานอาหารและการออกกําลงักาย 
       devastating (adj.) = ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมาก 
       shortage (n.) = การขาดแคลน 
       prognosis (n.) = การทํานายอาการของโรค 
       remission (n.) = การผอ่นคลาย 
       tossup (n.) = โอกาสเป็นไปได้เทา่ๆ กนั (50-50) 
 
62. ข้อ 3 อธิบาย: 
      A. ผลลัพธ์ท่ีได้อาจเป็นการรักษาท่ีไม่จ าเป็นส าหรับกลุ่มช่วงอายุดังกล่าว 
      B. จากการศึกษาเร็วๆ น้ีพบว่าแพทย์ใช้ผู้หญิงในการท าการทดลองพาพิลโลมาไวรัส 
      ของมนุษย์มากเกินไป 
      C. แต่แพทย์จ านวน 60% กล่าวว่าพวกเขาจะยังคงท าการทดลองน้ีต่อไป 
      D. ถงึแม้ว่าไวรัสบางประเภทจะเป็นตัวก่อมะเร็งปากมดลูก การคัดกรองตามปกตกิ็ไม่เป็น 
      ท่ีแนะน าส าหรับผู้หญิงท่ีมีอายุต า่กว่า 30 ปี 
      E. จริงอยู่ว่าในจ านวนผู้หญิงหลายคนน้ันมีเช้ือไวรัส แต่มันก็หายไปได้ด้วยตัวของมันเอง 
      ข้อนีง้่ายมากๆ คะ่ มองดก็ูรู้เลยว่าข้อ A, C, D, E ไม่ควรนํามาขึน้ต้นประโยคของบทความส่วนนีน้ะคะ 
ข้อ A ขึน้ต้นด้วย ‘The’ แสดงให้เห็นถึงการชีเ้ฉพาะเจาะจงมากเกินไป ข้อ C ไม่ใช่ประโยคท่ีสมบรูณ์ ข้อ D 
มีการใช้ Connector ‘Though’ ในท่ีนีทํ้าให้ดเูป็นการลงรายละเอียดเจาะลึก และข้อ E ก็แสดงการเน้นยํา้
ในข้อมูลซึ่งเหมาะจะเป็นประโยคท้ายมากกว่าคะ่ เพราะฉะนัน้ประโยคแรกสําหรับบทความในข้อนี คื้อ B 
นะคะ เร่ิมต้นท่ีการบอกข้อมูลว่าแพทย์มีการใช้ผู้หญิงจํานวนท่ีมากเกินไปในการทดลองพาพิลโลมาไวรัส 
ตามด้วยประโยคท่ีสองคือ D ท่ีให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่าการคดักรองตามปกติไม่ได้รับการแนะนําให้ทดสอบกบั
ผู้หญิงท่ีมีอายนุ้อยกว่า 30 ปี ตรงนีพ่ี้แนนอยากให้น้องๆ สงัเกต under 30, เม่ือเห็นเคร่ืองหมาย comma 
น้องๆ รู้ได้เลยวา่จะต้องมีใจความท่ีมาให้ข้อมลูเพิ่มเติมตอ่ แตไ่ม่ใช่ประโยคใหม่นะคะ ดงันัน้ C คือคําตอบ
ตอ่มาคะ่ ตอ่ไปก็จะเหลือ A และ E ถ้าพิจารณาตามความหมายและใจความท่ีต้องการจะส่ือแล้ว ก็จะต้อง
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ตอบ A และ E ตามลําดบั เน่ืองจาก A จะให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่าการรักษานัน้ไม่จําเป็นตอ่ผู้หญิงในช่วงอายุ
ดงักล่าว ซึ่งก็คือผู้หญิงท่ีอายุต่ํากว่า 30 ปีนัน่เอง และ E ก็ใช้ปิดท้ายเพ่ือเป็นการเน้นยํา้ครัง้สดุท้ายว่าไม่
จําเป็นอยา่งไรนัน่เองคะ่ เห็นมัย้คะน้องๆ ถ้าเราใช้เทคนิคท่ีมีในการทําข้อสอบส่วนนีแ้ล้ว ก็จะพบว่าใช้เวลา
ทําข้อสอบน้อยมากๆ คะ่ 
      cervical cancer (n.) = โรคมะเร็งปากมดลกู 
      routine screening (n.) = การคดักรองปกต ิ
 
63.  ข้อ 3 อธิบาย: 
      A. แต่ฉันก็ส่ังซ้ือมันอยู่ดี 
      B. ฉันมีอาการปวดหลังเล็กน้อยและสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นมากกว่าเดมิ 
      C. ฉันมีอาการปวดหลังชนิดท่ีแทบจะยืนไม่ได้เลย 
      D. ฉันใช้ยาน้ีมานานประมาณ 2 เดือนแล้ว 
      E. ฉันเหน็โฆษณาของคุณมาสองปีแล้วและคิดว่ามันไม่อาจช่วยฉันได้ 
      สําหรับข้อนีน้ะคะเป็นข้อความสัน้ๆ พ่ีแนนขอเฉลยคําตอบเลยนะคะ การเรียงท่ีถกูต้องสําหรับข้อนีคื้อ 
C E A D B ประโยคแรกท่ีตดัออกไปไม่สามารถนํามาขึน้ต้นข้อความได้เลยคือข้อ A เพราะขึน้ต้นด้วย 
Connector แสดงความขดัแย้งและเป็นการเจาะจงมาเกินไป พ่ีแนนเลือกข้อ C ท่ีให้ข้อมลูเบือ้งต้นว่า ‘I’ มี
อาการปวดหลงัอยา่งไร ตามด้วย E และ A ท่ีเป็นจดุท่ีบอกถึงการเปล่ียนแปลงอาการเจ็บปวดของเธอ จาก
การท่ีเธอเห็นโฆษณายาตวัหนึ่งและคิดว่ามนัไม่น่าจะช่วยเธอได้ แตเ่ธอก็ซือ้มนัอยู่ ดี จากนัน้ D และ B ก็
เป็นสองประโยคตอ่มาท่ีบอกความตอ่เน่ืองว่าหลงัจากท่ีใช้ยาตวันีม้าได้ประมาณสองเดือนอาการปวดหลงั
ดีขึน้อยา่งไรคะ่ 
 
64. ข้อ 2 อธิบาย: 
      A. จากการวิเคราะห์เม่ือเร็วๆ น้ีโดยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคพบว่า 1 ใน 4 ของการ 
      เสียชีวิตเม่ือปี 2007 เกิดขึ้นท่ีบ้านพักอาศัย ซึ่งเป็นจ านวนท่ีก้าวกระโดดขึ้นถงึ 50%  
      ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา 
       B. ไม่น่าประหลาดใจเลยท่ีปัจจัยในการตัดสินใจมักจะเป็นความปราถนาของตัวบุคคลเอง  
      ถงึอย่างไรก็ตามรายงานการวิจัยเผยให้เหน็ว่าความต้องการของสมาชิกในครอบครัวสามารถ 
      สร้างความแตกต่างได้ 
      C. เม่ือเวลาน้ันมาถงึ ชาวอเมริกันบางส่วนในจ านวน 88% บอกว่าอยากจะเสียชีวิตท่ีบ้าน 
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ตอบ A และ E ตามลําดบั เน่ืองจาก A จะให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่าการรักษานัน้ไม่จําเป็นตอ่ผู้หญิงในช่วงอายุ
ดงักล่าว ซึ่งก็คือผู้หญิงท่ีอายุต่ํากว่า 30 ปีนัน่เอง และ E ก็ใช้ปิดท้ายเพ่ือเป็นการเน้นยํา้ครัง้สดุท้ายว่าไม่
จําเป็นอยา่งไรนัน่เองคะ่ เห็นมัย้คะน้องๆ ถ้าเราใช้เทคนิคท่ีมีในการทําข้อสอบส่วนนีแ้ล้ว ก็จะพบว่าใช้เวลา
ทําข้อสอบน้อยมากๆ คะ่ 
      cervical cancer (n.) = โรคมะเร็งปากมดลกู 
      routine screening (n.) = การคดักรองปกต ิ
 
63.  ข้อ 3 อธิบาย: 
      A. แต่ฉันก็ส่ังซ้ือมันอยู่ดี 
      B. ฉันมีอาการปวดหลังเล็กน้อยและสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นมากกว่าเดมิ 
      C. ฉันมีอาการปวดหลังชนิดท่ีแทบจะยืนไม่ได้เลย 
      D. ฉันใช้ยาน้ีมานานประมาณ 2 เดือนแล้ว 
      E. ฉันเหน็โฆษณาของคุณมาสองปีแล้วและคิดว่ามันไม่อาจช่วยฉันได้ 
      สําหรับข้อนีน้ะคะเป็นข้อความสัน้ๆ พ่ีแนนขอเฉลยคําตอบเลยนะคะ การเรียงท่ีถกูต้องสําหรับข้อนีคื้อ 
C E A D B ประโยคแรกท่ีตดัออกไปไม่สามารถนํามาขึน้ต้นข้อความได้เลยคือข้อ A เพราะขึน้ต้นด้วย 
Connector แสดงความขดัแย้งและเป็นการเจาะจงมาเกินไป พ่ีแนนเลือกข้อ C ท่ีให้ข้อมลูเบือ้งต้นว่า ‘I’ มี
อาการปวดหลงัอยา่งไร ตามด้วย E และ A ท่ีเป็นจดุท่ีบอกถึงการเปล่ียนแปลงอาการเจ็บปวดของเธอ จาก
การท่ีเธอเห็นโฆษณายาตวัหนึ่งและคิดว่ามนัไม่น่าจะช่วยเธอได้ แตเ่ธอก็ซือ้มนัอยู่ ดี จากนัน้ D และ B ก็
เป็นสองประโยคตอ่มาท่ีบอกความตอ่เน่ืองว่าหลงัจากท่ีใช้ยาตวันีม้าได้ประมาณสองเดือนอาการปวดหลงั
ดีขึน้อยา่งไรคะ่ 
 
64. ข้อ 2 อธิบาย: 
      A. จากการวิเคราะห์เม่ือเร็วๆ น้ีโดยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคพบว่า 1 ใน 4 ของการ 
      เสียชีวิตเม่ือปี 2007 เกิดขึ้นท่ีบ้านพักอาศัย ซึ่งเป็นจ านวนท่ีก้าวกระโดดขึ้นถงึ 50%  
      ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา 
       B. ไม่น่าประหลาดใจเลยท่ีปัจจัยในการตัดสินใจมักจะเป็นความปราถนาของตัวบุคคลเอง  
      ถงึอย่างไรก็ตามรายงานการวิจัยเผยให้เหน็ว่าความต้องการของสมาชิกในครอบครัวสามารถ 
      สร้างความแตกต่างได้ 
      C. เม่ือเวลาน้ันมาถงึ ชาวอเมริกันบางส่วนในจ านวน 88% บอกว่าอยากจะเสียชีวิตท่ีบ้าน 
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      ของตน อย่างไรก็ตามคนจ านวนท้ัง 63% ท่ีมีอายุ 65 ปีหรือมากกว่าน้ันเสียชีวิต 
      ในขณะท่ีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือบ้านพักคนชรา 
      D. ข้อมูล CDC แสดงให้เหน็ตัวอย่างเช่นว่าคนผิวขาวท่ีไม่มีเช้ือสายละตนิในสหรัฐอเมริกา 
      มีความพึงพอใจมากกว่าคนผิวขาวท่ีมีเช้ือสายละตนิและคนผิวด าในการท่ีจะเสียชีวิต 
      ท่ีบ้านพักของตน ซึ่งในความจริงแล้วเป็นจ านวนท่ีมากกว่ากันมาก 
      E. แต่ปรากฏว่าแบบอย่างน้ันก าลังจะเร่ิมเปล่ียนแปลงไป 
      ก่อนอ่ืนพ่ีแนนขอเฉลยก่อนนะคะ การเรียงลําดบัประโยคท่ีถกูต้องสําหรับข้อนีคื้อ A E D B C นะคะ 
ตวัเลือก A เหมาะสมท่ีจะเป็นประโยคขึน้ต้นข้อความเน่ืองจากเป็นการเกร่ินนําข้อเท็จจริงเก่ียวกับการ
เสียชีวิตของประชากรในปี 2007 ว่าเกิดขึน้ท่ีบ้านพกัอาศยั ตามด้วย E ท่ีให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่าสาเหตหุรือ
ลกัษณะการเสียชีวิตนัน้กําลงัเปล่ียนแปลงไป เปล่ียนไปจากลกัษณะใด และเปล่ียนแปลงไปอย่างไรจึงเป็น
ท่ีมาของการเรียงใจความ E D และ B ตอ่กนัคะ่ โดย B เป็นการขยายใจความของข้อมลู CDC จากตวัเลือก 
D ว่าสาเหตใุนการเลือกการเสียชีวิตนัน้มาจากความต้องการส่วนบุคคลเอง และ C ก็เป็นใจความท่ี
เหมาะสมในการนําปิดท้ายวา่ข้อเท็จจริงเม่ือถึงเวลานัน้ของชีวิตแล้ว การเสียชีวิตเกิดขึน้ท่ีใดคะ่  
      nursing home (n.) = บ้านพกัคนชรา 
       non-Hispanic (adj.) = ท่ีไมมี่เชือ้สายละตนิ 
       paradigm (n.) = แบบอยา่ง, แบบแผน 
 
65. ข้อ 3 อธิบาย: 
      A. อีกปัญหาหน่ึงน่ันก็คือ ทันทีท่ีมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้ามาสู่กีฬาระดับมหาวิทยาลัย  
      การตดิสินบนก็มีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นตามมา 
      B. มีเพียงแผนกกีฬาจ านวนหยบิมือเท่าน้ันท่ีใช้เงนิของตัวเอง 
      C. ท่ีเหลือใช้เงนิค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของนักเรียนส าหรับใช้จ่ายให้กับ 
      ครูฝึกส่วนตัว ผู้ฝึกสอน อุปกรณ์ รวมถงึค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและพักแรมส าหรับนักกีฬา 
      D. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาท่ีมีอิทธิพลสูงใช้เงนิสนับสนุนจากอาจารย์มหาวิทยาลัย 
      E. มหาวิทยาลัยหน่ึงแห่งมีครูฝึกทีมฟุตบอลส่วนตัว (7 คน) มากกว่าอาจารย์ผู้สอน 
      ในภาควิชาประวัตศิาสตร์ (4 คน) เสียอีก 
      ก่อนอ่ืนพ่ีแนนขอเฉลยคําตอบท่ีถกูต้องก่อน ซึ่งก็คือตวัเลือกท่ี 3 D B C E A นะคะ เช่นเคยคะ่น้องๆ 
ให้เลือกประโยคแรกท่ีเป็นข้อมลูในเชิงกว้างซึ่งก็ต้องเป็นตวัเลือก D ท่ีบอกว่าโปรแกรมการแข่งขนักีฬาท่ีมี
อิทธิพลหรือได้รับความนิยมสูงนัน้ไ ด้รับเงินสนับสนุนจากอาจารย์มหาวิทยาลัย จากนัน้เพ่ือเป็นการ
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เปรียบเทียบในเร่ืองดงักล่าวจึงตามมาด้วย B ท่ีบอกว่าแผนกกีฬาบางแผนกจํานวนเพียงน้อยนิดเท่านัน้ท่ี
ใช้เงินของตวัเอง เอาละ่คะ่ เม่ือสกัครู่พดูถึงแผนกกีฬาจํานวนหนึง่ไปแล้ว เพราะฉะนัน้ก็มาดกูนัตอ่ว่าส่วนท่ี
เหลือนัน้เป็นยังไงกันบ้างเน่ืองจากว่ายงัอยู่ในบริบทของการเปรียบเทียบอยู่จึงต้องเป็นตวัเลือก C ค่ะ 
เพราะฉะนัน้ตอนนีก็้เหลือแคส่องตวัเลือกคือ E และ A ค่ะ ตรงนีพ่ี้แนนอยากให้น้องๆ ลองดคํูาว่า The 
Other คํานีเ้ราจะใช้เพ่ือให้ข้อมลูเพิ่มเตมิของสว่นอ่ืนๆ ท่ีตามมา ดงันัน้มนัไม่ควรจะเป็นประโยคแรก เราจึง
ตดัสินใจได้ไมย่ากเลยคะ่ว่าจะต้องลําดบัด้วย E และ A นะคะ โดยเป็นการแสดงให้เห็นว่าปัญหาอ่ืนนัน้คือ
อะไรคะ่       
      big-time sports (n.) = กีฬามหาวิทยาลยั 
      corruption (n.) = การฉ้อฉล, การตดิสินบน 
      handful (n.) = จํานวนหนึง่กํามือ (จํานวนน้อย) 
      drain (v.) = หมด, ใช้จนหมดไมมี่เหลือ 
 
Part I: Cloze Passage 
Passage 1 
วัน น้ี ทุกคนควร รู้วิ ธีการใ ช้คอมพิว เตอ ร์  ปกติแ ล้วคอร์สเ รียนคอมพิว เตอ ร์ พ้ืนฐาน                       
(66) _____________ โปรแกรมการเรียนต่อเน่ืองส่วนใหญ่ มัน (67) _____________ และมักมี
ราคาสมเหตุสมผล คอร์สเรียนพวกน้ียังสามารถพบได้ท่ีโรงเรียนประจ าต าบลหรือวิทยาลัยชุมชน
ของคุณเสมอ ท้ังคอร์สเรียนกลางคืนหรือสุดสัปดาห์ โปรแกรมฝึกส าหรับอาชีพมักมีคอร์สเรียน
คอมพิวเตอร์ฟรีหรือเรียนในราคาท่ีต ่า (68) _____________ มีคุณสมบัติรวมอยู่ด้วย ตรวจสอบ
กับกรมแรงงานในพ้ืนท่ีท่ีคุณอยู่ (69) _____________ ของโปรแกรมเหล่าน้ี มีท้ังคู่มือการสอน 
(70) _____________ แบบออนไลน์ ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดสาธารณะ
หลายแห่งอนุญาติให้ผู้เข้าใช้บริการ  (71) ____________ น่ีคือสองเว็บไซต์ท่ีมอบ                        
(72) ____________ 
 
66. ข้อ 5 อธิบาย: 
      น้องๆ คะ ดจูากตวัเลือกทกุตวัของข้อสอบสว่นนีแ้ล้ววดั Grammar ล้วนๆ คะ่ เอาล่ะมาดกูนัคะ่สําหรับ
ข้อแรก ก่อนอ่ืนดท่ีูประโยคโจทย์ก่อนนะคะ จะเห็นว่าประโยคยงัขาด V.แท้ของประธานในประโยคซึ่งก็คือ 
(basic computer) courses ท่ีไม่สามารถกระทํากริยาได้ด้วยตวัเอง เพราะฉะนัน้กริยาจึงควรอยู่ในรูป 
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เปรียบเทียบในเร่ืองดงักล่าวจึงตามมาด้วย B ท่ีบอกว่าแผนกกีฬาบางแผนกจํานวนเพียงน้อยนิดเท่านัน้ท่ี
ใช้เงินของตวัเอง เอาละ่คะ่ เม่ือสกัครู่พดูถึงแผนกกีฬาจํานวนหนึง่ไปแล้ว เพราะฉะนัน้ก็มาดกูนัตอ่ว่าส่วนท่ี
เหลือนัน้เป็นยังไงกันบ้างเน่ืองจากว่ายงัอยู่ในบริบทของการเปรียบเทียบอยู่จึงต้องเป็นตวัเลือก C ค่ะ 
เพราะฉะนัน้ตอนนีก็้เหลือแคส่องตวัเลือกคือ E และ A ค่ะ ตรงนีพ่ี้แนนอยากให้น้องๆ ลองดคํูาว่า The 
Other คํานีเ้ราจะใช้เพ่ือให้ข้อมลูเพิ่มเตมิของสว่นอ่ืนๆ ท่ีตามมา ดงันัน้มนัไม่ควรจะเป็นประโยคแรก เราจึง
ตดัสินใจได้ไมย่ากเลยคะ่ว่าจะต้องลําดบัด้วย E และ A นะคะ โดยเป็นการแสดงให้เห็นว่าปัญหาอ่ืนนัน้คือ
อะไรคะ่       
      big-time sports (n.) = กีฬามหาวิทยาลยั 
      corruption (n.) = การฉ้อฉล, การตดิสินบน 
      handful (n.) = จํานวนหนึง่กํามือ (จํานวนน้อย) 
      drain (v.) = หมด, ใช้จนหมดไมมี่เหลือ 
 
Part I: Cloze Passage 
Passage 1 
วัน น้ี ทุกคนควร รู้วิ ธีการใ ช้คอมพิว เตอ ร์  ปกติแ ล้วคอร์สเ รียนคอมพิว เตอ ร์ พ้ืนฐาน                       
(66) _____________ โปรแกรมการเรียนต่อเน่ืองส่วนใหญ่ มัน (67) _____________ และมักมี
ราคาสมเหตุสมผล คอร์สเรียนพวกน้ียังสามารถพบได้ท่ีโรงเรียนประจ าต าบลหรือวิทยาลัยชุมชน
ของคุณเสมอ ท้ังคอร์สเรียนกลางคืนหรือสุดสัปดาห์ โปรแกรมฝึกส าหรับอาชีพมักมีคอร์สเรียน
คอมพิวเตอร์ฟรีหรือเรียนในราคาท่ีต ่า (68) _____________ มีคุณสมบัติรวมอยู่ด้วย ตรวจสอบ
กับกรมแรงงานในพ้ืนท่ีท่ีคุณอยู่ (69) _____________ ของโปรแกรมเหล่าน้ี มีท้ังคู่มือการสอน 
(70) _____________ แบบออนไลน์ ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดสาธารณะ
หลายแห่งอนุญาติให้ผู้เข้าใช้บริการ  (71) ____________ น่ีคือสองเว็บไซต์ท่ีมอบ                        
(72) ____________ 
 
66. ข้อ 5 อธิบาย: 
      น้องๆ คะ ดจูากตวัเลือกทกุตวัของข้อสอบสว่นนีแ้ล้ววดั Grammar ล้วนๆ คะ่ เอาล่ะมาดกูนัคะ่สําหรับ
ข้อแรก ก่อนอ่ืนดท่ีูประโยคโจทย์ก่อนนะคะ จะเห็นว่าประโยคยงัขาด V.แท้ของประธานในประโยคซึ่งก็คือ 
(basic computer) courses ท่ีไม่สามารถกระทํากริยาได้ด้วยตวัเอง เพราะฉะนัน้กริยาจึงควรอยู่ในรูป 
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Passive Voice ซึ่งก็คือ are offered by ในตวัเลือกท่ี 5 คะ่ น้องๆ ระวงัจะหลงกลโจทย์ตอบตวัเลือก 3 
พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ดดีูๆ ค่ะ เห็นคําว่า continuing education programs มัย้คะ นัน่แหละค่ะคือตวั
กระทํากริยาท่ีแท้จริง ดงันัน้หากเรารู้วา่ผู้ ท่ี/อะไรท่ีทํา Action เป็นใครก็ต้องใส ่by กํากบัมาด้วยนะคะ 
 
67. ข้อ 5 อธิบาย: 
      ข้อนีใ้ช้โครงสร้าง Passive Voice เชน่เดียวกนัเพราะประธานไม่สามารถทํากริยาด้วยตวัเองได้ แตโ่ดน
กระทําอีกทีหนึ่ง และสามารถสงัเกตได้จากคําว่า priced เห็นมัย้คะว่าคําว่า price (v.) อยู่ในรูปของ 
Passive Voice เพราะราคาได้ถกูกําหนดอีกทีหนึ่ง ท่ีสําคญัในโครงสร้าง Parallel Structure ใจความหน้า
และหลงั and ต้องอยู่ในโครงสร้างเดียวกนั ซึ่งข้อนีก็้คือโครงสร้าง Passive Voice จึงตอบตวัเลือก 5 are 
conveniently scheduled โดย conveniently เป็น Adverb ท่ีนํามาขยาย Verb คือ scheduled อีกทีหนึง่  
 
68. ข้อ 4 อธิบาย: 
      สําหรับข้อนีน้ะคะโจทย์ต้องการวดั Relative Clause น้องๆ ดตูวัเลือกผ่านๆ แล้วเหมือนจะตอบได้ทกุ
ข้อใช่มัย้คะ แตไ่ม่ต้องกังวลไปคะ่ เราค่อยๆ มาตดัตวัเลือกท่ีผิดออกไปทีละตวัเพ่ือหาคําตอบกัน พ่ีแนน 
อยากให้น้องๆ สงัเกตคําว่า qualify ท่ีวางอยู่หลงัช่องว่าง ซึ่งมนัทําหน้าท่ีเป็นกริยาของประธานในส่วน 
Relative Clause นี ้เพราะฉะนัน้ข้อท่ีตดัออกไปได้คือตวัเลือกท่ี 2, 3 และ 5 นะคะ จากกฏท่ีว่าจะมีกริยา
แท้ 2 ตวัอยูใ่น Clause เดียวกนัโดยไม่มี Connector เช่ือมไม่ได้ ก็จะเหลือเพียงตวัเลือก 1 และ 4 ท่ีตา่งกนั
แค ่Relative Pronoun ท่ีใช้ซึ่งเป็น เอกพจน์ (that) และพหพูจน์ (those) น้องๆ คํา คําว่า qualify อยู่ในรูป
พหพูจน์ เพราะนัน้ก็ตอบได้เลยวา่ตวัเลือก 4 เป็นคําตอบท่ีถกูต้อง those (plural) + who + qualify (verb) 
 
 
69. ข้อ 1 อธิบาย: 
      ข้อนีใ้ห้สงัเกตคําว่า information ท่ีมีอยู่ในทุกตวัเลือกนะคะ คํานีเ้ป็นคํานามท่ีนบัไม่ได้ เพราะฉะนัน้
ตดัตวัเลือก 2 และ 5 ออกไปก่อนเลยคะ่ ก็จะเหลือกตวัเลือก 1, 3 และ 4 ซึ่งพ่ีแนนเลือกตอบ for more 
information ในตวัเลือกท่ี 1 เป็นคําตอบท่ีถกูต้องและมีใจความท่ีเหมาะสมกบับริบทคะ่ เป็นยงัไงคะน้องๆ 
ง่ายๆ มากๆ เลยใชม่ัย้คะข้อนี ้
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70. ข้อ 4 อธิบาย: 
      ข้อนีง้่ายมากๆ ค่ะ เห็นโครงสร้าง Coffeemate Structure ซ่อนอยู่มัย้คะ ใช่แล้วค่ะน้องๆ 
‘both…..and…..’ นัน่เอง เพราะฉะนัน้ตวัเลือกท่ี 1, 3 และ 5 ตดัออกไปได้เลย เหลือตวัเลือกท่ี 2 และ 4 คะ่  
ทีนีก็้มาดกูนัตอ่เพราะสองตวัเลือกท่ีเหลือตา่งกนัแครู่ปคํานาม course (เอกพจน์) และ courses (พหพูจน์) 
จากโครงสร้าง ‘both…..and…..’ อีกเช่นกนัน้องๆ จะเห็นว่าหลงั both คํานามท่ีใช้อยู่ในรูปพหพูจน์ (both 
online tutorials) เพราะฉะนัน้ตอนนีก็้ได้คําตอบแล้ววา่ตวัเลือกท่ี 4 เป็นคําตอบท่ีถกูต้องคะ่ 
 
71. ข้อ 4 อธิบาย: 
      เห็นประโยคโจทย์ข้อนีแ้ล้วพ่ีแนนนึกถึงเพลง Infinitive with ‘to’ ขึน้มาทนัทีเลยคะ่น้องๆ ท่อนท่ีร้องว่า 
allow + object ตามด้วย to infinitive เพราะฉะนัน้ข้อนีเ้ราจะประหยดัเวลาทําข้อสอบได้อีกเยอะ เหลือแค ่
2 ตวัเลือกคือ 4 และ 5 ให้พิจารณา แตเ่น่ืองจาก patrons เป็นสิ่งมีชีวิต ในท่ีนีแ้ปลว่า ผู้ ท่ีเข้าใช้บริการ จึง
กระทํากริยาเองได้ พ่ีแนนจงึตอบ to use their computers ในตวัเลือกท่ี 4 เป็นคําตอบท่ีถกูต้องคะ่  
 
72. ข้อ 5 อธิบาย: 
      ข้อนีง่้ายมากๆ คะ่ วดั Word Order ล้วนๆ พ่ีแนนขอตอบเลยนะคะ คําตอบท่ีถกูต้องคือ free online 
courses ในตวัเลือกท่ี 5 เรียงลําดบัคําได้ถกูต้องตามโครงสร้าง Adjective + Noun คะ่  
 
      ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
      district school (n.) = โรงเรียนประจําตําบล/ชมุชน 
      community college (n.) = วิทยาลยัชมุชน 
      patron (n.) = ผู้อปุการะ, ผู้อดุหนนุ 
 
Passage 2 
      ปริมาณฝนท่ีตกลงมาในสิงคโปร์เฉล่ียในรอบปีสูงกว่า (73) _____________ ของเกาะอังกฤษ
ท่ีฝนตกชุดเสียอีก (74) _____________ ผู้สังเกตการณ์ช่ัวคราวอาจต้องประหลาดใจเม่ือได้รู้ว่า
ประเทศน้ีขาดแคลนน ้าดื่ม ด้วยจ านวนประชากรราว 7,000 คนต่อพ้ืนท่ีหน่ึงตารางกิโลเมตร 
สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความหนาแน่นของประชากร (75) _____________ ของโลก พ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ของประเทศน้ี (76) _____________น ้าสะอาดส าหรับคนจ านวนกว่า 5,000,000 คน  
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70. ข้อ 4 อธิบาย: 
      ข้อนีง้่ายมากๆ ค่ะ เห็นโครงสร้าง Coffeemate Structure ซ่อนอยู่มัย้คะ ใช่แล้วค่ะน้องๆ 
‘both…..and…..’ นัน่เอง เพราะฉะนัน้ตวัเลือกท่ี 1, 3 และ 5 ตดัออกไปได้เลย เหลือตวัเลือกท่ี 2 และ 4 คะ่  
ทีนีก็้มาดกูนัตอ่เพราะสองตวัเลือกท่ีเหลือตา่งกนัแครู่ปคํานาม course (เอกพจน์) และ courses (พหพูจน์) 
จากโครงสร้าง ‘both…..and…..’ อีกเช่นกนัน้องๆ จะเห็นว่าหลงั both คํานามท่ีใช้อยู่ในรูปพหพูจน์ (both 
online tutorials) เพราะฉะนัน้ตอนนีก็้ได้คําตอบแล้ววา่ตวัเลือกท่ี 4 เป็นคําตอบท่ีถกูต้องคะ่ 
 
71. ข้อ 4 อธิบาย: 
      เห็นประโยคโจทย์ข้อนีแ้ล้วพ่ีแนนนึกถึงเพลง Infinitive with ‘to’ ขึน้มาทนัทีเลยคะ่น้องๆ ท่อนท่ีร้องว่า 
allow + object ตามด้วย to infinitive เพราะฉะนัน้ข้อนีเ้ราจะประหยดัเวลาทําข้อสอบได้อีกเยอะ เหลือแค ่
2 ตวัเลือกคือ 4 และ 5 ให้พิจารณา แตเ่น่ืองจาก patrons เป็นส่ิงมีชีวิต ในท่ีนีแ้ปลว่า ผู้ ท่ีเข้าใช้บริการ จึง
กระทํากริยาเองได้ พ่ีแนนจงึตอบ to use their computers ในตวัเลือกท่ี 4 เป็นคําตอบท่ีถกูต้องคะ่  
 
72. ข้อ 5 อธิบาย: 
      ข้อนีง้่ายมากๆ คะ่ วดั Word Order ล้วนๆ พ่ีแนนขอตอบเลยนะคะ คําตอบท่ีถกูต้องคือ free online 
courses ในตวัเลือกท่ี 5 เรียงลําดบัคําได้ถกูต้องตามโครงสร้าง Adjective + Noun คะ่  
 
      ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
      district school (n.) = โรงเรียนประจําตําบล/ชมุชน 
      community college (n.) = วิทยาลยัชมุชน 
      patron (n.) = ผู้อปุการะ, ผู้อดุหนนุ 
 
Passage 2 
      ปริมาณฝนท่ีตกลงมาในสิงคโปร์เฉล่ียในรอบปีสูงกว่า (73) _____________ ของเกาะอังกฤษ
ท่ีฝนตกชุดเสียอีก (74) _____________ ผู้สังเกตการณ์ช่ัวคราวอาจต้องประหลาดใจเม่ือได้รู้ว่า
ประเทศน้ีขาดแคลนน ้าดื่ม ด้วยจ านวนประชากรราว 7,000 คนต่อพ้ืนท่ีหน่ึงตารางกิโลเมตร 
สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความหนาแน่นของประชากร (75) _____________ ของโลก พ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ของประเทศน้ี (76) _____________น ้าสะอาดส าหรับคนจ านวนกว่า 5,000,000 คน  

เฉลยข้อสอบตรง/2555                                                                            โดยครูพี่แนนและทีมวิชาการ 
 

48 
 

หน่ึงค าตอบในการแก้ปัญหาคือการแยกเกลือออกจากน ้าทะเล ในการท าเช่นน้ีต้องใช้เงินจ านวน
มหาศาล ดังน้ันรัฐบาลสิงคโปร์จึงหลักแหลมท่ีจะหาวิธีท่ีใช้เงินน้อยกว่าในการท่ีแก้ปัญหา
ดังกล่าว และ (77) _____________  บริษัทเยอรมันแห่งหน่ึง บริษัทแห่งน้ีอ้างว่าโรงงานสาธิตการ
แยกเกลือ บนเกาะสิงคโปร์สามารถจะเปล่ียนน ้าทะเลให้กลายเป็นน ้าดื่มได้โดยใช้พลังงานน้อย
กว่าคร่ึงของพลังงานท่ีวิธีการเดมิท่ีมีประสิทธิภาพสูงสูดน้ันต้องการ 
(78) _____________ การบริโภคของมนุษย์ ปริมาณเกลือในน ้าทะเลท่ีมีอยู่ราว 3.5% จะต้องถูก
ลดลงให้เหลือ 0.5%  โรงงานแยกเกลือ (79) ____________ท าแบบน้ีด้วยหน่ึงในสองวิธีการท่ีมี 
บางโรงงานใช้กระบวนการกล่ัน (80) _____________ ต้องการพลังไฟฟ้าประมาณ 10 กิโลวัตต์ต่อ
ช่ัวโมงของพลังงานต่อหน่ึงลูกบาศก์เมตรในน ้าทะเลท่ีผ่านกระบวนการ โรงงานอ่ืนๆ ใช้วิธีการ
ออสโมซิสย้อนกลับ วิธีการน้ีจะใช้พลังงาน 4 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมงต่อหน่ึงลูกบาศก์เมตร แต่ในทาง
ตรงกันข้ามวิธีการแบบใหม่จะใช้พลังงานเพียง 1.8 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมงต่อหน่ึงลูกบาศก์เมตร 
 
73. ข้อ 4 อธิบาย: 
      น้องๆ เห็นคําว่า more than ก่อนหน้าช่องว่างให้เติมมัย้คะ คําท่ีตามหลงัมนัมาจะต้องอยู่ในรูปของ 
Noun (อย่าจําสบัสนกบัโครงสร้าง more + Adjective + than นะคะ) จากตวัเลือกทัง้หมดจะเห็นคําว่า 
double คํานีเ้ป็นได้ทัง้ Noun, Verb และ Adjective เพราะฉะนัน้ตอนนีพ่ี้แนนตดัตวัเลือกท่ี 2 ออกไปก่อน  
เพราะ doubling อยู่ในรูป V.ing ก็จะเหลือตวัเลือกท่ี 1, 2, 3 และ 5 ข้อนีพ่ี้แนนตอบตวัเลือกท่ี 4 เพราะ 
that ตรงนีไ้ปแทน annual rain fall เพ่ือท่ีจะบอกว่า ปริมาณฝนในรอบปีท่ีตกในสิงคโปร์เป็นสองเท่าของ
ปริมาณฝนในรอบปีท่ีตกในองักฤษคะ่  
 
74. ข้อ 2 อธิบาย: 
      ข้อนีว้ดั Connector นะคะ พิจารณาจากบริบทแล้วจะเห็นว่าประโยคด้านหลงัช่องว่างท่ีให้เติมเป็น
ข้อความสนบัสนนุตอ่เน่ืองจากประโยคแรก ท่ีบอกว่าฝนท่ีตกเฉล่ียแตละปีมากกว่าประเทศองักฤษท่ีฝนตก
ชกุซะอีก ดงันัน้มนัก็น่าประหลาดใจท่ีได้รู้ว่าประเทศนีข้ากแคลนนํา้ด่ืม (เพราะปริมาณนํา้ด่ืมสะอาดมนั
แปรผกผนักับปริมาณฝนท่ีตกลงมา) พ่ีแนนจึงตอบ so ในตวัเลือกท่ี 2 เป็นคําตอบท่ีถกูต้อง ส่วนข้ออ่ืนๆ 
เป็น Connector ท่ีความหมายไมเ่ข้ากบับริบทคะ่ 
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75. ข้อ 4 อธิบาย: 
      ข้อนีว้ดัความรู้เร่ืองการใช้ Adjective Comparison และ Adjective Order นะคะ พิจารณาจาก
ตวัเลือกทัง้หมดแล้วเค้าต้องการจะส่ือความหมายว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีประชากรหนาแน่น
มากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ตวัเลือกท่ีเรียงลําดบัคําได้ถกูโครงสร้างคือ the third most (the + 
Adjective)ในตวัเลือกท่ี 3 นัน่เองคะ่น้องๆ สว่นข้ออ่ืนๆ นอกจากผิดความหมายแล้วก็ยงัผิดโครงสร้างด้วย  
 
76. ข้อ 3 อธิบาย: 
      ข้อนีว้ดัเร่ือง Word Order นะคะน้องๆ พ่ีแนนขอตอบเลยว่าข้อท่ีเรียงลําดบัคําได้ถกูต้องคือ not large 
enough to supply ในตวัเลือกท่ี 3 คะ่  not + Adjective + enough + to Infinitive ส่วนข้ออ่ืนๆ เรียงลําดบั
คําไมถ่กูต้องและทําให้ความหมายไมเ่หมาะสมกบับริบทคะ่  
 
77. ข้อ 4 อธิบาย: 
      ข้อนีถ้้าน้องๆ รู้สํานวนการใช้ก็ไม่ยากเลยคะ่ คําว่า ‘ในความร่วมมือกบั’ เราจะใช้ว่า in collaboration 
with นะคะ ดงันัน้ตวัเลือกท่ี 4 เป็นคําตอบท่ีถกูต้องคะ่ ส่วนข้ออ่ืนๆ ใช้โครงสร้างและความหมายไม่เหมาะ 
to collaborate ในตวัเลือกท่ี 1 เป็น to infinitive แปลว่าเพ่ือท่ีจะร่วมมือ ซึ่งความหมายไม่เข้ากบับริบท 
ตวัเลือกท่ี 2 อยู่ในโครงสร้าง Past Participle ให้ความหมายท่ีไม่เหมาะสม ตวัเลือกท่ี 3 collaborating of 
ผิดโครงสร้างและความหมายนะคะ สว่นตวัเลือกท่ี 4 ใช้ Preposition ผิดคะ่น้องๆ 
 
78. ข้อ 5 อธิบาย: 
      สําหรับข้อนีน้ะคะ ดกูารเรียงลําดบัใจความในแต่ละตวัเลือก ข้อท่ีให้ความหมายได้เหมาะสมท่ีสดุคือ
ตวัเลือกท่ี 5 To make sweater fit for ในท่ีนี ้To make…… ย่อมาจาก In order to make …………….   
ซึ่งให้ความหมายเหมาะสมกบับริบท ส่วนข้ออ่ืนๆ เรียงลําดบัใจความผิดโครงสร้างและความหมายไม่เข้า
กบับริบทคะ่   
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75. ข้อ 4 อธิบาย: 
      ข้อนีว้ดัความรู้เร่ืองการใช้ Adjective Comparison และ Adjective Order นะคะ พิจารณาจาก
ตวัเลือกทัง้หมดแล้วเค้าต้องการจะส่ือความหมายว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีประชากรหนาแน่น
มากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ตวัเลือกท่ีเรียงลําดบัคําได้ถกูโครงสร้างคือ the third most (the + 
Adjective)ในตวัเลือกท่ี 3 นัน่เองคะ่น้องๆ สว่นข้ออ่ืนๆ นอกจากผิดความหมายแล้วก็ยงัผิดโครงสร้างด้วย  
 
76. ข้อ 3 อธิบาย: 
      ข้อนีว้ดัเร่ือง Word Order นะคะน้องๆ พ่ีแนนขอตอบเลยว่าข้อท่ีเรียงลําดบัคําได้ถกูต้องคือ not large 
enough to supply ในตวัเลือกท่ี 3 คะ่  not + Adjective + enough + to Infinitive ส่วนข้ออ่ืนๆ เรียงลําดบั
คําไมถ่กูต้องและทําให้ความหมายไมเ่หมาะสมกบับริบทคะ่  
 
77. ข้อ 4 อธิบาย: 
      ข้อนีถ้้าน้องๆ รู้สํานวนการใช้ก็ไม่ยากเลยคะ่ คําว่า ‘ในความร่วมมือกบั’ เราจะใช้ว่า in collaboration 
with นะคะ ดงันัน้ตวัเลือกท่ี 4 เป็นคําตอบท่ีถกูต้องคะ่ ส่วนข้ออ่ืนๆ ใช้โครงสร้างและความหมายไม่เหมาะ 
to collaborate ในตวัเลือกท่ี 1 เป็น to infinitive แปลว่าเพ่ือท่ีจะร่วมมือ ซึ่งความหมายไม่เข้ากบับริบท 
ตวัเลือกท่ี 2 อยู่ในโครงสร้าง Past Participle ให้ความหมายท่ีไม่เหมาะสม ตวัเลือกท่ี 3 collaborating of 
ผิดโครงสร้างและความหมายนะคะ สว่นตวัเลือกท่ี 4 ใช้ Preposition ผิดคะ่น้องๆ 
 
78. ข้อ 5 อธิบาย: 
      สําหรับข้อนีน้ะคะ ดกูารเรียงลําดบัใจความในแต่ละตวัเลือก ข้อท่ีให้ความหมายได้เหมาะสมท่ีสดุคือ
ตวัเลือกท่ี 5 To make sweater fit for ในท่ีนี ้To make…… ย่อมาจาก In order to make …………….   
ซึ่งให้ความหมายเหมาะสมกบับริบท ส่วนข้ออ่ืนๆ เรียงลําดบัใจความผิดโครงสร้างและความหมายไม่เข้า
กบับริบทคะ่   
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79. ข้อ 4 อธิบาย: 
      ดจูากตวัเลือกส่วนใหญ่แล้วข้อนีโ้จทย์ต้องการวดัความรู้น้องๆ ในเร่ือง Non-finite Verb นะคะ จาก
ประโประโยคจะเห็นว่าเขากําลงักล่าวถึงโรงงานแยกเกลือท่ีมีอยู่ คําว่าท่ีมีอยู่ในท่ีนีต้้องอยู่ในรูป Present 
Participle ซึ่งย่อมาจาก Desalination plants that exist นัน่เองคะ่ ส่วนข้ออ่ืนๆ ไม่ถกูต้องคะ่ Exist เป็น 
Verb ส่วน Existed อยู่ในรูป Past Participle และ To exist อยู่ในรูป To infinitive ส่วนตวัเลือกท่ี 5 
Existence เป็น Noun จงึไมถ่กูต้องคะ่ 
 
80. ข้อ 3 อธิบาย: 
      ข้อนีว้ดัเร่ือง Relative Pronoun นะคะ ซึ่ง Relative Pronoun ในท่ีนีจ้ะต้องนํามาใช้แทนคําว่า 
distillation ดงันัน้ตวัเลือกท่ี 2, 4 และ 5 ก็ตดัออกไปได้ก่อนเลย เน่ืองจากความหมายไม่เหมาะสมคะ่ ก็จะ
เหลือตวัเลือกท่ี 1 และ 3 ท่ีความหมายใช้ได้ แต่น้องๆ ต้องไม่ลืมกฏข้อหนึ่งท่ีบอกว่า ห้ามใช้ that หลงั 
Non-defining Clause โดยเด็ดขาดนะคะ เพราะฉะนัน้พ่ีแนนจึงตอบ which ในตวัเลือกท่ี 3 เป็นคําตอบท่ี
ถกูต้องคะ่ 
 
      ค าศัพท์ที่ควรทราบ 
      rainfall (n.) = ปริมาณนํา้ฝนท่ีตกลงมา 
      notoriously (adv.) = อยา่งมีช่ือเสียงในทางไมดี่ 
      soggy (adj.) = เปียกโชก, ชมุ 
      square kilometer (n.) = ตารางกิโลเมตร 
      densely (adv.) = อยา่งหนาแนน่ 
      inhabitant (n.) = ผู้อาศยั 
      desalinate (v.) = แยกเกลือออก 
      plant (n.) = โรงงานอตุสาหกรรม 
      distillation (n.) = กระบวนการกลัน่ 
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