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March 55 ที่ผ่�นม� ม�ให้พี่แนนช่วยทำ�เฉลยให้ ซึ่งพี่แนน
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Part One: Speaking 
Choose the best answer. 
 
1. ข้อ 2 อธิบาย: 
 A: ขอบคณุสําหรับความช่วยเหลือ 
 B: _________________. 
 ตวัเลือกท่ี 1 “ใช่เลย” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “ไมใ่ช่ปัญหา” 
 ตวัเลือกท่ี 3 “ฉนัสบายดี ขอบคณุ” 
 ตวัเลือกท่ี 4 “ตกลง เหมือนกนักบัเธอ” 
 ข้อนีไ้มย่ากเลยนะคะ เป็นสํานวนในการตอบรับคําขอบคณุ สว่นตวัเลือกท่ี 1 เป็นการแสดง
ความเห็นด้วยจงึไมถ่กูต้อง ตวัเลือกท่ี 3 ไมเ่หมาะกบับริบทเพราะไมไ่ด้ถามวา่เราสบายดีไหม และตวัเลือก
ท่ี 4 ความหมายก็ไมถ่กูต้องคะ่ ตวัเลือกท่ี 2 เหมาะสมท่ีสดุ เพราะเป็นการแสดงออกวา่เรายินดีจะช่วยคะ่ 
 
2. ข้อ 1 อธิบาย: 
 A: ฉนัได้ยินมาวา่เธอไปท่ีบ้านของทอมเมื่อคืนนี ้_________________? 

 B: ก็ดีนะ ฉนัเจอเพ่ือเก่าเยอะแยะเลย  
 ตวัเลือกท่ี 1 “’งานเลีย้งเป็นอยา่งไรบ้าง” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “เธอชอบสงัสรรค์รึเปลา่” 
 ตวัเลือกท่ี 3 “เธอรู้อะไรเก่ียวกบังานเลีย้งหรือยงั” 
 ตวัเลือกท่ี 4 “เกิดอะไรขึน้ท่ีงานเลีย้ง” 
 
 
 

1
ENCONCEPT 
เฉลย GAT ตุลา 54



เฉลย GAT ตุลา 2554                                                                             โดยพี่แนนและทมีวชิาการ 

 

2 

 

 
  
 ข้อนีน้้องต้องรู้ความหมายวา่ Tom’s แปลวา่บ้านของทอม น้องๆ คะ ช่ือคนใส ่‘s แปลวา่บ้านของ
คนๆนัน้ ดงันัน้เราสงัเกตได้วา่บ้านของทอมต้องจดังานเลีย้ง และดจูากคําตอบแสดงวา่ A ต้องถามวา่ งาน
เลีย้งเป็นอยา่งไรบ้าง ซึง่ตรงกบัตวัเลือกท่ี 1 How was the party? สํานวนในการถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองใดเร่ืองหนึง่เราใช้ How is it ? หรือ How was it? ซึง่ในท่ีนีใ้ช้ was ในรูปอดีตเพราะเหตกุารณ์ผา่น
มาแล้ว สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ ไมส่อดคล้องกบับริบทคะ่  
 
3. ข้อ 1 อธิบาย: 
 A: คณุจะรับกาแฟแบบไหนดีคะ 
 B: ขอเป็นกาแฟดํา ไมใ่สนํ่า้ตาลครับ 
 A: ฉนัจะชงกาแฟให้คณุ คณุสามารถ _________________ ของว่าง 
 ตวัเลือกท่ี 1 “หยิบ……..มาด้วยตวัเอง” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “ฆา่เวลาด้วย” 
 ตวัเลือกท่ี 3 “คบหากบั” 
 ตวัเลือกท่ี 4 “ทําไปพร้อมๆกบั”  
 ข้อนีน้้องๆ ต้องรู้จกัสํานวนนิดนงึคะ่ ตวัเลือกท่ี 2 kill time  with แปลวา่ ฆา่เวลา ความหมายผิด
บริบท สว่นตวัเลือกท่ี 3 และ 4 ก็เช่นกนัค่ะ keep company with แปลวา่ คบหาหรือใช้เวลากบัใคร สว่นตวั
เลือกท่ี 4 accompany yourself with แปลวา่ ทําไปพร้อมๆกนั หรือถ้าใช้กบัดนตรีแปลวา่ เลน่คลอไปก็ได้
คะ่ ดงันัน้เหลือตวัเลือกท่ี 1 help yourself to  the snacks หมายความวา่ไปหยิบของวา่งมาทานได้เลย 
ตอบถกูกนัมัย้เอย่  
 keep company with (idiom) คบหา 
 accompany someone (idiom) ไปเป็นเพ่ือน 
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4. ข้อ 2 อธิบาย: 
 A: วนันีเ้ป็นคืนวนัศกุร์ _________________?   
 B: ยงัไมมี่อะไรแน่นอน แพทบอกวา่หลอ่นอาจจะแวะมาหา 
 ตวัเลือกท่ี 1 “เธอไมไ่ด้เจอแพทมาพกัหนึง่แล้วสนิะ” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “เธอมีแผนอะไรสําหรับคืนนีแ้ล้วหรือยงั” 
 ตวัเลือกท่ี 3 “เม่ือคืนเธอสนกุหรือเปลา่” 
 ตวัเลือกท่ี 4 “แพทไปซดินีย์แล้วหรือยงั” 
 ข้อนีไ้มย่ากเลยคะ่ จากท่ี A บอกวา่วนันีเ้ป็นวนัศกุร์แล้ว ดจูากคําตอบน่าจะคาดเดาได้วา่ A ต้อง
ถามตอ่ไปวา่ คืนนีมี้แผนจะทําอะไร  ซึง่ตรงกบัตวัเลือกท่ี 2 สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ ความหมายไมส่อดคล้องกบั
บริบทนีเ้ลยนะคะ  
  
5. ข้อ 3 อธิบาย: 
 A: แยจ่งั เรามาถึงทางตนัซะแล้ว 
 B: _________________ 
 ตวัเลือกท่ี 1 “ไมมี่ใครรู้วา่น่ีคือท่ีไหน” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “ระวงัหน่อย มนัมีป้ายบอกทางอยูไ่มก่ี่ป้าย” 
 ตวัเลือกท่ี 3 “งัน้กลบัรถแล้วไปใช้ถนนอีกเส้น” 
 ตวัเลือกท่ี 4 “เอาเลย แตมี่สตเิวลาขบัรถหน่อยแล้วกนั” 
 ข้อนีน้้องๆ ต้องรู้สํานวนคะ่ That’s too bad แปลวา่ แยจ่งั หรือเสียดายจงั และ dead end แปลวา่
ทางตนัคะ่ ในสถานการณ์นีแ้สดงวา่พวกเขากําลงัหลงทาง และมาเจอกบัทางตนันะคะ ตวัเลือกท่ี 1 ถึง
ความหมายจะพอเข้าใจ แตไ่มเ่หมาะท่ีจะพดูในสถานการณ์นีน้ะคะ สว่นตวัเลือกท่ี 2 และ 4 ถ้ามาถึงทาง
ตนัแล้ว ก็ไมส่ามารถท่ีจะขบัรถตอ่ไปได้ ดงันัน้ความหมายจงึไมเ่หมาะสมนะคะ ดงันัน้ต้องตอบตวัเลือกท่ี 3 
เพราะเม่ือมาเจอทางตนัเราก็ต้องกลบัรถ และไปทางเส้นอ่ืนแทนคะ่  
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 dead end (n.) ทางตนั 
 cautious (adj.) รอบคอบ, ระมดัระวงั 
 
6. ข้อ 2 อธิบาย: 
 A: ตายแล้ว ฉนัลืมกญุแจไว้ในรถอีกแล้ว 
 B: _________________ 
 A: จริงรึเปลา่ ดีจงัท่ีได้รู้วา่ไมใ่ช่ฉนัคนเดียวท่ีเป็นแบบนี ้ 
 ตวัเลือกท่ี 1 “เธอต้องใช้สายคล้องกญุแจแล้วละ่” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “ฉนัทําอยา่งนัน้อยูบ่อ่ยๆ” 
 ตวัเลือกท่ี 3 “ฉนัไปเอากญุแจมาให้เธอได้ไหม” 
 ตวัเลือกท่ี 4 “เธอได้เช็คดท่ีูประโปรงหลงัรถหรือยงั” 
 สถานการณ์นี ้ผู้พดูลืมกญุแจไว้ สงัเกตจากคําตอบแสดงวา่ อีกฝ่ายก็ชอบลืมกญุแจเหมือนกนั 
ดงันัน้คําตอบท่ีถกูต้องคือ ตวัเลือกท่ี 2 I do that very often myself สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ ไมเ่หมาะสมใน
บริบทนีน้ะคะ  
 
 
Items 7-10 
พอล: ปีใหมนี่น้ายตัง้ใจไว้หรือยงัวา่จะเลกิทําอะไร 
จอห์น: ไมน่ะ ก็ไมเ่ชิง ………….7………….? 
พอล: ไมใ่ช่ปีนีห้รอก แตปี่ท่ีแล้วฉนัตัง้ใจเลกิสบูบหุร่ี 
จอห์น: ………….8…………. ฉนัได้ยินมาวา่มนัเลกิยากนะ 
พอล: ฉนัก็แคบ่งัคบัตวัเองไมใ่ห้สบู มนัทํายากแคส่ปัดาห์แรกเท่านัน้ 
จอห์น: ………….9…………. ฉนัอยากจะเลกิเหมือนกนั 
พอล: ลองดสูกัตัง้ส ิ………….10…………. 
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7. ข้อ 4 อธิบาย: 
 ตวัเลือกท่ี 1 “นายคดิวา่อยา่งไร” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “นายทําอยา่งนัน้ได้อยา่งไร” 
 ตวัเลือกท่ี 3 “เป็นอะไรหรือเปลา่” 
 ตวัเลือกท่ี 4 “แล้วนายละ่” 
 สงัเกตดคํูาตอบของพอล แสดงวา่จอห์นต้องถามกลบัวา่พอลตัง้ใจจะเลกิทําอะไรในปีใหมนี่ไ้หม 
ดงันัน้คําตอบท่ีถกูต้องคือตวัเลือกท่ี 4  How about you? สว่นตวัเลือกท่ี 1 เป็นการถามความคดิเห็น 
ตวัเลือกท่ี 2 ถามวธีิการทําอะไรบางอยา่ง สว่นตวัเลือกท่ี 3  ถามวา่เป็นอะไรไหม ซึง่ทัง้ 3 ตวัเลือกไม่
เหมาะสมกบับริบทนีเ้ลยนะคะ  
 give up (phr.v.) ล้มเลกิ 
 give it a try (idiom) ลองดสูกัตัง้ 
 
8. ข้อ 3 อธิบาย: 
 ตวัเลือกท่ี 1 “นายชอบแบบไหน” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “ฉนัเกรงวา่นายจะทําไมไ่ด้” 
 ตวัเลือกท่ี 3 “นายจดัการกบัมนัอยา่งไร” 
 ตวัเลือกท่ี 4 “ฉนัวา่นายไมค่วรทํานะ” 
 จากในบริบทนีแ้สดงวา่ จอห์นต้องประหลาดใจ และอยากรู้วา่พอลเลกิบหุร่ีได้ยงัไง สงัเกตประโยค
ท่ีตามมา แสดงวา่ในความคดิของจอห์น การเลกิบหุร่ีเป็นเร่ืองท่ียาก ตวัเลือกท่ี 2 และ 4 ไมถ่กูต้องเพราะ
พอลเลกิบหุร่ีได้แล้ว สว่นตวัเลือกท่ี 1 เป็นการถามความเห็นวา่ชอบหรือไม ่ซึง่ไมเ่หมาะสมในความหมายนี ้
ดงันัน้ต้องตอบตวัเลือกท่ี 3 How did you manage that? เพราะจอห์นอยากรู้วิธีเลกิบหุร่ีนะคะ 
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9. ข้อ 3 อธิบาย: 
 ตวัเลือกท่ี 1 “ล้อเลน่นา่” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “เธอพดูวา่อยา่งงัน้” 
 ตวัเลือกท่ี 3 “นายน่ีเจง๋ไปเลย” 
 ตวัเลือกท่ี 4 “นายทําได้แล้ว” 
 น้องๆ ดจูากประโยคก่อนหน้านีก็้พอจะคาดเดาได้วา่ จอห์นจะต้องกลา่วชมพอล เพราะเขา
สามารถเลกิบหุร่ีได้ด้วยตวัเอง ดงันัน้ตวัเลือกท่ี 3 “You are amazing” จงึเหมาะท่ีสมท่ีสดุ  สว่นตวัเลือกท่ี 
4 You have done it ถึงแม้ความหมายจะใกล้เคียง แตไ่มถ่กูต้องเพราะไมนิ่ยมใช้พดูในบริบทนีน้ะคะ  
สว่นตวัเลือกท่ี 1 และ 2 ความหมายไมเ่หมาะสมคะ่  
 You are kidding (idiom) ล้อเลน่นา่   
 
10. ข้อ 4 อธิบาย 
 ตวัเลือกท่ี 1 “ฉนัไว้ใจได้” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “ฉนัจะเช็คกบันายด”ู 
 ตวัเลือกท่ี 3 “ฉนัระวงัเร่ืองนีอ้ยู”่ 
 ตวัเลือกท่ี 4 “ฉนัจะคอยให้กําลงัใจนาย” 
  น้องๆ ดจูากประโยคท่ีพอลบอกวา่ “give it a try”  แสดงวา่เขากําลงัเชียร์เพ่ือนให้เลกิบหุร่ีนะคะ 
ดงันัน้ประโยคท่ีตามมาต้องเป็นการพดูให้กําลงัใจ จงึตอบตวัเลือกท่ี 4 เลยคะ่ สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ 
ความหมายไมเ่ข้ากบับริบทเลยนะคะ  
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Items 11-20 
แมร่ี: ฉนัคดิวา่เพ่ือนใหมข่องเธอมีบคุลกิประเภท T นะ 
โรส: ………….11………….? 
แมร่ี: คนท่ีมีบคุลกิประเภท T จะรักความเสี่ยง หนงัสยองขวญัและความต่ืนเต้นทกุรูปแบบ 
โรส: ใช่เลย! ………….12………….? 
 
11. ข้อ 3 อธิบาย: 
      ตวัเลือกท่ี 1 “ใครกนัน่ะ” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “เขาเป็นยงัไงบ้าง” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “เธอหมายความวา่อยา่งไร” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “เธอหมายถึงอนัไหน” 
 ข้อนีไ้ม่ยากเลยค่ะ ให้สงัเกตท่ีประโยคก่อนหน้าและหลงัช่องว่างค่ะ ประโยคก่อนหน้าแมร่ีคิดว่า
เพ่ือนใหม่ของโรสเป็นคนท่ีมีบคุลิกประเภท T จากนัน้เธอก็อธิบายเสริมในประโยคต่อมาว่าคนท่ีมีบคุลิก
ประเภท T นัน้เป็นคนยงัไง  แล้วเราก็มาพิจารณาตวัเลือกกนัคะ่ ตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือตวัเลือกท่ี 3 ท่ี
โรสถามว่าเธอหมายความว่ายงัไง แสดงว่าเธอเข้าใจว่าบคุลิกของคนประเภทนีเ้ป็นยงัไง แมร่ีจึงได้อธิบาย
ให้เธอฟังยงัไงละ่คะ่ สว่นข้ออ่ืนๆ ความหมายไมเ่ข้ากบับริบทเลยคะ่ 
 
12. ข้อ 2 อธิบาย 
      ตวัเลือกท่ี 1 “เขาชอบดโูทรทศัน์จนถึงเท่ียงคืน” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “เขารักการเลน่เคร่ืองร่อน” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “เขาสนกุกบัการเลน่หมากรุก” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “เขาพอใจกบัทกุๆ เร่ือง” 
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 ข้อนีก็้เช่นกนัค่ะ น้องๆ ต้องสงัเกตท่ีประโยคก่อนหน้านีท่ี้แม่ร่ีอธิบายว่าคนประเภท T นัน้มีบคุลิก
แบบไหน แล้วจากนัน้โรสก็แสดงอาการเห็นด้วย ดงันัน้แสดงว่าประโยคต่อมาท่ีโรสจะพูดก็ต้องเป็นการ
ขยายความหรือให้เหตุผลสนับสนุนว่าเธอเห็นด้วยกับท่ีแมร่ีพูดยังไงใช่มัย้คะ ลองมาดูตัวเลือกกันค่ะ 
ตวัเลือกท่ี 3 และ 4 พ่ีแนนว่าการดโูทรทศัน์และการเลน่หมากรุกถือเป็นกิจกรรมปกติ ไม่ต้องเสี่ยงกบัอะไร 
เพราะฉะนัน้จึงไม่ถกูต้อง ส่วนตวัเลือกท่ี 4 ดจูะไม่ค่อยเข้ากบับริบทนะคะ ดงันัน้ก็เหลือคําตอบท่ีถกูต้อง
เพียงข้อเดียวคือตวัเลือกท่ี 2 ท่ีบอกวา่เขารักการเลน่เคร่ืองร่อนคะ่  
 พ่ีแนนขออธิบายเสริมนิดนงึนะคะ Hang gliding หรือกีฬาเคร่ืองร่อนเป็นกีฬาท่ีเหมาะสําหรับคนท่ี
ชอบความเส่ียงและความท้าทาย เพราะเป็นการบินร่อนโดยใช้อปุกรณ์เป็นเคร่ืองร่อนคล้ายปีกนกแต่ไม่มี
ใบพดั ผู้ เลน่ก็จะได้สมัผสัถึงความท้าทายอยา่งแท้จริง 
 
Items 13-15 
แอน: เราจะจดังานเลีย้งให้เจนท่ีบ้านของฉนัในวนัอาทิตย์หน้า 

………….13………….? 
ทอม: วนัอาทิตย์หน้าเหรอ แน่นอนส ิฉนัควรจะไปถึงท่ีงานก่ีโมงดี 
แอน: งานเลีย้งจะเร่ิมตอน 6 โมง 
ทอม: ………….14………….? 
แอน: อะไรก็ได้สบายๆ มนัเป็นงานเลีย้งบาร์บีควิ 
ทอม: ฟังดดีูจงั ………….15…………. แล้วเจอกนันะ 
 
13. ข้อ 2 อธิบาย: 
      ตวัเลือกท่ี 1 “เธอจะไปไหม” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “เธอมาได้ไหม” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “ฉนัควรจะเชิญเธอไหม” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “เธอช่วยอะไรฉนัสกัอยา่งได้ไหม” 
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เพียงข้อเดียวคือตวัเลือกท่ี 2 ท่ีบอกวา่เขารักการเลน่เคร่ืองร่อนคะ่  
 พ่ีแนนขออธิบายเสริมนิดนงึนะคะ Hang gliding หรือกีฬาเคร่ืองร่อนเป็นกีฬาท่ีเหมาะสําหรับคนท่ี
ชอบความเส่ียงและความท้าทาย เพราะเป็นการบินร่อนโดยใช้อปุกรณ์เป็นเคร่ืองร่อนคล้ายปีกนกแต่ไม่มี
ใบพดั ผู้ เลน่ก็จะได้สมัผสัถึงความท้าทายอยา่งแท้จริง 
 
Items 13-15 
แอน: เราจะจดังานเลีย้งให้เจนท่ีบ้านของฉนัในวนัอาทิตย์หน้า 

………….13………….? 
ทอม: วนัอาทิตย์หน้าเหรอ แน่นอนส ิฉนัควรจะไปถึงท่ีงานก่ีโมงดี 
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ทอม: ฟังดดีูจงั ………….15…………. แล้วเจอกนันะ 
 
13. ข้อ 2 อธิบาย: 
      ตวัเลือกท่ี 1 “เธอจะไปไหม” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “เธอมาได้ไหม” 
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 ข้อนีไ้มย่ากเลยคะ่ แอนบอกทอมเก่ียวกบังานเลีย้งท่ีจะจดัขึน้ในวนัอาทิตย์หน้า จากนัน้ทอมก็ตอบ
ตกลงว่าเขาจะไปแน่ๆ เพราะฉะนัน้เราลองมาดตูวัเลือกกนัค่ะว่าก่อนหน้านีแ้อนถามทอมว่ายงัไง เราลอง
ตดัข้อท่ีไม่ถกูต้องออกไปก่อนนะคะ ซึง่ก็คือข้อ 3 ถ้าพดูไปน่ีเพ่ือนคงเลิกคบแน่นอน เสียมารยาทมากๆ นะ
คะ สว่นตวัเลือกท่ี 4 ก็ตดัออกได้เพราะไม่เข้ากบับริบทเลย ทีนีก็้เหลือ 2 ตวัเลือกนะคะ พ่ีแนนตอบตวัเลือก
ท่ี 2 เพราะแสดงถึงความตัง้ใจในการเชิญชวน อีกทัง้แอนก็เป็นเจ้าของงานเอง สว่นตวัเลือกท่ี 2 ก็ไมถ่กูต้อง
คะ่ ในการเชิญชวนด้วยตวัเองหากจะถามวา่เธอจะไปไหมก็ดจูะไมเ่หมาะเท่าไหร่คะ่ 
 
 
14. ข้อ 2 อธิบาย: 
      ตวัเลือกท่ี 1 “เป็นงานเลีย้งแบบทางการหรือเปลา่” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “ฉนัควรจะแตง่ตวัอยา่งไร” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “ฉนัควรแตง่ตวัไหม” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “ฉนัจําเป็นต้องสวมชดุสทูหรือเปลา่” 
 ข้อนีส้งัเกตง่ายๆ เลยตอนท่ีแอนบอกทอมวา่ให้แตง่ตวัสบายๆ เพราะเป็นงานเลีย้งบาร์บีควิ ตอ่ไปก็
มาพิจารณาตวัเลือกกนัคะ่ พ่ีแนนตอบตวัเลือกท่ี 2 เพราะเหมาะสมท่ีสดุนะคะ สว่นตวัเลือกท่ี 1 และ 4 ท่ีดู
ผิวเผินเหมือนจะเป็นคําตอบท่ีถูกต้อง แต่น้องๆ อย่าหลงกลข้อสอบนะคะ เพราะถ้าทอมถามว่าเป็นงาน
เลีย้งแบบทางการมัย้ หรือว่าเขาต้องสวมสทูไปงานรึเปลา่ แอนก็ควรจะตอบในทํานองท่ีว่าเห็นด้วยหรือไม่
อย่างไรคะ่ เช่น Yes. / No……. สว่นตวัเลือกท่ี 3 ข้อนีใ้ครตอบไปพ่ีแนนร้องไห้เป็นสายเลือดแน่นอนค่ะ 
น้องๆ คะ คงไมมี่ใครให้เราเปลือยไปงานหรอกนะคะ 
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15. ข้อ 2 อธิบาย: 
      ตวัเลือกท่ี 1 “เธอทําให้ฉนัมีความสขุ” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “ขอบคณุนะท่ีเชิญฉนั” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “ฉนัเคยไปงานเลีย้งมามากมาย” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “เราไมไ่ด้เจอกนัมาสกัพกัหนึง่แล้ว” 
 ข้อสอบข้อสดุท้ายของสว่น Speaking นีง้่ายมากๆ คะ่ ตามมารยาทเลยนะคะเวลาท่ีเราได้รับการ
เชิญชวน แน่นอนเราต้องแสดงการขอบคณุถึงนํา้ใจของคนท่ีชวนเราใช่มัย้คะ เพราะฉะนัน้ตอบตวัเลือกท่ี 2 
ได้อยา่งไมต้่องลงัเลเลย สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ ความหมายไมเ่ข้ากบับริบทเลยคะ่ 
 
 
Part Two: Vocabulary (Items 16-27) 
Items 16-19: Odd One Out 
Three of the words in each group relate to one another in their meaning. Choose the 
word that does NOT belong. 
 
16. ข้อ 4 อธิบาย: 
  frightened (adj.) = กลวั 
  scared (adj.) = กลวั 
  terrified (adj.) = หวาดกลวั 
  embarrassed (adj.) = อบัอาย 
 ข้อนีไ้มย่ากเลยคะ่น้องๆ ทกุคําเป็น verb มีความหมายว่า เขย่าเขวญั, ทําให้กลวัหรือตกใจ ยกเว้น
ตวัเลือกท่ี 4 คําว่า embarrassed (adj.) มีความหมายว่า อบัอาย  ถ้าน้องๆ คนไหนทวนเพลง ‘Scary 
Woman’ อยูบ่อ่ยๆ แล้วละ่ก็ พ่ีแนนมัน่ใจวา่จะสามารถเจอคําตอบท่ีถกูต้องได้อยา่งแน่นอนคะ่ 
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เชิญชวน แน่นอนเราต้องแสดงการขอบคณุถึงนํา้ใจของคนท่ีชวนเราใช่มัย้คะ เพราะฉะนัน้ตอบตวัเลือกท่ี 2 
ได้อยา่งไมต้่องลงัเลเลย สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ ความหมายไมเ่ข้ากบับริบทเลยคะ่ 
 
 
Part Two: Vocabulary (Items 16-27) 
Items 16-19: Odd One Out 
Three of the words in each group relate to one another in their meaning. Choose the 
word that does NOT belong. 
 
16. ข้อ 4 อธิบาย: 
  frightened (adj.) = กลวั 
  scared (adj.) = กลวั 
  terrified (adj.) = หวาดกลวั 
  embarrassed (adj.) = อบัอาย 
 ข้อนีไ้มย่ากเลยคะ่น้องๆ ทกุคําเป็น verb มีความหมายว่า เขย่าเขวญั, ทําให้กลวัหรือตกใจ ยกเว้น
ตวัเลือกท่ี 4 คําว่า embarrassed (adj.) มีความหมายว่า อบัอาย  ถ้าน้องๆ คนไหนทวนเพลง ‘Scary 
Woman’ อยูบ่อ่ยๆ แล้วละ่ก็ พ่ีแนนมัน่ใจวา่จะสามารถเจอคําตอบท่ีถกูต้องได้อยา่งแน่นอนคะ่ 
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17. ข้อ 4 อธิบาย: 
  display (v.) = แสดง 
  show (v.) = แสดง 
  exhibit (v.) = จดัแสดง 
  narrate (v.) = บรรยาย, เลา่ 
 น้องๆ เห็นมัย้คะ Memolody เราไม่ได้ร้องกนัเล่นๆ แต่เราร้องไปสอบค่ะ น้องๆ คนไหนร้องเพลง 
‘ขอพกัหวัใจไปมีชู้ ’ ได้ก็ตอบได้แน่นอนว่าข้อท่ีความหมายไม่เข้าพวกคือ narrate (v.) มีความหมายว่า 
บรรยาย, เลา่ โดยท่ีทกุคําท่ีเหลือแปลวา่ โชว์หรือจดัแสดงคะ่ 
 
18. ข้อ 3 อธิบาย: 
 reside (v.) = อาศยัอยู,่ พกัอยู ่
 dwell (v.) = อาศยัอยู ่
 situate (v.) = ตัง้อยู ่
 inhabit (v.) = อยูอ่าศยั 
 ข้อนีก็้เช่นกันค่ะ ร้องเพลง ‘อยู่อาศยั’ ได้ก็ได้คะแนนกันไปเลย น้องๆ จะเห็นนะคะว่าทุกคํามี
ความหมายในทํานองว่าอาศยัอยู่, พกัอยู่ ยกเว้น situate (v.) ในตวัเลือกท่ี 3 ท่ีแปลว่าตัง้อยู่ค่ะ หมัน่
ทบทวนเพลง Memolody กนับอ่ยๆนะคะน้องๆ 
 
19. ข้อ 2 อธิบาย: 
 mysterious (adj.) = ลีล้บั, ลกึลบั 
 pitiful (adj.) = น่าสงสาร, น่าเวทนา 
 secretive (adj.) = ซอ่นเร้น, เป็นท่ีปกปิด  
 unclear (adj.) = ไมช่ดัเจน, คลมุเครือ 
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 ข้อนีก็้หาคําตอบได้ไม่ยากอีกเช่นเดียวกนัคะ่ คําท่ีความหมายไม่เข้าพวกเลยก็คือ pitiful (adj.) ใน
ตวัเลือกท่ี 2 ท่ีแปลวา่น่าสงสาร, น่าเวทนา สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ ท่ีเหลือแปลว่าลกึลบั, ซอ่นเร้น ซึง่ความหมาย
ทํานองเดียวกนักบัคําวา่ unclear ท่ีแปลวา่ไมช่ดัเจน, คลมุเครือนัน่เองคะ่  
 
Items 20-23: Meaning Recognition 
Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the 
given sentence. 
 
20. ข้อ 3 อธิบาย: 
 ฉนัต้องนัง่ฟังการบรรยายสองชัว่โมงท่ีน่าเบ่ือของศาสตราจารย์หวอ่งตัง้แต่ต้นจนจบ 
 ตวัเลือกท่ี 1 “ฉนัมองเห็นความรู้สกึท่ีเศร้าโศกผ่านดวงตาของหลอ่น” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “กระดาษลอยผ่านรูบนกําแพงออกไป” 
 ตวัเลือกท่ี 3 “นกัเรียนควรอา่นเอกสารท่ีแจกให้ทัง้หมดตัง้แต่ต้นจนจบ” 
 ตวัเลือกท่ี 4 “แมข่องฉนัมกัมองฉนัผ่านแวน่ตาของท่านเสมอในเวลาที่โกรธฉนั” 
 ก่อนอ่ืนน้องๆ ต้องมาดคํูาวา่ through ในประโยคโจทย์ก่อนนะคะ คําว่า through ในประโยคโจทย์
จะแปลว่า ‘ตัง้แตต้่นจนจบ’ ซึง่ตวัเลือกท่ีให้ความหมายของคําว่า through ได้เหมือนกนัก็คือตวัเลือกท่ี 3 
คะ่ สว่นข้ออ่ืนๆ คําวา่ through จะแปลวา่ ผา่นคะ่  
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21. ข้อ 1 อธิบาย : 
 ฉนัรู้สกึแยท่ี่จะบอกให้คนอ่ืนรู้วา่ฉนัมีนํา้หนักและมีรูปร่างไมค่อ่ยดีนกั 
 ตวัเลือกท่ี  “วตัถตุา่งๆท่ีหนักและเบาตกถึงพืน้ในเวลาเดียวกนั” 
 ตวัเลือกท่ี  “ฉนัคดิวา่เสตก็เป็นอาหารหนักไปสําหรับมือ้เย็นของฉนั” 
 ตวัเลือกท่ี  “รายวิชาทัง้หมดคอ่นข้างหนักเกินไปสําหรับนกัศกึษาปีหนึง่” 
 ตวัเลือกท่ี  “พอ่ของฉนัซึง่เป็นคนสบูบหุร่ีจัดตายด้วยโรคมะเร็งปอดเม่ือปีท่ีแล้ว” 
 คําวา่ heavy (adj.) ท่ีแปลวา่หนกันัน้ อาจนําไปใช้ได้ในหลายบริบทและความหมายนะคะ ก่อนอ่ืน
น้อง ๆ ต้องดปูระโยคท่ีโจทยืให้มาก่อนนะคะ วา่ heavy (adj.) ในโจทย์นัน้หมายความวา่อยา่งไร โจทย์บอก
วา่ I feel bad about telling people how heavy and out-of-shape I am. คําวา่ heavy ในท่ีนีห้มายถงึ 
นํา้หนกัมาก ซึง่ตวัเลือกท่ีใช้คําวา่ heavy ในความหมายวา่นํา้หนกัมากนัน้ ก็คือตวัเลือกท่ี 1 นะคะ สว่นตวั
เลือกอ่ืน ๆ ก็จะใช้ คําวา่ heavy ในความหมาย และบริบทท่ีตา่งออกไปคะ่ เช่น (ตวัเลือกท่ี 2) หนกัใน
ความหมายท่ีวา่เป็นอาหารมือ้หนกั  (ตวัเลือกท่ี 3) หนกัในความหมายวา่ยากลําบาก  (ตวัเลือกท่ี 4) หนกั
ในความหมายวา่กระทําสิง่ใดสิง่หนึง่อยา่งมาก 
 
 
22. ข้อ 4 อธิบาย : 
 มีการรณรงค์เพ่ือท่ีจะสง่เสริมให้คูส่มรสท่ีไมมี่บตุรรับบตุรบญุธรรมมาเลีย้ง 
 ตวัเลือกท่ี  “ผู้คนมีแนวโน้มท่ีจะนําวธีิท่ีตา่งกนัมาใช้ในการแก้ปัญหา” 
 ตวัเลือกท่ี  “สภาเทศบาลหวงัจะนํานโยบายใหมม่าใช้หลงัจากการประชมุในวนัพรุ่งนี”้ 
 ตวัเลือกท่ี  “พยายามนําวถีิชีวิตในเชิงอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมมาใช้มากขึน้เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน” 
 ตวัเลือกท่ี  “ผู้หญิงคนนัน้ตัง้ใจท่ีจะรับเดก็กําพร้ามาเลีย้ง” 
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 จากโจทย์ท่ีกําหนดให้มานี ้จะเห็นวา่ มีคําวา่ adopt (v.) ในประโยคตา่ง ๆ แตท่ี่น้อง ๆ สงัเกตได้ชดัก็
คือ ประโยคของโจทย์ และ ตวัเลือกท่ี 4 นัน้ เป็นการใช้คําวา่ adopt กบักรรมท่ีเป็นคน ซึง่คําวา่ adopt a 
child นัน้หมายความวา่ รับเดก็มาเลีย้งเป็นบตุรบญุธรรม เพราะฉะนัน้ คําวา่ adopt ในโจทย์ และตวัเลือก
ท่ี 4 จงึมีความหมายเดียวกนั  สว่นตวัเลือกข้ออ่ืนๆนัน้เป็นการใช้คําวา่ adopt ในความหมายวา่ นํามาใช้ 
หรือนํามาปฏิบตั ิ
  
 
23.  ข้อ 2 อธิบาย : 
 มหาวิทยาลยัจะดาํเนินการสํารวจเก่ียวกบัวิชาเรียนสําหรับนกัศกึษาปีหนึง่ 
 ตวัเลือกท่ี 1 “คณุรู้หรือไมว่า่ใครจะควบคุมวงดนตรีซมิโฟน่ีออเคสตร้าของโรงเรียน” 
 ตวัเลือกท่ี 2 “ฉนักําลงัจะดาํเนินการทดลองเก่ียวกบัการดือ้ยา” 
 ตวัเลือกท่ี 3 “โลหะบางชนิดเช่นทองแดงและเงินสามารถนําไฟฟ้าได้” 
 ตวัเลือกท่ี 4 “คณุช่วยนําพาเขาไปท่ีโต๊ะลงทะเบียนหน่อยได้ไหม” 
 ถ้าพจิารณาจากโจทย์ น้อง ๆ จะเห็นวา่ ข้อนีมี้การใช้คําวา่ conduct (v.) กบักรรม คือ a survey 
เพราะฉะนัน้คําวา่ conduct ในโจทย์จงึหมายถงึ ดําเนินการ หรือ กระทํา การสาํรวจ ซึง่หากน้อง ๆ ลองดู
ในตวัเลือกก็จะพบวา่ คําวา่ conduct ในตวัเลือกท่ี 2 นัน้ (conduct an experiment) มีความหมาย
เหมือนกบัโจทย์ซึง่แปลวา่ ดําเนินการหรือกระทําการทดลอง สว่นข้ออ่ืน ๆ นัน้เป็นการใช้ conduct ใน
ความหมายท่ีแตกตา่งไป เชน่ ควบคมุวงดนตรี (ตวัเลือกท่ี1) นํา(ไฟฟ้า) (ตวัเลือกท่ี 3) นําพาไปท่ี (ตวัเลือก
ท่ี 4)  
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24.  ข้อ 4 อธิบาย : 
      การเดนิเป็นรูปแบบกิจกรรม .............. ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากที่สุด เน่ืองจากผู้คน 80        
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 ในการทําโจทย์ลกัษณะแบบนี ้ถ้าน้อง ๆ ทดลองนําคําในตวัเลือกตา่ง ๆ มาเตมิลงในช่องวา่ง ถ้า
น้อง ๆ พบวา่ คําใดคําหนึง่ ไมเ่หมาะกบับริบทแล้วละก็ ตดัข้อนัน้ทิง้ไปเลยคะ่ แม้วา่อีกคําหนึง่ในตวัเลือก
นัน้จะใสไ่ด้ก็ตาม ทีนีเ้รามาดขู้อนีก้นันะคะ โจทย์ข้อนีพ้ดูถึงความเป็นแม ่และผู้หญิงท่ีไมมี่ลกู ในช่องวา่ง
แรกตวัเลือกท่ีควรตดัทิง้เลยก็คือ ตวัเลือกท่ี 4 ใช่ไหมคะ เพราะ empowerment (n.) หรือ การทําให้มี
อํานาจไมไ่ด้เก่ียวข้องอะไรเลย ก็จะเหลือข้อ 1 2 และ 3 ช่องวา่งแรกตวัเลือกท่ีเหมาะสมก็คือ 1 และ 3 
เน่ืองจาก ความเป็นแมน่ัน้เป็นลกัษณะเฉพาะ หรือลกัษณะท่ีเป็นหนึง่เดียว ของผู้หญิง  แตเ่ม่ือพจิารณา
ช่องวา่งหลงันัน้คําท่ีดแูล้วเหมาะสมท่ีสดุท่ีจะเตมิลงไปก็คือ childless (adj.)  ใช่ไหมคะ เพราะโจทย์นัน้
กลา่วถึง ความเป็นแมว่า่เป็นสว่นหนึง่ของลกัษณะเฉพาะของผู้หญิง ถ้าหากผู้หญิงคนใดไมมี่ประสบการณ์
เช่นนี ้(ไมเ่คยมีลกู) ก็ต้องหาวิธีชดเชย เพราะฉะนัน้งานจงึเป็นหนึง่ในสว่นสําคญัสําหรับผู้หญิงท่ีไมมี่ลกู 
(กลา่วซํา้) ท่ีจะแสวงหาความเตมิเตม็และช่วยเหลือสงัคม เพราะฉะนัน้จงึต้องตอบข้อ 3 คะ่ 
 make up for (v.) = ชดเชย 
 
 
26.  ข้อ 4 อธิบาย : 
 ดวงดาวส่วนใหญ่ไม่ ............ ด้วยตาเปล่า ดงันัน้นักโหราศาสตร์จงึใช้กล้องโทรทรรศน์ 
      เพื่อ …….......... พวกมันและวัตถุอ่ืนๆบนท้องฟ้า 
 ตัวเลือกที ่ “เก่ียวกับการมองเหน็ – ควบคุม” 
 ตัวเลือกที ่ “ถูกทาํนาย – ทาํให้ไขว้เขว” 
 ตัวเลือกที ่ “ทีถู่กพรรณนา – กําจัด” 
 ตัวเลือกที ่ “ทีม่องเหน็ได้ – ขยาย” 
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 โจทย์ข้อนีน้ัน้ไมย่าก น้อง ๆ ทําได้แนน่อนคะ่ ตวัเลือกท่ีควรตดัออกเลยก็คือ 2 และ 3 ใช่ไหมคะ 
เพราะคาํแรกไมเ่ข้ากบับริบทเลย ทีนีจ้ะเหลือตวัเลือกท่ี 1 และ 4 ซึง่ตรงนีน้้องๆ ต้องไมส่บัสนระหวา่งคําวา่ 
visual (adj.) ท่ีแปลวา่ เก่ียวกบัสายตาหรือเก่ียวกบัการมองเห็น และคําวา่ visible (adj.) ท่ีแปลวา่  
ท่ีสามารถมองเห็นได้ ในข้อนีน้ัน้ตวัเลือกท่ีเหมาะสมก็คือ ข้อ 4 คะ่ เพราะ ดวงดาวสว่นใหญ่ไมส่ามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ นกัโหราศาสตร์จงึต้องใช้กล้องโทรทรรศน์เพ่ือขยายขนาดดวงดาวเหลา่นัน้ 
 the naked eye = ตาเปลา่ 
 
27. ข้อ 2 อธิบาย : 
      เน่ืองจากคุณค่า ….......... ของหนังสืออีบุ๊ค ทุกวันนีผู้้จัดพมิพ์หลายคนจงึใช้มันเป็นวิธี 
     คาดเดาความรู้ ………… ระหว่างกลุ่มนักวิชาการด้วยกัน 
       ตัวเลอืกที ่1 “ทางอารมณ์ความรู้สึก – ยอมรับ” 
       ตัวเลอืกที ่2 “ทีเ่ป็นพเิศษ – ทีรู้่ล่วงหน้า” 
 ตัวเลอืกที ่3 “ซ่ึงส่งเสริม – ติดตาม” 
 ตัวเลอืกที ่4 “ทีไ่ม่แน่นอน – แลกเปลีย่น” 

โจทย์ข้อนีค้อ่นข้างท้าทายนะคะ หากน้องอา่นโจทย์และตวัเลือกทัง้ หมดแล้วจะพบวา่ ตวัเลือกข้าง 
หลงัคอ่นข้างเข้ากบับริบทได้เป็นอยา่งดี แตเ่ม่ือน้อง ๆ ดชู่องวา่งแรกจะพบวา่ คําท่ีไมส่ามารถใช้ได้กบัคํา 
ว่า value ก็คือ sentimental (adj.) ในตวัเลือกท่ี 1 คะ่ เพราะประโยคนีไ้ม่มีอะไรเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สกึ
เลย นอกจากนีต้วัเลือกท่ี 3 คําว่า promotional (adj.) ท่ีแปลว่า เก่ียวกบัการสง่เสริม และ tentative (adj.) 
ท่ีแปลว่า ซึง่ไม่แน่นอน คํานีไ้ม่เข้ากบั คําว่า value เช่นกนั เพราะฉะนัน้จึงต้องตอบตวัเลือกท่ี 2 ท่ีแปลว่า
หนงัสืออีบุ๊ค (หนงัสืออิเล็กทรอกนิกส์) มีคณุคา่ท่ีเป็นพิเศษ และเป็นวิธีของผู้จดัพิมพ์ในการมุ่งหมายหรือ
คาดหวงัความรู้ของพวกนกัวิชาการ 
 scholar (n.) = นกัวิชาการ, ผู้คงแก่เรียน 
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Part Three: Reading 
Choose the best answer. 
 
28.  ข้อ 4 อธิบาย : 
 ข้อความใดเป็นจริงตามป้ายประกาศนี ้
 ตวัเลือกที่  “ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณนีไ้ด้” 
 ตวัเลือกที่  “คุณต้องใส่แว่นกันแดดในบริเวณนี”้ 
 ตวัเลือกที่  “บริเวณนีเ้ป็นสถานที่อันตรายสาํหรับคนที่ใส่แว่นและหมวก” 
 ตวัเลือกที่  “เฉพาะคนที่ใส่หมวกนิรภยั (หมวกกันน็อค) และแว่นเพื่อความปลอดภยั 
                            เท่านัน้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณนี”้ 
 ข้อนีง้่ายมากเลยคะ่ น้อง ๆ เห็นไหมคะวา่ ประกาศบอกวา่ บริเวณนีอ้นัตรายเพราะเป็นบริเวณ
ก่อสร้าง  ท่ีสําคญัคือคําวา่ 100% safety glasses & hard hats required หมายความวา่ ถ้าจะเข้าไปใน
บริเวณนีเ้ขาต้องการให้คณุใสแ่วน่เพ่ือความปลอดภยั และหมวกท่ีแข็ง ซึง่ก็ตรงกบัตวัเลือกท่ี 4 คะ่ สว่นตวั
เลือกอ่ืน ๆ นัน้ล้วน ไมต่รงกบัข้อความในประกาศคะ่ 
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วิศวกรไฟฟ้า 
หน้าที่ของคุณซึ่งต้องรายงานต่อผู้ควบคุมดแูลฝ่ายไฟฟ้าและเคร่ืองมือก็คือ พัฒนา  บาํรุงรักษา 
และปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบไฟฟ้าของกิจการภคูาํทองแดง และทอง 

 ประสบการณ์ 10 ปีขึน้ไปเก่ียวกับวิศวะกรรมทางไฟฟ้าและเคร่ืองมือในสภาพแวดล้อม
อุตสาหกรรมหนัก 

 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดบัสนทนา 

 มีความรู้ดเียี่ยมเก่ียวกับมาตรฐานระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ

 มีความสามารถวางแผนการทาํงานรายวัน รายเดอืน และรายปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีความรู้ทางคอมพวิเตอร์เก่ียวกับโปรแกรมของ Microsoft, CMMS และ AutoCad 

 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวธีิการควบคุมเคร่ืองจักรกลโรงงาน 

 มีความรู้ในการทาํงานดเียี่ยมเก่ียวกับการกระจายไฟฟ้าแรงสูงและระบบการรับพลังงาน
ไฟฟ้า 

 มีความสามารถในการฝึกนักศกึษาปริญญาตรีและพนักงานฝ่ายขายมีความรู้ดเียี่ยม
เก่ียวกับความปลอดภยัทางระบบไฟฟ้า 

 
29.  ข้อ 1 อธิบาย : 

ผู้สมัครคนใดต่อไปนีไ้ม่เหมาะกับตาํแหน่งงานนี ้
ตวัเลือกที่  “ผู้ที่ไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้” 
ตวัเลือกที่  “ผู้ที่มีประสบการณ์ในการฝึกหดัพนักงานใหม่” 
ตวัเลือกที่  “ผู้ที่สามารถพูดภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง” 
ตวัเลือกที่  “ผู้ที่ทาํงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี” 

 ข้อนีง้่ายมากอีกแล้วคะ่ ในประกาศรับสมคัรงานระบวุา่ ต้องการคนที่มีความรู้ภาษาองักฤษใน
ระดบัสนทนาได้ แตข้่อท่ี 1 นัน้ กลบับอกวา่เป็นคนท่ีไมส่ามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ หากพจิารณา 
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ตวัเลือกแตล่ะข้อ ก็จะพบวา่ ข้อ 2 3 4 นัน้ตรงกบัท่ีประกาศระบไุว้คะ่ เพราะฉะนัน้ข้อนีผู้้ ท่ีไมเ่หมาะสมจงึ
เป็นข้อ 1 คะ่ 
 
การ์ตนูสามช่อง เร่ือง ‘BEING FIVE: A BOY AND HIS BLOG’ 
โดย จอร์จ ซฟาร์นาส 
ช่องที่ 1 : เดก็ผู้ชาย : แม่ของผมกาํลังรับประทานส่ิงบางอย่างที่เรียกว่า แปะก๊วย เพื่อช่วยให้ 
                             เธอจาํส่ิงต่างๆ ได้ดขีึน้ 
ช่องที่ 2 : แม่ : จอร์จจี!้ ลูกเหน็กุญแจรถของแม่บ้างมัย้ 
   เดก็ผู้ชาย : เหน็สิแม่ มันอยู่บนเคาน์เตอร์ห้องครัว 
ช่องที่ 3 : เดก็ผู้ชาย : อยู่ตดิกับแปะก๊วยน่ันแหละ! 
 
30. ข้อ 4 อธิบาย : 
 จากการ์ตนูชุดนีส้ามารถสรุปได้ว่าอย่างไร 
 ตวัเลือกที่  “เดก็ผู้ชายไม่รู้ว่ากุญแจรถอยู่ที่ไหน” 
 ตวัเลือกที่  “แม่ของเดก็ผู้ชายรู้ว่ากุญแจรถอยู่ที่ไหน” 
 ตวัเลือกที่  “แปะก๊วยช่วยให้แม่ของเดก็ผู้ชายจาํส่ิงต่างๆ  ได้ดขีึน้” 
 ตวัเลือกที่  “แปะก๊วยไม่ได้ช่วยให้แม่ของเดก็ผู้ชายจดจาํส่ิงต่างๆ  ได้ดขีึน้” 
 เม่ือโจทย์ถามถึงการ infer ท่ีเป็นการสรุปหรืออนมุานข้อมลูท่ีให้มา แสดงวา่โจทย์ไมไ่ด้ถามตรง ๆ 
ดงันัน้น้อง ๆ จงึต้องสรุปความจากข้อมลูท่ีมีอยู ่ถ้าหากเราดเูนือ้เร่ืองในการ์ตนู เราจะเห็นวา่เดก็ผู้ชายบอก
วา่แมข่องเขากินแปะก๊วยเพ่ือช่วยให้ความจําดีขึน้ แตป่รากฏวา่ แมก่ลบัจําไมไ่ด้วา่วางกญุแจไว้ตรงไหน 
เดก็ผู้ชายก็บอกวา่ แมว่างไว้บนเคาน์เตอร์ห้องครัว ตดิกบัแปะก๊วยนัน่แหละ ก็แสดงวา่ แปะก๊วยไมไ่ด้ช่วย
ให้แมค่วามจําดีขึน้เลย เพราะฉะนัน้จงึต้องตอบข้อ 4 คะ่ 
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Passage 1 

ก่อนท่ีน้องๆ จะอา่น passage พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ลองอา่นคําถามดกู่อนนะคะวา่ถามเก่ียวกบั
อะไร จะได้เป็นการประหยดัเวลาและรู้วา่เราต้องการทราบอะไรจากการอา่น เราไปวิเคราะห์คําถามก่อน
เลยคะ่ 

ข้อ 31 ถาม title >>> เราควรทาํเม่ืออ่านจบ  

ข้อ 32 ถาม reference >>> เราควรทาํทันท ี 

ข้อ 33 ถาม detail >>> เราควรทาํทันท ี

ข้อ 34 ถาม detail >>> เราควรทาํทันท ี

ข้อ 35 ถาม detail >>> เราควรทาํทันท ี

 

ในวฒันธรรมทัว่ไป ดวงอาทิตย์เป็นสีเหลือง แตค่นญ่ีปุ่ นสว่นมากคดิวา่เป็นสีแดง เดก็ๆ จงึมกัวาด
ดวงอาทิตย์เป็นวงกลมใหญ่สีแดง แตค่ณุรู้หรือไมว่า่จริงๆ แล้วดวงอาทิตย์เป็นสีขาว เพราะเม่ือแสงจากดวง
อาทิตย์สอ่งผา่นชัน้บรรยากาศโลกจะเกิดการเปล่ียนสี จากสีขาวเป็นสีเหลือง ซึง่เป็นสีท่ีเรามองเห็นบนโลก 

ดาวทกุดวงล้วนแตมี่สีด้วยกนัทัง้นัน้  ตัง้แตด่าวแคระแดงและดาวยกัษ์แดง ดาวสีขาวและดาวสี
เหลือง ไปจนถึงดาวยกัษ์สนํีา้เงินและดาวยกัษ์ใหญ่ สขีองดวงดาวมาจากอณุหภมูขิองมนั เม่ืออนภุาคของ
แสงแผอ่อกมาจากชัน้ภายในของดวงดาวไปสูอ่วกาศ พวกมนัจะมีปริมาณพลงังานท่ีตา่งกนั ดาวดวงหนึง่
สามารถปลอ่ยแสงอินฟราเรด แสงสีแดง สีนํา้เงิน และอลุตร้าไวโอเลต็ได้ในเวลาเดยีวกนั รวมถงึรังสีเอ็กซ์ 
และรังสีแกมมา่ 
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ถ้าอณุหภมูิของดวงดาวเย็น คือต่ํากวา่ 3,500 องศาเคลวนิ ดวงดาวจะเป็นสีแดง น่ีเป็นเพราะมี
อนภุาคของแสงสีแดงท่ีถกูปลอ่ยออกมามากกวา่แสงท่ีมองเห็นได้ชนิดอ่ืนๆ แตถ้่าอณุหภมูิของดวงดาวร้อน
มาก คือสงูกวา่ 10,000 องศาเคลวิน ดวงดาวก็จะเป็นสีนํา้เงิน ซึง่เป็นหลกัเดียวกนัคือ มีอนภุาคของแสงสี
นํา้เงินไหลออกมาจากดวงดาวมากกวา่สีอ่ืนๆ 

อณุหภมูิของดวงอาทิตย์อยูท่ี่ประมาณ 6,000 องศาเคลวิน ดวงอาทิตย์และดาวอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกบั
ดวงอาทิตย์ของเราจะมีสีขาว น่ีเป็นเพราะเรากําลงัเห็นอนภุาคของแสงสีตา่งๆ ทัง้หมดท่ีมาจากดวงอาทิตย์
ในเวลาเดียวกนั เม่ือคณุดสูขีองแสงทัง้หมดนัน่รวมกนั คณุก็จะเห็นเป็นสีขาวบริสทุธ์ิ 

แล้วทําไมเม่ือเรามองจากโลกถึงเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลือง นัน่ก็เพราะชัน้บรรยากาศของโลกทํา
ให้แสงอาทิตย์กระจายตวั จงึทําให้แสงคล่ืนสัน้กวา่ซึง่เป็นสีนํา้เงินและมว่งหายไป เม่ือคณุมองสีเหลา่นัน้ได้
น้อยลงจากแถบสเปคตรัมท่ีมาจากดวงอาทิตย์ ก็จะเห็นเป็นสีเหลืองมากกวา่ 

 

31. ข้อ 1 อธิบาย: 

 บทความน้ีควรมีหวัข้อว่าอะไร 

 ตัวเลือกที ่1 “สีของดวงอาทติย์” 

ตัวเลือกที ่2 “ดวงอาทติย์และดาวอื่นๆ” 

ตัวเลือกที ่3 “ดวงอาทติย์ ดวงดาว และโลก” 

ตัวเลือกที ่4 “ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์” 

เม่ือน้องอา่นบทความนีจ้บก็จะพบวา่เขาอธิบายท่ีมาวา่ทําไมเราถึงมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสี
เหลือง ซึง่ในยอ่หน้าแรกเขาก็ทิง้ประเดน็ให้เราสงสยัวา่จริงๆ แล้วพระอาทิตย์เป็นสีขาว  เพราะฉะนัน้ข้อนี ้
จงึตอบตวัเลือกท่ี 1 คะ่ 
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ถ้าอณุหภมูิของดวงดาวเย็น คือต่ํากวา่ 3,500 องศาเคลวนิ ดวงดาวจะเป็นสีแดง น่ีเป็นเพราะมี
อนภุาคของแสงสีแดงท่ีถกูปลอ่ยออกมามากกวา่แสงท่ีมองเห็นได้ชนิดอ่ืนๆ แตถ้่าอณุหภมูิของดวงดาวร้อน
มาก คือสงูกวา่ 10,000 องศาเคลวิน ดวงดาวก็จะเป็นสีนํา้เงิน ซึง่เป็นหลกัเดียวกนัคือ มีอนภุาคของแสงสี
นํา้เงินไหลออกมาจากดวงดาวมากกวา่สีอ่ืนๆ 

อณุหภมูิของดวงอาทิตย์อยูท่ี่ประมาณ 6,000 องศาเคลวิน ดวงอาทิตย์และดาวอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกบั
ดวงอาทิตย์ของเราจะมีสีขาว น่ีเป็นเพราะเรากําลงัเห็นอนภุาคของแสงสีตา่งๆ ทัง้หมดท่ีมาจากดวงอาทิตย์
ในเวลาเดียวกนั เม่ือคณุดสูขีองแสงทัง้หมดนัน่รวมกนั คณุก็จะเห็นเป็นสีขาวบริสทุธ์ิ 

แล้วทําไมเม่ือเรามองจากโลกถึงเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลือง นัน่ก็เพราะชัน้บรรยากาศของโลกทํา
ให้แสงอาทิตย์กระจายตวั จงึทําให้แสงคล่ืนสัน้กวา่ซึง่เป็นสีนํา้เงินและมว่งหายไป เม่ือคณุมองสีเหลา่นัน้ได้
น้อยลงจากแถบสเปคตรัมท่ีมาจากดวงอาทิตย์ ก็จะเห็นเป็นสีเหลืองมากกวา่ 

 

31. ข้อ 1 อธิบาย: 

 บทความน้ีควรมีหวัข้อว่าอะไร 

 ตัวเลือกที ่1 “สีของดวงอาทติย์” 

ตัวเลือกที ่2 “ดวงอาทติย์และดาวอื่นๆ” 

ตัวเลือกที ่3 “ดวงอาทติย์ ดวงดาว และโลก” 

ตัวเลือกที ่4 “ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์” 

เม่ือน้องอา่นบทความนีจ้บก็จะพบวา่เขาอธิบายท่ีมาวา่ทําไมเราถึงมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสี
เหลือง ซึง่ในยอ่หน้าแรกเขาก็ทิง้ประเดน็ให้เราสงสยัวา่จริงๆ แล้วพระอาทิตย์เป็นสีขาว  เพราะฉะนัน้ข้อนี ้
จงึตอบตวัเลือกท่ี 1 คะ่ 

เฉลย GAT ตุลา 2554                                                                             โดยพี่แนนและทมีวชิาการ 

 

23 

 

 

 

32. ข้อ 2 อธิบาย: 

 คาํว่า “it” ในย่อหน้าที ่1 หมายถงึอะไร 

ตัวเลือกที ่1 “วัฒนธรรมทัว่ไป” 

ตัวเลือกที ่2 “ดวงอาทติย์” 

ตัวเลือกที ่3 “สีเหลือง” 

ตัวเลือกที ่4 “ญ่ีปุ่น” 

เม่ือเราพิจารณา “it” ในประโยคท่ีสองแล้ว เราจะพบวา่ “it” นีเ้ป็นสีแดง ซึง่ทําหน้าท่ีแทนคํานามใน
ประโยคแรก  คือดวงอาทิตย์ และบอกวา่เป็นสีเหลือง ดงันัน้เม่ือเราเห็นคําเช่ือม “However” ต้นประโยคท่ี
สอง ก็สามารถตอบตวัเลือกท่ี 2 ได้เลยคะ่ 

 

33. ข้อ 3 อธิบาย: 

 ดวงดาวไม่ได้ปล่อยอะไรออกมา 

ตัวเลือกที ่1 “แสงอนิฟราเรด” 

ตัวเลือกที ่2 “แสงอุลตร้าไวโอเล็ต” 

ตัวเลือกที ่3 “ดาวยักษ์สีน้ําเงนิ” 

ตัวเลือกที ่4 “รังสีเอก็ซ์” 

 น้องคะ ข้อนีใ้ห้ดท่ีู 2 ประโยคสดุท้ายของยอ่หน้าท่ี 2 ได้เลยคะ่ เขาเขียนบอกไว้เลยวา่ “ A star 
can emit infrared, red, blue and ultraviolet light at the same time. They even emit X-rays and 
gamma rays.” เพราะฉะนัน้สิง่ท่ีดวงดาวไมไ่ด้ปลอ่ยออกมาคือตวัเลือกท่ี 3 คะ่ 
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34. ข้อ 4 อธิบาย: 

 ดาวสีน้ําเงนิน่าจะมีอุณหภมูิเท่าใด 

ตัวเลือกที ่1 “3,500 องศาเคลวิน” 

ตัวเลือกที ่2 “6,000 องศาเคลวิน” 

ตัวเลือกที ่3 “9,000 องศาเคลวิน” 

ตัวเลือกที ่4 “12,500 องศาเคลวนิ” 

น้องคะ ข้อนีใ้ห้ดท่ีู ประโยคท่ี 3 ของยอ่หน้าท่ี 3 ได้เลยคะ่ เขาเขียนบอกไว้เลยวา่ “If a star is 
very hot, above 10,000 °Kelvin, its color will be blue.” ดงันัน้ข้อนีจ้งึตอบตวัเลือกท่ี 4 คะ่ 

 

35. ข้อ 3 อธิบาย: 

ทาํไมคนจงึเหน็ดวงอาทติย์เป็นสีเหลือง 
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คาํศัพท์ที่ควรทราบ 

emit (v.) = ปลอ่ยออก, แผ ่

giant (n.) = ยกัษ์, ดาวยกัษ์ 

interior (n.) = ภายใน 

photon (n.) = อนภุาคของแสง 

spectrum (n.) = แถบแสงแยกสี, แถบสเปคตรัม 

supergiant (n.) = ดาวยกัษ์ใหญ่ 

wave length (n.) = ความยาวคล่ืน 

 

Passage 2 

การทํา passage นีก็้เหมือนกนัคะ่ พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ลองอา่นคําถามดกู่อนนะคะวา่ถาม
เก่ียวกบัอะไร จะได้เป็นการประหยดัเวลาและรู้วา่เราต้องการทราบอะไรจากการอา่น เราไปวิเคราะห์
คําถามก่อนเลยคะ่ 

ข้อ 36 ถาม main idea >>> เราควรทาํเม่ืออ่านจบ  

ข้อ 37 ถาม purpose >>> เราควรทาํเม่ืออ่านจบ 

ข้อ 38 ถาม detail >>> เราควรทาํทันท ี

ข้อ 39 ถาม conclusion >>> เราควรทาํเม่ืออ่านจบ 

ข้อ 40 ถาม vocabulary >>> เราควรทาํทันท ี
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 ชีวิตของอีริคนัน้ช่างลําบาก ตอนท่ีเขาเกิด เขาหนกัยงัไมถ่ึงคร่ึงกิโลกรัมเสียด้วยซํา้ คณุหมอบอก
วา่เขาอาจมีปัญหาในการเดนิ การพดูคยุ และการมองเห็น แตเ่ขาก็เรียนจบม.ปลายมาได้ และตอนนีก็้
กําลงัเรียนมหาลยัอยู ่เขามีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเป็นโรคสมาธิสัน้ ซึง่ฉนัก็เป็นโรคนีเ้หมือนกนั 
มนัจงึเป็นสิง่ท่ีเช่ือมเราเอาไว้ บางทีเขาก็อารมณ์ขึน้ เป็นไฮเปอร์ ซึง่ฉนัก็เข้าใจเร่ืองนัน้ได้ แตจ่ริงๆ แล้วอีริค
เป็นคนท่ีใจดีมาก และใสใ่จทกุสิง่รอบตวั 

 ด้วยเหตผุลหลายๆ อยา่ง รวมทัง้เร่ืองราวตา่งๆ ในหนงัสือพิมพ์แท็บลอยด์ แมข่องอีริคเป็นกงัวล
เร่ืองฮอลลีวู้ด และไมย่อมเช่ือฉนั ซึง่ฉนัก็เข้าใจในเร่ืองนี ้หน้าท่ีของฉนัคือต้องทําให้เธอเช่ือวา่ลกูชายของ
เธอไมใ่ช่เดก็เลก็ๆ อีกตอ่ไป และเขาก็โตเป็นหนุ่มแล้ว เธอปฏิเสธไมย่อมพดูกบัฉนัอยูเ่ป็นเวลานาน แตเ่ม่ือ
การถ่ายทําจบลง แมข่องอีริคก็เข้าใจ เธอได้เห็นวา่ลกูชายของเธอนัน้มีความสขุมากขนาดไหน 

 อีริคมีความเป็นมืออาชีพมากท่ีกองถ่าย การท่องบทนัน้ไมใ่ช่เร่ืองงา่ยสาํหรับเขาเลย แตเ่ขาก็ทําได้ 
ถ้าฉนัมีปัญหาในการจดจ่อ อีริคจะเป็นหนกักวา่ฉนัสบิเท่า แตเ่ขาก็มีความพยายามมาก เขาจะมาถงึเร็ว
และเป็นคนสดุท้ายท่ีกลบั บางครัง้ฉนัก็คดิวา่ฉนัเบ่ือกบัการพยายามทําอะไรยากๆ แตพ่อฉนัมาดวูา่อีริค
ต้องเผชิญกบัอะไรบ้างในชีวิตประจําวนั มนัก็ทําให้ฉนัคดิได้วา่ “ถ้าเขาทําได้ ฉนัก็ต้องทําได้” 

 อีริคโทรหาฉนัวนัละประมาณสบิครัง้  ห้าครัง้จะเป็นการคยุเร่ืองนกัแสดงหญิงจากเร่ือง มีนเกิร์ลส 
แน่นอนวา่เขาตกหลมุรักผู้หญิงทกุคนท่ีเลน่หนงัเร่ืองนี ้ฉนัเลยบอกเขาวา่ “รู้ไหม คณุไมค่วรคบกบัผู้หญิงท่ี
ทํางานด้วยกนัเพราะมนัจะทําให้พงักนัหมด เพราะนัน้คือสิง่ท่ีเกิดขึน้กบัฉนัและชีวติแตง่งานครัง้แรกของ
ฉนั” 

 ตอนนีอี้ริคเป็นดารา มีสาวๆ มาหาเขาท่ีบ้านเผ่ือคดัตวัละคร เม่ือวนัก่อนฉนัได้ยินคนร้องเพลง ฉนั
จงึมองข้ามรัว้ไปแล้วเห็นภาพแห่งชยัชนะเหนือความทกุข์ยาก เพราะภาพท่ีเห็นคืออีริคใสช่ดุสทูกําลงัคดัตวั
ละครสําหรับหนงัเร่ืองใหมก่บัสาวสวยคนหนึง่อยู ่
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คาํศัพท์ที่ควรทราบ 

adversity (n.) = เคราะห์กรรม, ความทกุข์ยาก 

attention deficit disorder (n.) = โรคสมาธิสัน้ 

audition for (v.) = คดัเลือกตวัละคร 

audition (n.) = การคดัตวันกัแสดง 

get fired up (v.) = อารมณ์ขึน้, พลุง่พลา่น 

learning difficulties (n.) ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 

marriage (n.) = การแตง่งาน  

movie set (n.) = กองถ่ายละคร, ภาพยนตร์ 

particularly (adv.) โดยเฉพาะ, เป็นพิเศษ 

relate to (v.) = เช่ือมโยง, เข้าใจปัญหาคนอ่ืน 

slaying dragons (idiom) = เอาชนะอปุสรรคท่ียากจะทําได้, เข็นครกขึน้ภเูขา  

tabloid (n.) = หนงัสือพิมพ์แท็บลอยด์ เป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีมกัมีขา่วซบุซบินินทา ขา่วเบาสมอง เทียบเท่ากบั 

                      หนงัสือพิมพ์หวัสีในไทย 

 weigh (v.) = มีนํา้หนกั 
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36. ข้อ 1 อธิบาย 
      ใจความสําคัญของเร่ืองน้ีคืออะไร 
      ตัวเลือกที ่1 “อีริคสามารถผันตัวเองสู่การเป็นดาราฮอลลีวู้ดได้ทั้งทีย่ากลําบาก” 
      ตัวเลือกที ่2 “ดาราฮอลลีวู้ดหลายคนช่วยให้อีริคประสบความสําเร็จ” 
      ตัวเลือกที ่3 “แม่ของอีริคมีส่วนในความสําเร็จทางอาชีพของเขา” 
      ตัวเลือกที ่4 “อีริคมีชีวิตการแต่งงานทีมี่ความสุขกับนักแสดงฮอลลีวู้ดสาวสวย” 

 การหา Main Idea คือ การหาใจความหลกั เม่ือน้องๆอา่นเร่ืองของอีริคจะเห็นได้วา่ประโยคแรก
ของเร่ืองขึน้ต้นวา่ Life isn’t easy for Eric. อา่นตอ่มาเราจะเห็นคําวา่ difficulties แล้วเนือ้เร่ืองก็เลา่ถึง
ความยากลาํบากในการเรียนรู้ของอีริค แตท้่ายท่ีสดุเขาก็สามารถเป็นนกัแสดงฮอลลีวู้ดได้ ดงันัน้ใจความ
หลกัของเร่ืองนีจ้งึต้องตอบข้อ 1 เทา่นัน้คะ่ สว่นข้ออ่ืนๆถือเป็นเนือ้เร่ืองท่ีเลา่ถงึชีวิตของเขา 

 
37. ข้อ 2 อธิบาย 
      ผู้เขียนอยากให้เราเรียนรู้อะไรจากเร่ืองราวของอีริค 
      ตัวเลือกที ่1 “คนเช่นอีริคสามารถเป็นนักแสดงได้” 
      ตัวเลือกที ่2 “เราสามารถเอาชนะความยากลําบากในชีวิตได้” 
      ตัวเลือกที ่3 “การถ่ายทาํภาพยนตร์เป็นงานทีท้่าทาย” 
      ตัวเลือกที ่4 “เราสามารถเป็นเพ่ือนกับผู้พกิารได้” 

 ข้อนีไ้มย่ากคะ่ ถ้าเราทราบใจความหลกัในข้อ 36 เราก็จะทราบวา่ผู้แตง่ต้องการให้เราเรียนรู้ถงึ
การเอาชนะความยากลาํบากตา่งๆในชีวิตดงัเช่นท่ีอีริคสามารถทําได้แล้ว “Life isn’t easy for Eric.......” 
เพราะมนัมี difficulties มากมายในชีวิตของเขา ดงันัน้อีริคจงึเป็นเหมือนแรงบนัดาลใจท่ีผู้แตง่ต้องการให้ 
ผู้อา่นได้รับรู้ คําตอบจงึต้องเป็นข้อ 2 เท่านัน้คะ่ 
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38. ข้อ 4 อธิบาย 
       อีริคเป็นคนประเภทไหน 
       ตัวเลือกที ่1 “ผู้ทีป่ระสบความสําเร็จในการศกึษา” 
       ตัวเลือกที ่2 “ผู้ทีก่ลัวความท้าทาย” 
       ตัวเลือกที ่3 “ผู้ทีบ่รรลุจุดหมายต้ังแต่อายุยังน้อย” 
      ตัวเลือกที ่4 “ผู้ทีท่าํได้เกินความคาดหวังของคนอ่ืน” 
 ข้อนีน้ะคะ จากเร่ืองราวทัง้หมดจะเห็นวา่อีริคนัน้มีข้อบกพร่องหลายอยา่ง ซึง่ปกตแิล้วก็นา่จะทํา
ให้เขาใช้ชีวิตได้อยา่งยากลาํบากและเกิดข้อจํากดัมากมาย แตก่ลบัไมเ่ป็นอยา่งนัน้ ลองดใูนยอ่หน้าท่ี 1 
เขาสามารถเรียนได้สงูเกินความคาดหมายจากท่ีหมอกลา่วไว้ หรือเชน่ในยอ่หน้าท่ี 3 ท่ีเขาสามารถเป็น
ดาราฮอลลีวู้ดได้ และยงัทํางานแบบมืออาชีพ ซึง่แสดงวา่เป็นสิง่ท่ีเหนือความคาดหมายอยูม่ากทีเดียว จงึ
ตอบตวัเลือกท่ี 4 คะ่ สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ ยงัไมใ่ช่คําตอบท่ีดีท่ีสดุนะคะ มาดกูนัคะ่ ตวัเลือกท่ี 1 ในบทความ
บอกแคว่า่อีริคกําลงัเรียนมหาวิทยาลยัอยู ่เพราะฉะนัน้จงึมีแนวโน้มท่ีเขาจะเรียนตอ่ไปในระดบัท่ีสงูขึน้ได้
อีก จงึยงัไมอ่าจเรียกได้วา่ประสบความสาํเร็จในการศกึษา สว่นข้อ 2 ดลูกัษณะแล้วเขาคอ่นข้างจะชอบ
ความท้าทายและกล้าลองทําในสิง่ท่ีคนทัว่ไปไมค่ดิวา่เขาจะทําได้ จงึเป็นคําตอบท่ีผดิ สดุท้ายตวัเลือกท่ี 3 
บทความไมไ่ด้ระบอุายขุองอีริคให้ทราบ ก็ไมอ่าจบอกได้อีกวา่เขาประสบความสําเร็จตอนท่ีอายยุงัน้อยอีก 
 
39. ข้อ 2 อธิบาย: 
      ผู้เขียนและอีรีคมีอะไรบางอย่างทีเ่หมือนกัน 
      ตัวเลือกที ่1 “พวกเขาเกิดมาน้ําหนักตํา่กว่าเกณฑ์” 
     ตัวเลือกที ่2 “พวกเขาสมาธิส้ัน” 
     ตัวเลือกที ่3 “พวกเขาไม่อยากไปฮอลลีวู้ด” 
     ตัวเลือกที ่4 “พวกเขาเรียนเก่ง” 
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 ข้อนีง้่ายมากๆ เลยคะ่น้องๆ ให้สงัเกตตรงยอ่หน้าท่ี 1 นะคะ ท่ีผู้ เขียนบอกวา่ He has learning 
difficulties and attention deficit disorders, which I too. แสดงให้เห็นเลยวา่ทัง้ผู้ เขียนและอีริคนัน้เป็น
โรคสมาธิสัน้เหมือนกนั จงึตอบตวัเลือกท่ี 2 ได้อยา่งไมต้่องสงสยัเลยคะ่ สว่นตวัเลือกอ่ืนๆ ในบทความไมไ่ด้
ระบไุว้ จงึไมใ่ช้คําตอบนะคะ 
 
40. ข้อ 1 อธิบาย 
      ผู้เขียนหมายความว่าอย่างไรตอนทีเ่ขาบอกว่าอีริค ‘อารมณ์ขึ้น’ (ย่อหน้าที ่1) 
      ตัวเลือกที ่1 “อีริคเป็นคนเจ้าอารมณ์มาก” 
      ตัวเลือกที ่2 “อีริคถูกไฟคลอก” 
     ตัวเลือกที ่3 “อีริคถูกไล่ออกจากโรงเรียน” 
     ตัวเลือกที ่4 “อีริคเป็นคนทะเยอทะยานอย่างมาก” 

 ข้อนีน้้องๆต้องดจูากประโยค “He has learning difficulties and attention deficit order, which  
I have too. It’s our common bond. He gets fired up, ………. But he’s a really kind person who 
cares about the world.” น้องๆจะเห็นคําวา่ But แปลวา่ประโยคข้างหน้าและหลงัเป็นประโยคท่ีขดัแย้งกนั 
เม่ือประโยคข้างหลงัต้องการบอกวา่ แตจ่ริงๆแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีนะ แสดงวา่ fired up ต้องแสดง
ความหมายวา่ ขีโ้มโห เจ้าอารมณ์ ดงันัน้ข้อท่ีมีความหมายใกล้เคียงมากท่ีสดุคือ ข้อ 1 สว่นข้อ 2 และ 3 ไม่
เก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ข้อสอบต้องการหลอกท่ีคําวา่ get fired หรือ be fired ท่ีแปลวา่ ถกูไลอ่อก และใน
ตวัเลือกข้อ 4 คําวา่ ambitious สื่อความหมายไปในเร่ืองความทะเยอทะยานสูค่วามสําเร็จมากกวา่ จงึไม่
เข้ากบัเนือ้เร่ือง 
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Passage 3 

การทํา passage นีก็้เหมือนกนัคะ่ พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ลองอา่นคําถามดกู่อนนะคะวา่ถาม
เก่ียวกบัอะไร จะได้เป็นการประหยดัเวลาและรู้วา่เราต้องการทราบอะไรจากการอา่น เราไปวิเคราะห์
คําถามก่อนเลยคะ่ 

ข้อ 41 ถาม main idea >>> เราควรทาํเม่ืออ่านจบ  

ข้อ 42 ถาม reference >>> เราควรทาํทันท ี

ข้อ 43 ถาม vocabulary >>> เราควรทาํทันท ี

ข้อ 44 ถาม detail >>> เราควรทาํทันท ี

ข้อ 45 ถาม detail >>> เราควรทาํทันท ี

 

1 ฮีโมฟิเลยี (Hemophilia) หรือโรคเลือดออกไมห่ยดุ เป็นโรคท่ีสืบทอดทางพนัธุกรรมหรือ

ทางสายเลือด ผู้ ป่วยโรคฮีโมฟิเลียจะขาดโปรตีนตวัหนึง่ซึง่เป็นตวัปัจจยัท่ีทําให้เลือดแข็งตวัหรือมีจํานวน

น้อยมาก โรคนีถ้กูพบในราชวงศ์ยโุรปหลายราชวงศ์ ทัง้องักฤษ, สเปน, เยอรมนี และรัสเซีย 

2 พระราชินีท่ีทรงศกัดิส์ทิธ์ิแหง่องักฤษ สมเดจ็พระราชินีวคิตอเรีย ทรงเป็นพาหะของโรค     

ฮีโมฟิเลยี และทรงถ่ายทอดทางพนัธุกรรมไปสูพ่ระโอรสของพระองค์ คือ เจ้าชายเลโอโพลด์ และพระธิดา

หลายพระองค์ของสมเดจ็พระราชินีวิคตอเรียก็เป็นพาหะของโรคฮีโมฟิเลีย ท่ีโดง่ดงักวา่นีคื้อกรณีของ    

พระเจ้าซาร์นิโคลสัท่ีสอง ผู้ซึง่สมรสกบัหลานของสมเดจ็พระราชินีวิคตอเรีย และมีพระโอรสคือ ซาเรวิช 

อเลก็ซสิ นิโคเลวิช ซึง่ป่วยเป็นโรคฮีโมฟิเลีย และมีการกลา่วอ้างซึง่ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัวา่รัสปตูนิ ผู้ มี

คาถาอาคมของรัสเซียได้รักษาเจ้าชายอเลก็ซสิจนหาย 
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3 โดยปกตแิล้วเม่ือเราได้รับอบุตัเิหตหุรือได้รับบาดเจ็บ เลอืดท่ีไหลจากกล้ามเนือ้หรือข้อตอ่

จะหยดุได้เอง แตค่นท่ีเป็นโรคฮีโมฟิเลียจะมีเลือดออกนานกวา่ปกต ิความรุนแรงของโรคขึน้อยูก่บัจํานวน

ของปัจจยัการแข็งตวัของเลอืด โรคนีส้ามารถเป็นได้ตัง้แตมี่เลือดออกมากกวา่ปกตเิลก็น้อยถึงปานกลาง 

ไปจนถึงมากถงึแก่ชีวิต ในผู้ ป่วยโรคฮีโมฟิเลียหลายคน การท่ีเลือดออกไมห่ยดุจากการบาดเจ็บทัว่ไป หรือ

แม้กระทัง่การท่ีเลือดออกเองโดยไมมี่สาเหตท่ีุแนช่ดันัน้ เลือดสามารถไหลได้เป็นวนัหรือสปัดาห์เลยทีเดียว 

ท่ีร้ายกวา่นัน้คือ โรคนีส้ามารถทําให้ถึงแก่ชีวิตหากเกิดเลือดไหลในสมองหรือข้อตอ่ 

4 ทกุสว่นของร่างกายสามารถเกิดเลือดไหลได้ ข้อตอ่เป็นสว่นท่ีมกัจะได้รับผลกระทบมาก

ท่ีสดุ ทัง้หวัเขา่, ข้อเท้า หรือข้อศอก หากไมไ่ด้รับการรักษาท่ีมีประสทิธิภาพ เลือดท่ีไหลจะทําให้ข้อตอ่ได้รับ

ความเสยีหาย ทําให้เกิดโรคข้อตอ่อกัเสบเรือ้รัง และพิการได้ ผู้ ป่วยโรคฮีโมฟิเลียหลายคนกลายเป็นคน

พิการเม่ือพวกเขาเข้าสูว่ยัรุ่น เน่ืองจากการท่ีเลือดออกในข้อตอ่นัน่เอง  

5 โรคฮีโมฟิเลียนีไ้มมี่ทางรักษา แตอ่ยา่งไรก็ตามอาการของโรคสามารถควบคมุได้ด้วยการ

เปลี่ยนถ่ายปัจจยัการแข็งตวัของเลือดเป็นประจําให้กบัผู้ ป่วยท่ีขาดหรือมีน้อยในกรณีรุนแรง จะมีการฉีด

ปัจจยัการแข็งตวัของเลือดให้ผู้ ป่วยอยา่งสม่ําเสมอ โดยความถ่ีมกัจะอยูท่ี่สองถงึสามครัง้ตอ่สปัดาห์ เพ่ือ

ลดโอกาสความเสียหายของข้อตอ่ ปัจจบุนัเดก็ๆท่ีเป็นโรคฮีโมฟิเลียสามารถมีชีวิตท่ียืนยาวขึน้ และสามารถ

มีคณุภาพชีวติท่ีดีได้หากได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม 
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41. ข้อ 3 อธิบาย: 
     อะไรคือใจความสาํคัญของบทความนี ้
       ตัวเลือกที ่1 “ความรุนแรงของโรคฮีโมฟิเลียขึ้นอยู่ กับจาํนวนของปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 
 ตัวเลือกที ่2 “โรคฮีโมฟิเลียถูกพบในราชวงศ์ยุโรป” 
 ตัวเลือกที ่3 “โรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคส่งต่อทางพันธุกรรมทีท่าํให้เกิดภาวะเลือดออกไม่หยุด” 
 ตัวเลือกที ่4 “ผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียสามารถมีชีวิตทีด่ไีด้หากพวกเขาได้รับการรักษาที ่ 
                           เหมาะสม” 

ข้อนีเ้ค้าถามใจความสําคญันะคะน้องๆ ตวัเลือกท่ี 1, 2 และ 4 นน้ั เป็นแคร่ายละเอียดแตไ่มใ่ช่    
ใจความสําคญั แตต่วัเลือกท่ี 3 เป็นใจความสําคญัหลกัใหญ่ของบทความนี ้เพราะฉะนัน้ตอบ 
ตวัเลือกท่ี 3 ได้เลยคะ่ 

 
42. ข้อ 2 อธิบาย: 
     “It” ใน ย่อหน้าที่ 3 หมายถงึอะไร 
 ตัวเลือกที ่1 “จาํนวนของการแข็งตัวในเลือด” 
 ตัวเลือกที ่2 “ความรุนแรงของโรคฮีโมฟิเลีย” 
 ตัวเลือกที ่3 “เลือดออกในกล้ามเน้ือ” 
 ตัวเลือกที ่4 “อุบัตเิหตุหรือการบาดเจบ็” 

น้องๆ ยงัจําได้มัย้คะ พ่ีแนนมกัจะยํา้เสมอวา่ถ้าโจทย์ถาม Reference น้องๆ ต้องดท่ีูประโยคท่ีอยู ่
ใกล้ๆ กบัคําท่ีโจทย์ถามคะ่ ลองสงัเกตดจูะเห็นวา่ประโยคก่อนหน้าท่ีบอกวา่ “The severity of 

hemophilia depends on the amount of clotting factor in the blood” ความรุนแรงของโรค 

ขึน้อยูก่บัปัจจยัการแข็งตวัของเลือด จากนัน้ตามด้วย “It” เพราะฉะนัน้เราก็รู้ได้ทนัทีเลยวา่ It ในท่ีนี ้
จะต้องหมายถึง The severity of hemophilia คือความรุนแรงของโรคนัน้แน่นอนคะ่ 
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43. ข้อ 1 อธิบาย: 
 คาํใดต่อไปนีม้ีความหมายใกล้เคียงกับคาํว่า “lethal” (ในย่อหน้าที ่3) มากทีสุ่ด 
 ตัวเลือกที ่1 “เป็นอันตรายถงึตายได้” 
 ตัวเลือกที ่2 “อ่อน” 
 ตัวเลือกที ่3 “ปานกลาง” 
 ตัวเลือกที ่4 “เกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง” 

 Lethal แปลว่า ท่ีทําให้ตายได้ ในข้อนีจ้ึงตรงกบัตวัเลือกท่ี 1 Deadly แตถ้่าน้องๆ ไม่รู้ความหมาย
 ของคําศพัท์พ่ีแนนแนะนําให้ลองสงัเกตดจูากความหมายของบริบทคะ่ จากประโยค “”Worse, it 

can be lethal if the bleeding occurs in the brain or in the joints.” เรารู้ได้ทนัทีวา่ lethal ต้องมี 
ความหมายในเชิงลบและเก่ียวข้องกบัความเป็นความตายแน่นอนเพราะการท่ีเลือดออกในสมอง 
หรือในข้อตอ่กระดกูนัน้เป็นสิง่ท่ีอนัตรายมากๆนะคะ   

 
 
44. ข้อ 3 อธิบาย: 
     ตวัเลือกใดต่อไปนีท้ี่ไม่ถูกต้อง 
 ตัวเลือกที ่1 “สมาชิกของราชวงศ์รัสเซียบางพระองค์เจบ็ป่วยจากโรคฮีโมฟิเลีย” 
 ตัวเลือกที ่2 “พระธิดาของสมเดจ็พระราชินีวิคตอเรียเป็นพาหะโรคฮีโมฟิเลีย” 
 ตัวเลือกที ่3 “ผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียสามารถหายได้เม่ือได้รับการฉีดยา 2-3 ครัง้” 
 ตัวเลือกที ่4 “โรคฮีโมฟิเลียสามารถทาํให้เกิดการสูญเสียอวัยวะอย่างถาวรได้” 

ก่อนอ่ืนพ่ีแนนว่าเรามาพิจารณาตวัเลือกทัง้หมดไปพร้อมๆ กนัก่อนค่ะ ตวัเลือกท่ี 1 ถกูต้องตาม
 บทความเพราะมีบอกไว้ในยอ่หน้าท่ี 1 สว่นตวัเลือกท่ี 2 เห็นได้จากประโยคแรกของยอ่หน้าท่ี 2                 

สว่นตวัเลือกท่ี 4 ก็สามารถตีความได้จากยอ่หน้าท่ี 4 เช่นกนั เพราะฉะนัน้คําตอบก็คือตวัเลือกท่ี 3  
เพราะการท่ีผู้ ป่วยโรคฮีโมฟิเลียสามารถหายได้เม่ือได้รับการฉีดยา 2-3 ครัง้นัน้ไมเ่ป็นความจริง แต ่
ความจริงก็คือ โรคนีจ้ะไมมี่ทางรักษาให้หายขาดได้ และการฉีดปัจจยัการแข็งตวัของเลือดให้ผู้ ป่วยนัน้  
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เป็นเพียงการควบคมุอาการของโรค และลดโอกาสความเสียหายของข้อตอ่ แตไ่มไ่ด้เป็นการรักษาให้ 
หายขาดคะ่ 

 
45. ข้อ 3 อธิบาย: 
     ข้อใดมีแนวโน้มว่าน่าจะเกิดขึน้กับผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลีย 
       ตัวเลือกที ่1 “เลือดทีไ่หลจากการบาดเจบ็ทั่วไปจะหยุดได้เองทันท”ี 
       ตัวเลือกที ่2 “โรคน้ีส ามารถรักษาได้โดยรัสปูตนิ” 
       ตัวเลือกที ่3 “ข้อต่อของพวกเขาจะได้รับความเสียหาย” 
       ตัวเลือกที ่4 “พวกเขาจะได้รับอุบัตเิหตุบ่อยครัง้” 

น้องๆ คะ ข้อนีตวัเลือกท่ี 1 ผิดแน่นอนเพราะผู้ ป่วยโรคนีเ้ลือดจะไหลไมห่ยดุ สว่นตวัเลือกท่ี 2 เป็น 
เพียงการกลา่วอ้างซึง่ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนั (controversially claimed ในยอ่หน้าท่ี 3) วา่รัสปตูนิเป็นคน 
รักษาเจ้าชายอเลก็ซสิ สว่นตวัเลือกท่ี 4 ผิด ผู้ ป่วยโรคฮีโมฟิเลียมีโอกาสท่ีจะได้รับอบุตัเิหตเุท่ากบัคน 
ทัว่ไปเพียงแตห่ากพวกเขาเลือดออกแล้วจะไหลไมห่ยดุ ดงันัน้ ตวัเลือกท่ี 3 จงึถกูต้องนะคะ สงัเกตได้ 
จากบทความในยอ่หน้าท่ี 4 บอกวา่ ข้อตอ่เป็นสว่นท่ีมกัจะได้รับผลกระทบมากท่ีสดุเม่ือมีเลือดไหล 
เกิดขึน้ และหากไมไ่ด้รับการรักษาท่ีถกูวิธีข้อตอ่ก็จะได้รับความเสียหาย 
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Part Four: Structure and Writing 
Items 46-50 
Read the following statements and choose the underlined parts that are 
grammatically wrong. 
 

46. ข้อ 4 
     ผู้คนที่อยู่รอบๆเมืองเกษตรกรรมเล็กเมืองหน่ึงที่ช่ือว่า Bates City ในมลรัฐมิสซูรีรู้สึกสงสัย    
     เก่ียวกับกลุ่มผู้ชายในชุดยูนิฟอร์มที่มาขุดหาโถแก้วจาํนวนมาก 
      แก้ of เป็น for เพราะ dig for something แปลวา่ ขดุหา…..  
      puzzled (adj.)  ท่ีรู้สกึสงสยั 
 uniformed (adj.) ท่ีสวมใสช่ดุยนิูฟอร์ม 
 
 
47. ข้อ 3 
      ปัญหาความวุ่นวายทางการเงนิและเศรษฐกจิในสองปีที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อม 
      ทางธุรกจิแบบใหม่อย่างสิน้เชิง 
      แก้ have created  เป็น  has created  เพราะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ทําให้สภาวะในปัจจบุนัเปลี่ยนไป  
       เป็นการระบใุห้เห็นการกระทําตัง้แตอ่ดีตท่ีสง่ผลมาถึงปัจจบุนั ดงันัน้ Present Perfect จงึเหมาะสม 
       ท่ีสดุกบัประโยคนี ้และถ้าสงัเกตดีๆ น้องๆจะเห็นวา่ ประธานของประโยคคือ The financial and  
       economic turmoil อยูใ่นรูปเอกพจน์ จงึต้องใช้กริยาเอกพจน์ คือ has  
 turmoil (n.) ความวุน่วาย, ความอลหมา่น 
       completely (adv.) อยา่งสมบรูณ์, โดยสิน้เชิง 
 environment (n.) สภาวะแวดล้อม, สิง่แวดล้อม 
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48. ข้อ 1 
      ตวัเลขหุ้นมีการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองตลอดเจด็เดอืน ทาํให้หุ้น Down Jones เพิ่มสูงขึน้ 
      โดยเฉล่ียไปแตะถงึ 10,000 จุด เป็นครัง้แรกตัง้แต่เดอืนตุลาคมที่ผ่านมา 
      แก้ its  เป็น  their  เพราะต้องใช้ Possessive Adjective ของ stocks ซึง่อยูใ่นรูปพหพูจน์ จงึต้องใช้  
       their เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของของนามพหพูจน์ 
 stock (n.) หุ้น 
 rally (n.) การฟืน้ตวั, การหายป่วย, การประท้วง 
 
49. ข้อ 1 
     วัตถุระเบดิที่ถูกเช่ือกันว่าเป็นประทดันัน้ได้ทาํให้มีผู้คนบาดเจบ็ถงึ 9 คน รวมถงึเดก็ชาย 
     เร่ร่อนที่กาํลังนอนหลับใกล้บริเวณพระราชวัง 
     แก้  believing  เป็น  believed  เพราะ explosive ไมส่ามารถกระทํากริยา believe เองได้ จงึต้องอยูใ่น 
       รูป Past Participle (V.3)  
       explosive (n.) วตัถรุะเบดิ 
 firecracker (n.) ประทดัไฟ 
 injure (v.) ทําให้บาดเจ็บ 
 including (prep.) รวมทัง้ 
 
50. ข้อ 2 
     เลือดและปัสสาวะของคุณจะถูกนําไปตรวจสอบหาภาวะตดิเชือ้หรือความผิดปกตต่ิางๆได้  
     และคุณอาจจะถูกส่งตวัต่อไปให้แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านระบบปัสสาวะเพื่อการตรวจอย่าง 
     ละเอียดและการรักษาต่อไป 
     แก้ another  เป็น  other  เพราะดจูากคํานาม abnormalities อยูใ่นรูปพหพูจน์  ตามโครงสร้าง other  
      + Plural Noun = อ่ืนๆ  สว่น another + Singular Noun = อีกอนัหนึง่ 
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 urine (n.) ปัสสาวะ 
 infection (n.) การตดิเชือ้ 
 abnormalities (n.) ความผดิปกตติา่งๆ 
 refer (v.) สง่ตวั 
 treatment (n.) การรักษา 
 
 
Items 51-55 
Choose the best answer to complete the sentence. 
 
51. ข้อ 2 อธิบาย : 
     มีหลายอย่างที่คุณอาจจะทาํได้ ………….. คุณอาจจะเรียนดนตรี 
      ตวัเลือกท่ี 1 “สรุปได้วา่” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “ยกตวัอยา่งเช่น” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “ในทางตรงข้าม” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “ดงันัน้” 
      ข้อนีโ้จทย์ต้องการวดัเร่ือง Connector (คําเช่ือม) น้องๆดท่ีูประโยคแรกจะเห็นวา่ หลายอยา่งท่ีคณุทํา 
      ได้ สอดคล้องกบัการเรียนดนตรี ดงันัน้การเรียนดนตรีจงึถือเป็นการยกตวัอยา่งของกิจกรรมหลายอยา่ง 
      ท่ีกลา่วถึงคะ่ ดงันัน้ข้อ 2 จงึถกูต้องท่ีสดุ 
 musical instrument (n.) เคร่ืองดนตรี 
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 urine (n.) ปัสสาวะ 
 infection (n.) การตดิเชือ้ 
 abnormalities (n.) ความผดิปกตติา่งๆ 
 refer (v.) สง่ตวั 
 treatment (n.) การรักษา 
 
 
Items 51-55 
Choose the best answer to complete the sentence. 
 
51. ข้อ 2 อธิบาย : 
     มีหลายอย่างที่คุณอาจจะทาํได้ ………….. คุณอาจจะเรียนดนตรี 
      ตวัเลือกท่ี 1 “สรุปได้วา่” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “ยกตวัอยา่งเช่น” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “ในทางตรงข้าม” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “ดงันัน้” 
      ข้อนีโ้จทย์ต้องการวดัเร่ือง Connector (คําเช่ือม) น้องๆดท่ีูประโยคแรกจะเห็นวา่ หลายอยา่งท่ีคณุทํา 
      ได้ สอดคล้องกบัการเรียนดนตรี ดงันัน้การเรียนดนตรีจงึถือเป็นการยกตวัอยา่งของกิจกรรมหลายอยา่ง 
      ท่ีกลา่วถึงคะ่ ดงันัน้ข้อ 2 จงึถกูต้องท่ีสดุ 
 musical instrument (n.) เคร่ืองดนตรี 
 
 
 
 

เฉลย GAT ตุลา 2554                                                                             โดยพี่แนนและทมีวชิาการ 

 

39 

 

 
 
52. ข้อ 3 อธิบาย : 
     ครัง้หน่ึงคนเราเคยคิดว่าเชือ้ราเป็นพืช …………… ปัจจุบันนักชีววิทยาได้จัดแยกเชือ้รา 
     ไปอยู่ในอีกกลุ่มหน่ึง 
     ตวัเลือกท่ี 1 “นอกจากนี”้ 
      ตวัเลือกท่ี 2 “นอกจากนี”้ 
      ตวัเลือกท่ี 3 “อยา่งไรก็ตาม” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “ดงันัน้” 
      ข้อนีโ้จทย์วดัเร่ือง Connector  ข้อนีไ้มย่ากเพราะมีคําใบ้ให้สามารถตอบได้อยา่งรวดเร็ว โดยน้องๆด ู
      จากคําวา่ once และ now นอกจากนีน้้องๆสามารถสงัเกตคําศพัท์ thought และ classify ได้ ทัง้สอง 
      ตวัอยูใ่นรูปท่ีตา่ง Tense กนั แปลวา่ แสดงถึงความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในอดีตและปัจจบุนั จงึต้องเลือก 
      ข้อ 3 
  fungi (n.) เชือ้รา 
 biologist (n.) นกัชีววทิยา 
 classify (v.) แบง่ประเภท, จดักลุม่ 
 kingdom (n.) กลุม่, อาณาจกัร 
 
53. ข้อ 2 อธิบาย : 
     …………….เจมส์ได้ไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์ผู้ไร้ถิ่นฐาน  เขาได้บริจาคเงนิจาํนวนมากเพ่ือ 
     การกุศล 
      ตวัเลือกท่ี 1 “แทนท่ี” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “เพราะวา่” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “มิเช่นนัน้” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “ดงันัน้” 
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      ข้อนีว้ดัเร่ือง Connector อีกเช่นกนั โดยน้องๆจะเห็นวา่ทัง้สองประโยคยอ่ยนีมี้ความเป็นเหต-ุผลกนั 
      ดจูากเม่ือเจมส์ไปเย่ียมสถานสงเคราะห์แล้ว เขาถงึบริจาคเงิน หมายความวา่ การไปเย่ียมเป็นเหต ุ 
      ผลท่ีตามมาคือ เขาได้บริจาคเงิน ดงันัน้คําเช่ือมท่ีสามารถตามด้วยเหตมีุคําเดียวคือ because 
 homeless (adj.) ไมมี่บ้าน 
 shelter (n.) ท่ีพกั, สถานสงเคราะห์ 
 charitable (adj.) ท่ีเป็นการกศุล 
 donation (n.) เงินบริจาค 
 
54. ข้อ 1 อธิบาย : 
     บ่อยครัง้ที่ผู้คนได้รับคาํแนะนําให้ออกกาํลังกาย โดยทั่วไปก็เป็นการเดนิหรือการข่ีจกัรยาน  
     ประมาณ 30 นาท ี5 ครัง้ในหน่ึงสัปดาห์ แต่ว่างานวิจัยหลายชิน้ได้เปิดเผยว่า ……………. 
      ตวัเลือกท่ี 1 “แทบจะไมมี่คนท่ีรู้ถงึความจริงข้อนัน้” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “การออกกําลงักายดีตอ่สขุภาพ” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “การเดนิและการข่ีจกัรยานช่วยให้รูปร่างด”ี 
      ตวัเลือกท่ี 4 “ผู้คนได้หนัมาใสใ่จเร่ืองสขุภาพมากขึน้” 
     ข้อนีว้ดัเร่ืองความหมายท่ีเข้ากบัโจทย์ น้องๆดท่ีูคําวา่ Yet เลยคะ่ มนัแปลวา่ but แสดงความขดัแย้ง 
      กบัประโยคข้างหน้าท่ีแสดงให้เห็นวา่การออกกําลงักายเป็นเร่ืองท่ีคนเรามกัจะได้รับคําแนะนําเสมอวา่ 
      ต้องทํา ประโยคถดัมาจงึต้องแสดงวา่ คนจํานวนน้อยมากท่ีรู้วา่ต้องออกกําลงักาย 30 นาที 5 ครัง้ใน 
      หนึง่สปัดาห์ 
 regularly (adv.) บอ่ยครัง้, อยา่งสม่ําเสมอ 
 typically (adv.) โดยปกต ิ
 reveal (v.) เปิดเผย 
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55. ข้อ 4 อธิบาย : 
     ความฉลาดเชิงปฏิบัตจิริงเป็นส่ิงที่คาดคะเนความสาํเร็จในชีวิตจริงได้ …………… ในอีกนัย 
     หน่ึงคือ ยิ่งคุณมีความฉลาดเชิงปฏิบัตจิริงมากเท่าไหร่ คุณจะมีความสาํเร็จน้อยลงในการ 
     เรียนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัย 
      ตวัเลือกท่ี 1 “ขึน้อยูก่บัความเป็นมาสว่นตวัของคณุ” 
      ตวัเลือกท่ี 2 “ก่อนให้เกิดความสําเร็จทางการเรียนมากขึน้” 
      ตวัเลือกท่ี 3 “มีผลตอ่ความก้าวหน้าในการทํางาน” 
      ตวัเลือกท่ี 4 “มีความสมัพนัธ์ท่ีตรงข้ามกบัความสําเร็จทางการเรียน” 
     ข้อนีว้ดัเร่ืองความหมายท่ีเข้ากบัโจทย์ น้องๆต้องดท่ีูประโยคท่ีสองท่ีแสดงให้เห็นวา่ ยิง่คณุมีความ 
      ฉลาดเชิงปฏิบตัจิริงมากเทา่ไหร่ คณุจะมีความสําเร็จน้อยลงในการเรียนในโรงเรียนหรือใน 
      มหาวทิยาลยั แปลวา่ ความฉลาดเชิงปฏิบตัจิริงและความฉลาดทางด้านการเรียนมีความสมัพนัธ์ตรง 
      ข้ามกนั พดูง่ายๆก็เหมือนกบัคนท่ีเก่งในตํารา รู้ทฤษฎีมาก ก็จะไมค่อ่ยเก่งปฏิบตัจิริง สว่นพวกท่ีปฏิบตั ิ
      จริง มกัจะอธิบายความรู้ในตําราไมค่อ่ยได้ แตถ้่าเราเก่งทัง้สองด้านก็เลศิเลยละ่คะ่ 
 practical intelligence (n.) ความฉลาดเชิงปฏิบตัจิริง 
 success (n.) ความสาํเร็จ 
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Item 56-60  
Select FIVE of the six choices below (S1-S6) and put them in appropriate sequence 
to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be 
used. 
 

คําตอบ: S5, S1, S3, S2. S6 

56. [S5] จากการศกึษาเร่ืองการเข้าใจผิดทางคณิตศาสตร์ของเดก็ชีว้า่ เดก็คอ่นข้างมากมีปัญหาในการทํา 

      ความเข้าใจกบัเร่ืองเศษสว่น 

57. [S1] ยกตวัอยา่งเชน่ เม่ือให้ตวัเลือกสองตวั คือ 50% และ 25% และถามเดก็วา่ตวัเลือกไหนมีคา่ 

      มากกวา่ เดก็จะตอบได้ถกูต้องวา่ 50% 

58. [S3] แตเ่ม่ือให้ตวัเลือกเป็น ½ and ¼ เดก็จะเลือกคําตอบท่ีผิดคือ ¼ เพราะคดิวา่ 4 มากกวา่ 2  

      ¼ จงึมากกวา่ ½  

59. [S2] ตวัอยา่งท่ีใกล้เคียงกนัคือ เดก็จะคํานวณผิดเม่ือให้บวก ½ กบั ½ เดก็จะบวกได้เป็น ¼ แทนท่ีจะ 

      เป็นคําตอบท่ีถกูต้องคือ 2/2 หรือ 1  

60. [S6] กลา่วสัน้ๆ ก็คือ ความเข้าใจผิดเหลา่นีเ้ป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนท่ีแสดงให้เห็นวา่เดก็จํานวนมากขาด 

      ความเข้าใจท่ีแจ่มแจ้งในเร่ืองของเศษสว่น 
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เอ็นคอนเส็ปท จะบริจาค 5% ของรายไดจากการจำหนาย
หนังสือ แผน CD และสมุด โดยไมหักคาใชจายใหกับ
องคกรการกุศลตอไป

จัดพิมพโดย บริษัท อี.เอ็น.ซี. มีเดีย จำกัด
2991/26 อาคารวิสุทธานี ซอยลาดพราว 101/3 ถนนลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

สยามดิสคัฟเวอรี่ 02-253-0355-7
 02-255-3947
พญาไท 02-306-0827-30
งามวงศวาน 02-952-5211-2
บางกะป 02-370-2770-1
อนุสาวรียชัยฯ 02-245-8880-3
วงเวียนใหญ 02-465-5213-4
วิสุทธิ์กษัตริย 02-629-1355-6
ปนเกลา 02-884-6526-7
ฟวเจอรพารครังสิต 02-958-0789-90
พระราม 2 02-451-4470-1
อยุธยา 035-345-702-3
นครปฐม 034-254-206-7
สุพรรณบุรี 035-546711-2
ราชบุรี 032-350-521-2
ชลบุรี 038-797-380-1
ระยอง 038-624-194-5
เชียงราย 053-711-118
 053-712-552

เชียงใหม 053-416-472-3
พิษณุโลก  055-253-070-2
นครสวรรค 056-372-354-6
ขอนแกน 043-322-456
 043-271-466-7
รอยเอ็ด 043-520-637-8
อุบลราชธานี 045-240-423
 045-240-251
อุดรธานี 042-328-603-4
สุรินทร 044-521-429-30
โคราช 044-248-985-6
สุราษฎรธานี 077-275-574-5
นครศรีธรรมราช 075-318-757-9
ตรัง 075-590-431-2
หาดใหญ 074-347-400-1
ภูเก็ต 076-355-103

พิมพที่ บริษัท ปริ๊นทโอโซน จำกัด
333/31 โครงการ 333 Factory Land หมู 9 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร 02-925-6699 แฟกซ 02-925-6706
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