
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันพฤหัสบดีที่  25  ตุลาคม  2561 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ (ONET) 

 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 5/5)  
 
 
Choose the best alternative.   
1. The police managed to .................... him from jumping off the 

building. 
 1) persuade   2) dissuade 
 3) stimulate   4) communicate  
2. When selecting candidates, .................... is usually given to those 

with experience. 
 1) priority 2) seniority 3) majority 4) superiority  
3. The crisis in the Middle East is one of the topics that .................... 

at the weekly forums. 
 1) have discussed  2) has discussed 
 3) have been discussed 4) has been discussed  
Situation  :  Kitti, a Thai student in Australia, is looking for an 

apartment. (Items 4-7)  
Landlady : Hello, MC Apartment. ..........4.......... 
Kitti  : Have you got a room for rent? 
Landlady : There’ll be one available at the end of this week. 
Kitti  : Hmm, today is Thursday already. ..........5.......... Is it 

within walking distance of the university? 
Landlady : It’s on Prince Edward Street, near the Science 

Museum. ..........6.......... And you’ll also find a bus stop 
just around the corner as well. 

Kitti  : Well, ..........7.......... .  
4. 1) What do you want? 2) Who do you want to talk to? 
 3) Can I help you?  4) Can I have your name, please?  
5. 1) What is its location? 
 2) What is it situated on? 
 3) Where is the apartment? 
 4) Where can I look for MC Apartment?  
6. 1) It’s easier to walk to the university. 
 2) It’s a ten-minute walk to the university. 
 3) I’m sure you have to walk to the university. 
 4) I think it might be convenient getting to the university.  
7. 1) that’s amazing  2) that sounds good 
 3) that’s considerable 4) that looks interesting  

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) dissuade 
   ตํารวจไดเกลี้ยกลอมเขาไมใหกระโดดลงจากตึก 
   dissuade = เกลี้ยกลอม 
   dissuade เปนกริยา (verb) แปลวา ทัดทาน, หนวงเหนี่ยว, ยับยั้ง 

กลาวคือ พูดชักจูงใหหยุดหรือเลิกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีความหมาย
ตรงกันขามกับ persuade มีโครงสรางการใช คือ dissuade + noun และ 
dissuade + noun + from + gerund (Ving)/noun 

  2) persuade (v.) = ชักจูง (ทําใหเชื่อหรือกระทําบางอยาง) 
  3) stimulate (v.) = กระตุน 
  4) communicate (v.) = สื่อสาร, ติดตอ, บอกใหทราบ  
2. เฉลย 1) priority 
   เมื่อคัดเลือกผูสมัคร ผูที่ไดรับคัดเลือกกอนมักเปนผูที่มีประสบการณ 
   priority = ผูที่ไดรับคัดเลือกกอน 
   priority เปนนาม (noun) แปลวา สิทธิ์ที่จะไดกอน, อภิสิทธิ์, ลําดับ

ความสําคัญที่มากอน, เรื่องที่สําคัญที่สุด ในบริบทนี้หมายถึงผูสมัครที่จะไดรับ
การพิจารณาใหดํารงตําแหนงที่จัดสรรไวไดกอนผูสมัครรายอื่นๆ 

  2) seniority (n.) = ความอาวุโสในตําแหนงงาน, วัยวุฒิ 
  3) majority (n.) = สวนใหญ, สวนมาก, นิติภาวะ 
  4) superiority (n.) = ความไดเปรียบ, ความเหนือกวา  
3. เฉลย 3) have been discussed 
   วิกฤตการณในตะวันออกกลางเปนหัวขอหนึ่งที่หยิบยกมาหารือกัน

บนเวทีอภิปรายทุกสัปดาห 
   have been discussed = หยิบยกมาหารือกัน 
   โจทยขอนี้เปนประโยคความซอนที่เกิดจาก The crisis in the 

Middle East is one of the topics. (ประโยคหลัก) รวมกับ Topics ... at 
the weekly forums. (ประโยครอง) เมื่อพิจารณาความหมายโดยรวมของทั้ง
ประโยคแลว พบวาประโยครองควรใชรูปกริยาของรูปแบบประโยค passive 
voice ใน present perfect tense เพราะกลาวถึงการกระทําที่ทํามาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน โดยมีแนวโนมวาจะทําเชนนี้ตอไปเรื่อยๆ และ one of the 
topics เปนสิ่งไมมีชีวิต กระทํากริยา discuss เองไมได โดย topics เปนนาม
นับไดพหูพจน รูปกริยาในตัวเลือก 3) จึงถูกตอง 

  1) และ 2) เปนรูปกริยาของรูปแบบประโยค active voice (รูปแบบ
ประโยคปกติ ซึ่งประธานเปนผูกระทํากริยาไดเอง) 

  4) เปนรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ของรูปแบบประโยค 
passive voice  

สถานการณ :  กิตติ นักศึกษาไทยในออสเตรเลีย กําลังมองหาอพารทเมนท (ขอ 4-7)  
เจาของอพารทเมนท : สวัสดีคะ เอ็มซีอพารทเมนทคะ มีอะไรใหชวยไหมคะ 
กิตติ : มีหองวางใหเชาไหมครับ 
เจาของอพารทเมนท : จะมีวางหนึ่งหองสุดสัปดาหนี้คะ 
กิตติ : เอิ่ม... วันนี้ก็วันพฤหัสบดีแลว เอ็มซีอพารทเมนทอยู   

ที่ไหนครับ อยูในระยะที่เดินไป-กลับจากมหาวิทยาลัย
ไดไหมครับ 

เจาของอพารทเมนท : มันอยูบนถนนพรินซ เ อ็ดเวิรด ใกลกับพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร ใชเวลาเดินสิบนาที ก็ถึงมหาวิทยาลัย 
และคุณก็จะเห็นปายรถเมลอยูตรงหัวมุมดวยคะ 

กิตติ : อืม ฟงดูเขาทานะครับ  
4. เฉลย 3) Can I help you? 
   Can I help you? = มีอะไรใหชวยไหม 
   สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) What do you want? = เธอตองการอะไร 
  2) Who do you want to talk to? = เธอตองการคุยกับใคร 
  4) Can I have your name, please? = ขอทราบชื่อของคุณดวย

คะ/ครับ  
5. เฉลย 4) Where can I look for MC Apartment? 
   Where can I look for MC Apartment? = เอ็มซีอพารทเมนท 

อยูที่ไหน 
   เหมาะจะใชถามตําแหนงที่ตั้งของสถานที่ พรอมทั้งสิ่งที่ควรสังเกต

ในอาณาบริเวณใกลเคียง และยังระบุชื่อของสถานที่ที่ตองการทราบตําแหนง
ที่ตั้งเอาไวชัดเจนดวย 

  1) What is its location? = สถานที่ตั้งของมันคืออะไร 
  2) What is it situated on? = มันตั้งอยูบนอะไร/ที่ใด 
  3) Where is the apartment? = อพารทเมนทอยูที่ไหน  
6. เฉลย 2) It’s a ten-minute walk to the university. 
    It’s a ten-minute walk to the university. = ใชเวลาเดิน   

สิบนาที ก็ถึงมหาวิทยาลัย 
   ใชบอกระยะหางโดยคราวๆ ระหวางสถานที่สองแหงได 
  1) It’s easier to walk to the university. = เดินไปมหาวิทยาลัย

งายกวา 
  3) I’m sure you have to walk to the university. = ฉันมั่นใจวา

คุณตองเดินไปมหาวิทยาลัย 
  4) I think it might be convenient getting to the university. 

= ฉันวามันอาจสะดวกที่จะไปที่มหาวิทยาลัย  
7. เฉลย 2) that sounds good 
   that sounds good = ฟงดูเขาทา 
   เหมาะสมกับสถานการณ 
  1) that’s amazing = นั่นนาทึ่ง 
  3) that’s considerable = นั่นมาก, นั่นใหญ 
  4) that looks interesting = นั่นดูนาสนใจ  
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


