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คำอธิบายคำวิจารณ์ข้อสอบ 

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

11. Customer: Can I have an orange juice, please? A freshly squeezed one. 
 Server:  ___________________________  
 Customer: Oh, then I’ll have an apple juice instead, please. 
 Server:  Here you go. That’s 50 Baht, please. 
 1.    Would you like a regular or a large? 2.     Would that be all? 
 3.    I'm afraid we only have bottled juices.    4.     Do you want it with ice?  
 

เฉลยข้อ  3.      I'm afraid we only have bottled juices. 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ: คาํตอบท่ีถูกคือ ตวัเลือกท่ี 3. I’m afraid we only have bottled juice. 

 

35.  Mr. Takashima is taking a lot of photos because his family __________ to New York 
 before. He wants to show the photos to his family when he gets back to Tokyo.   
 1.     had been    2.     have been 
 3.     has not been   4.     have not been 
เฉลยข้อ  3.  has not been 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวุฒิ: คาํวา่ family ในท่ีน้ีหมายถึง one single unit เพราะหมายถึง family ทั้งหมดยงัไม่เคย

มา New York ไม่ว่าจะมีสมาชิกครอบครัวก่ีคน ก็นับเป็น singular ถา้จะเป็น plural ก็คือ families ซ่ึง หมายถึง

หลายๆ ครอบครัว (พ่อ-แม่-ลูก) มารวมกนั ส่วนท่ีดูรูปนั้นเป็นคนละประโยค  British English ใช ้family ในเชิง

พหูพจน์ไดก้็จริง แต่ก็ข้ึนอยู่กบัแต่ละประโยค ตอ้งอยากเน้นว่าหลายคน จริงๆ ไม่ไดถื้อเป็นพหูพจน์ในทุก

สถานการณ์ นอกจากน้ี เน่ืองจากนกัเรียนไทยใช ้English as a foreign language การวดัผลแบบใชภ้าษาองักฤษ

แบบ  English for international communication จึงยุติธรรมท่ีสุดสําหรับทุกคน หลกัไวยากรณ์ท่ีใช้จึงยึดหลกั

กลางท่ีสามารถใชไ้ด ้กบัภาษาองักฤษในทุกแบบ ไม่ไดเ้นน้ไปท่ีแบบใดแบบหน่ึง 
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ตวัอยา่งจาก Oxford Learner’s dictionary 

 
 

48.  Netflix has lost more than one million subscribers in 2022 because of the number of  
                             1.                                                              2.                  3. 
 competitors in streaming services are growing.   
                                                                4. 
เฉลย เพิ่มคำตอบท่ีถูกคือ 3. because of และ 4. are 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ: มี errors 2 ขอ้คือ 3. because of และ 4. are 

 

54.   The café’s atmosphere is very relaxing and ________. That is why we love to bring  
 our kids there every weekend.  

         1.     casual    2.    exotic  
         3.     delicious     4.    soothing 
 
เฉลยข้อ 1.      casual 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ: Relaxing and casual (ผอ่นคลาย สบายๆ) นั้นเขา้กบับริบทในประโยคซ่ึงคือร้าน

กาแฟ ส่วนคาํวา่ Soothing หมายถึงทาํใหผ้อ่นคลายกจ็ริงอยู ่แต่มกัใชเ้ชิงการบาํบดั หรือบรรเทาอาการตึงเครียด 

หรือเจบ็ป่วยทางใจหรือกาย  (that makes somebody who is anxious, upset, etc. feel calmer/ that makes a 

painful part of your body feel more comfortable) ซ่ึงมกัพบการ ใชค้าํน้ีในบริบทของ Spa/ Therapy/ Skincare 
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products มากกวา่ Café อยา่งไรกต็าม อาจจะ พบการใชค้าํวา่ Soothing ในการบรรยายลกัษณะ Café ไดบ้า้ง แต่ก็

ไม่ใชใ้นประโยคน้ี เพราะ ความหมายจะซํ้าซอ้นกบั relaxing ท่ีอยูด่า้นหนา้ ซ่ึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชค้าํท่ีมี

ความหมาย เหมือนกนัมาเช่ือมดว้ย and (relaxing and soothing) ให ้redundant (ซํ้ าซอ้น)   

 

ดงันั้นคาํตอบ Casual จึงเหมาะสมกบับริบท Café ท่ีมีบรรยากาศสบายๆ ไม่เป็นทางการเหมาะกบั ครอบครัวท่ีมี

เดก็มากกวา่ (That is why we love to bring our kids there every weekend.)  

 
Directions: Choose the antonym of the underlined word. 
66.    Judy really enjoys working with your team and finds the project very interesting, but I  

 think she's feeling a bit lost and struggling to see the big picture. 
          1.     difficult    2.     graceful       
          3.     effortless     4.     tricky 
 
เฉลยข้อ 3.      effortless 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวุฒิ: Struggling ในบริบทน้ีคือ อยู่ในภาวะท่ียากลาํบากซ่ึงตอ้งพยายามอย่างมาก (very 

hard to do something when it is difficult or when there are a lot of problems) จึงมีความหมายท่ี  ตรงข้ามกับ 

Effortless ซ่ึงหมายถึง อยา่งง่ายดาย โดยไม่ตอ้งพยายามเลย   

 

ไม่มีความเป็นไปไดเ้ลยท่ีจะตอบวา่ graceful ตามท่ีทกัทว้ง 

 

72.  Hannah will .... 

 
 1.    estimate the size of your homes.  2.    price the work at no cost. 
 3.    build your homes for free.  4.    remodel the home plan in advance. 
 

เฉลยข้อ 2.     price the work at no cost. 

 
คําอธิบายของผู ้ทรงคุณวุฒิ:  ไม่สามารถตอบตัวเลือกท่ี 1. estimate the size of your homes ได้ เ น่ืองจาก

ความหมายไม่ สมเหตุสมผล เพราะ free estimates จะใชส้าํหรับการประเมินราคาในบริบทการก่อสร้าง (an 

approximate calculation of the cost to complete the project, provided free of charge to the prospective client.) 

นอกจากนั้น คาํว่า custom home ในช่ือบริษทันั้นบอกเป็นนยัว่า บริษทัรับสร้างบา้นตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ดงันั้น 

การประเมินขนาดบา้นของคุณท่ีมีอยูแ่ลว้ (ตาม ความหมายของตวัเลือกท่ี 1) จึงไม่ถูกตอ้ง 
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Passage 5 (Items 95-100) 
 
 

 
 
 
(5) 

 
 
 
 

(10) 
 
 
 
 

(15) 
 
 
 
 

(20) 

Many people who have followed politics closely are all experiencing political 
stress, particularly in the outbreak of novel coronavirus (COVID-19) reported in 
Thailand. Thai Psychological Association survey showed that 75% of adults 
experienced high levels of stress leading up through the year 2020, and that stress may 
unfortunately last for some time to come. This situational-depression can develop 
because things have not turned out as they want may be suffering from what 
psychologists call "political stress syndrome".   

Psychologists and political critics have recommended that people should watch 
out for the syndrome. Since the news is one of the major ways that political stress can 
“get under the skin,” we need to prevent harm from overconsumption of news, and if 
possible, remove themselves from politics in order to lead a happy and peaceful life. 

Some have no idea how close they are to the syndrome of political stress, a new 
psychological term recently invented by the Mental Health Department. Psychologist 
urge those with an interest in politics to look out for signs of stress. Dr. Amporn 
Benjaponpithak, chief of the Mental Health Department, said the syndrome is a 
temporary disorder of the mind in people who may have engaged in too much politics. 
This kind of stress could result in sour relationships with friends and family members, 
thus worsening daily life. 
Those suffering from political stress syndrome may develop physical problems 
including headaches, aching muscles around their necks, arms and hands, and 
numbness. Their heartbeats may become irregular. They may also experience 
sleeplessness or by unable to fall into a deep enough sleep, and may often wake up at 
night.    

 
 
96.  The phrase “get under the skin” (line 10) probably means ______________. 
 1.    to make you annoyed or angry 
 2.    to make you get comfortable 
 3.    to make you feel closer 
 4.    to make you scared  
เฉลยข้อ 1.     to make you annoyed or angry 

 
คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ:  get under the skin เป็นสาํนวน หมายถึง ทาํใหเ้กิดความโกรธหรือทาํใหรํ้าคาญ 

 

 

98.  It can be assumed from the passage that ______________. 
 1.    Thai politics is hopeless 
 2.    Thai people are easily depressed 
 3.    there are a lot of political conflicts in Thailand 
 4.    people may not realize that they have stress syndrome from politics 
เฉลยข้อ 4.     people may not realize that they have stress syndrome from politics 

 
คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ: ไม่สามารถตอบตวัเลือกท่ี 3. there are a lot of political conflicts in Thailand ได้

เน่ืองจากใน บทความไม่ไดพ้ดูถึงสถานการณ์ความขดัแยง้อ่ืนๆทางการเมืองในประเทศไทยเลย เพยีงแต่พดูถึงวา่ 
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ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมกบัเร่ืองการเมืองมากๆ เม่ือสถานการณ์ทางการเมืองไม่เป็นไปตามท่ีตนเอง คาดหวงั ก็

อาจนาํไปสู่โรค political stress ได ้การตอบขอ้ 3. อาจเป็นการเอา background knowledge ของผูอ่้านมารวม

ตีความดว้ย เพราะในโลกความเป็นจริงเราอาจรู้วา่มี political conflicts มากมายในประเทศไทย อยา่งไรกต็าม ใน

บทความไม่มีการพดูถึงเร่ืองน้ีเลย ตวัเลือกท่ี 3. จึงไม่สามารถเป็นคาํตอบท่ีถูกตอ้งได ้  

 


