ขอสอบกระบวนวิชา EN 202 การอานตีความ

-------------------------------------------------------------------------------------❏

Read the following passages and then choose the best answer.
จงอานเนื้อเรื่องตอไปนี้ และจงเลือกคําตอบที่ดีที่สุด

➣

Part I : Seen Passages
Passage 1
These were unpaid, but in the 18th century London and Paris the professional
applauder, handsomely paid for his services, had become a well–known figure in the
main theatres. Prudhomme in the 1790’s describes an individual in Paris known as
‘Monsieur Claque’ who ‘has the enormous hands of a washerwoman, and it is paid
thirty–six pounds for his attendance if the play succeeds and twelve pounds if it fails.’
การกระทําเชนนี้ไมมีการจายคาตอบแทน แตใ นสมัยศตวรรษที่ 18 นั้น นักปรบมืออาชีพที่อยูใ น
ลอนดอนและปารีส ซึ่งไดรับคาตอบแทนสําหรับการบริการของเขาอยางงาม ไดกลายเปนผูมีบทบาทอันเปนที่
รู จ ัก กัน ดีใ นโรงละครสํ า คัญ ๆ ในชว งทศวรรษที ่ 1790 พรุด โฮมกลา วถึง บุค คลผู ห นึ ่ง ในกรุง ปารีส
ซึ่ง เปน ที่รูจักกัน ในชื่อ “หนา มา มองซิเ ออร” ผูซึ่ง ‘มีมือ ที่ใ หญโ ตเหมือ นผูห ญิง ที่ทํา งานซัก ผา วา เขาไดรับ
คา ตอบแทน 36 ปอนด สํา หรับ การเขา ชมละครของเขาถา ละครนั้น ประสบความสํา เร็จ และจะไดเ พีย ง 12
ปอนด ถาละครนั้นประสบความลมเหลว’

1. According to the passage,
. (1) applauders were not paid in the 18th century
(2) London and Paris had more professional applauders in the 18th century than in the
17th century
(3) applauders were paid for the first time in the 18th century London and Paris
(4) until now, applauders have been unpaid
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง
.
ตอบ 3 (นักปรบมือไดรับคาตอบแทนเปนครั้งแรกในลอนดอนและปารีส ในศตวรรษที่ 18)
2. According to the passage, Monsieur Claque was
.
(1) a man who owned a theatre
(2) an unpaid applauder in Paris
(3) a paid applauder
(4) a person who went to the theatre for pleasure
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง หนามามองซิเออร เปน
.
ตอบ 3 (นักปรบมือซึ่งไดรับคาตอบแทน)
3. According to the paragraph, Monsieur Claque would
(1) be paid only if the play was successful
(2) not be paid if the play failed
(3) be paid whether the play was successful or not
(4) not be paid whether the play was successful or not
ถาม
ตามยอหนานี้ หนามามองซิเออร จะ
.

.
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ตอบ 3 (ไดรับคาตอบแทนไมวาละครจะประสบความสําเร็จหรือไมก็ตาม)
4. The word “his” means
.
(1) Prudhomme’s
(2) a performer’s
(3) an applauder’s
ถาม
คําวา “his” มีความหมายวา
.
ตอบ 3 (ของนักปรบมือ)

ซอม S/41

(4) an audience’s

5. The word “who” refers to
.
(1) Prudhomme
(2) Monsieur Claque (3) a washerwoman (4) a performer
ถาม
คําวา “who” อางถึง
.
ตอบ 2 (หนามามองซิเออร)
.
6. The word “enormous” means
(1) large
(2) tiny
ถาม
คําวา “enormous” มีความหมายวา
ตอบ 1 (ใหญโต)

(3) clean
.

(4) beautiful

Passage 2
“Writing songs is an extension of my work as a police officer,” said Police
Colonel Surasak Suttharom, the deputy commander of the Crime Suppression Division.
His name might not ring a bell with songs–for–life enthusiasts, but is quite familiar to
such leading singers as a Surachai Chantimathorn or Nga Caravan, Aed Carabao and
Phongthep Kradonchamnan.
During his career on the force, Pol.Col. Surasak has rescued hundreds of
unfortunate youngsters from brothels and sweat–shops. But he said that such
crackdowns are not the most effective solution to social problems.
“การเขีย นเพลงเปน การทํา งานนอกเวลาของผมนอกเหนือ จากการเปน ตํา รวจ” พัน
ตํ
า
ร
ว
จ
เ
อ
ก
สุร ศัก ดิ์ สุท ธารมย ผูชว ยผูบัญ ชาการตํา รวจของหนว ยปราบปรามอาชญากรรมกลา ว ชื่อ ของ
อ
า
จ
จ
ะ
เ
ข
า
ไมเ ปน ที ่คุ น หูข องคนที ่ค ลั ่ง ไคลเ พลงเพื ่อ ชีว ิต แตค อ นขา งจะเปน ที ่รู จ ัก กัน ดีใ นหมู น ัก รอ ง
อ
ย
า
ง
เ
ช
น
สุรชัย จันทิมาธร หรือหงา คาราวาน, แอด คาราบาว และพงษเทพ กระโดนชํานาญ
จากการทํางานเปนตํารวจนั้น พันตํารวจเอกสุรศักดิ์ไ ดชวยเหลือเด็กวัยรุนที่เคราะหราย
จากซอ งโสเภณี และโรงงานที่ก ดขี่แ รงงานเด็ก เปน จํ า นวนหลายรอ ยคน แตเ ขากลา ววา การ
ปราบปรามเชนนั้น ไมใชการแกไขปญหาสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
7. According to the passage, writing songs is Police Colonel Surasak Suttharom’s
.
(1) main work
(2) part–time job
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง การเขียนเพลงเปน

(3) masterpiece
(4) additional work
ของพันตํารวจเอกสุรศักดิ์ สุทธารมย
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ตอบ 2 (งานนอกเวลา)
.
8. According to the passage, most songs–for–life enthusiasts
(1) know about Pol.Col Surasak very well
(2) do not know who the writer of the songs is
(3) are Surachai Chanthimathorn and Nga Caravan’s friends
(4) believe that Aed Caraboa and Phongthep Kradonchamnan write all the songs–for–
life
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง คนที่คลั่งไคลเพลงเพื่อชีวิตสวนใหญ
.
ตอบ 2 (ไมทราบวาใครเปนผูเขียนเพลง)
.
9. According to the passage, we learn that Pol.Col Surasak writes songs
(1) just to kill time
(2) to entertain youngsters in brothels and sweat–
shops
(3) to help solve social problems (4) to make more money
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง เราไดเรียนรูวาพันตํารวจเอกสุรศักดิ์ เขียนเพลง
.
ตอบ 3 (เพื่อชวยแกปญหาสังคม)
.
(1) Pol.Col. Surasak
10. The word “his” means
Suttharom’s
(2) Surachai Chanthimathorn’s (3) Nga Caravan’s (4) Aed Carabao’s
ถาม
คําวา “his” หมายความวา
.
ตอบ 1 (ของพันตํารวจเอกสุรศักดิ์ สุทธารมย)
.
11. The word “crackdowns” has the same meaning as
(1) problems
(2) enthusiasts
(3) solutions
(4) suppressions
ถาม
คําวา “crackdowns” มีความหมายเดียวกันกับ
.
ตอบ 4 (การปราบปราม)
Passage 3
He had been an air mail pilot, flying back and forth between Chicago and the city
of St. Louise. Determined to win the $25,000 prize offered by a fellow–American for
the first flight from New York to Paris, Lindbergh had persuaded a group of St. Louis
businessman to finance the building of a special plane for him. The news that
Lindbergh intended to fly the Atlantic alone was received with disbelief.
เขาเคยเปนนักบินขนสงไปรษณียทางอากาศ ที่บินไปมาระหวางเมืองชิคาโกและเมือง
เซนตหลุยส เนื่องจากวาเขาตั้งใจแนวแนที่จะพิชิตเงินรางวัล 25,000 ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเพื่อนชาว
อเมริกันเสนอให สําหรับการบินจากนิวยอรกไปยังปารีสไดสาํ เร็จเปนคนแรก ลินเบอรกจึงได
ชักชวนนักธุรกิจชาวเซนตหลุยสกลุมหนึ่งมาใหเงินชวยเหลือในการสรางเครื่องบินลําพิเศษสําหรับ
เขา ขาวคราวที่วาลินเบอรกตั้งใจจะบินขามมหาสมุทรแอตแลนติกตามลําพัง เปนขาวที่ไมมีใคร
เชื่อ

EN 202

page 4

ซอม S/41

.
(1) an army pilot
12. Before, Lindbergh was
(2) an air mail pilot
(3) a St. Louis businessman
(4) a plane builder
ถาม
แตกอนลินเบอรกเคยเปน
.
ตอบ 2 (นักบินขนสงไปรษณียทางอากาศ)
.
13. According to the passage, Lindbergh intended to
(1) build a special plane
(2) work in a financial business
(3) earn American citizenship
(4) be the first who flew from New York to Paris
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง ลินเบอรกตั้งใจที่จะ
.
ตอบ 4 (เปนคนแรกที่บินจากนิวยอรกไปยังปารีส)
14. The news about Lindbergh’s intending to fly the Atlantic alone was
.
(1) interesting
(2) unbelievable
(3) exciting
(4) forgotten
ขาวคราวเกี่ยวกับการตั้งใจที่จะบินขามมหาสมุทรแอตแลนติกตามลําพังของลินเบอรก
ถาม
ตอบ 2 (ไมมีใครเชื่อ)
15. The word “him” refers to
(2) a New York
businessman
ถาม
คําวา “him” อางถึง
ตอบ 3 (ลินเบอรก)

.
(3) Lindbergh

16. The word “that” refers to
(2) the Atlantic
ถาม
คําวา “that” อางถึง
ตอบ 1 (ขาวคราว)

.
(3) a special plane
.

.

(1) a fellow American
(4) a St. Louis

.
(1) the news
(4) the prize offered

Passage 4
Now nearly a year later, Slotin was again doing an experiment of this kind. He
was nudging toward one another, by tiny movements, several pieces of plutonium, in
order to ensure that their total mass would be large enough to make a chain reaction;
and he was doing it, as experts are tempted to do such things, with a screwdriver.
The screwdriver slipped, the pieces of plutonium came a fraction too close together,
and suddenly the instruments which everyone was watching registered a great
upsurge of neutrons, which is the sign that a chain reaction has begun. The assembly
w a s f i l l i n g t h e r o o m w i t h r a d i o a c t i v i t y .
ปจจุบันนี้ผานไปเกือบหนึ่งป สโลตินไดทําการทดลองแบบเดิมอีกครั้ง เขาไดคอยๆ ขยับ
ชิ้นสวนพลูโตเนียมจํานวนมากเขาหากันอยางระมัดระวัง โดยการเคลื่อนที่เพียงเล็กนอย ทั้งนี้
เพื่อที่จะใหแนใจวามวลทั้งหมดของมันจะมีขนาดมากพอที่จะทําใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซขึ้น และเขา
ก็กําลังทํามันอยูเหมือนผูเชี่ยวชาญถูกหลอกลอใหทําสิ่งนั้นโดยใชไขควงแลวไขควงก็ลื่นหลุดจาก
มือ ทําใหชิ้นสวนเศษเล็กเศษนอยของพลูโตเนียมประชิดเขาใกลกันมากเกินไป และทันใดนั้น
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เครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ทุกคนกําลังจับจองอยูก็เกิดประจุนิวตรอนเพิ่มขึ้นมามากมาย ซึ่งเปน
สัญญาณบอกใหทราบวาปฏิกิริยาลูกโซไดเกิดขึ้นแลว การทดลองในครั้งนี้จึงไดทําใหหองทดลอง
นั้นเต็มไปดวยสารกัมมันตภาพรังสี
17. According to the passage, the paragraph before this paragraph should be about
.
(1) how to break plutonium into small pieces (2) how to make chains
(3) the use of a screwdriver
(4) an experiment with plutonium
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง ยอหนากอนยอหนานี้ ควรจะเกี่ยวกับ
.
ตอบ 4 (การทดลองกับพลูโตเนียม)
18. Slotin was conducting an experiment to see
.
(1) how much plutonium had
(2) how much plutonium could cause a chain reaction
(3) how many chains he could made from his plutonium
(4) how experts are tempted to use screwdriver
ถาม
สโลตินทําการทดลองเพื่อดูวา
.
ตอบ 2 (พลูโตเนียมมากแคไหนที่จะสามารถกอใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซ)
19. What happened during Slotin’s experiment?
(1) The room was filled with plutonium.
(2) The experts were tempted by the experiment.
(3) A chain reaction accidentally happened.
into pieces.
ถาม
เกิดอะไรขึ้นในระหวางการทดลองของสโลติน?
ตอบ 3 (มีปฏิกิริยาลูกโซเกิดขึ้นโดยบังเอิญ)
.
20. The word “slipped” means
(1) flowed
(2) poured
bumped
ถาม
คําวา “slipped” หมายความวา
ตอบ 3 (ลื่นหลุด, ลื่นไถล)

(4) Plutonium was cut

(3) slid

(4)

.

21. The word “upsurge” means
.
(2) urgent condition
(3) small numbers
ถาม
คําวา “upsurge” หมายความวา
.
ตอบ 4 (เพิ่มขึ้นทันทีทันใด)

(1) gradual slowdown
(4) sudden increase

.
22. The word “which” refers to
(2) the sign
(3) a great upsurge of neutrons
ถาม
คําวา “which” อางถึง
.
ตอบ 3 (ประจุนิวตรอนที่เพิ่มขึ้นมากมาย)

(1) neutrons
(4) a chain reaction
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Passage 5
Mrs. Betty Ford, the wife of a former president of the United States, has once
again performed a public service by focusing the nation’s attention on a major medical
problem–that of accidental addiction to prescribed medications and the dangerous
consequences of combining drugs and alcohol. Mrs. Ford’s courageous admission of
her own dependence on valium and alcohol has created a public awareness which
a f f e c t
t h e
l i v e s
o f
m i l l i o n s .
นางเบตตี้ ฟอรด ภรรยาของอดีตประธานาธิบดีคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เธอไดมา
ทํางานดานการบริการประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
โดยมุงเนนความสนใจของคนในชาติไปที่ปญหา
เกี่ยวกับยา ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญ กลาวคือ ปญหาของการติดยาจากใบสั่งยาโดยไมต้ังใจ และ
อันตรายที่เกิดตามมาของการกินยารวมกับแอลกอฮอล การยอมรับอยางกลาหาญของนางเบตตี้
ฟอรด เกี่ยวกับการตองพึ่งยาแวเลี่ยมกับแอลกอฮอลของตัวเธอเอง ทําใหเกิดความตระหนักในหมู
ซึ่งจะสงผลกระทบตอชีวิตของคนหลายลานคน
ประชาชน
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23. According to the passage, we learn that Mrs. Ford
(1) performed only one public service
(2) used to perform a public service but not now
(3) has continued to perform to public services
(4) hates performing public services
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง เราไดเรียนรูวา นางฟอรด
ตอบ 3 (ทํางานดานการบริการประชาชนอยางตอเนื่อง)

ซอม S/41
.

.

24. The public service mentioned in this paragraph is about
problem.
(1) an educational (2) a medical
(3) a psychological (4) an environmental
งานดานการบริการประชาชนที่กลาวถึงในยอหนานี้เกี่ยวกับปญหา
.
ถาม
ตอบ 2 (เกี่ยวกับยา)
25. According to the paragraph, what happened to Mrs. Ford?
(1) She had an accident.
(2) She was addicted to illegal drugs.
(3) She performed a public service concerning accidents.
(4) She needed alcohol and drugs.
ถาม
ตามยอหนานี้ เกิดอะไรขึ้นกับนางฟอรด?
ตอบ 4 (เธอเคยใชยารวมกับแอลกอฮอล)
26. The word “that” refers to
problem
(2) a public service
ถาม
คําวา “that” อางถึง
ตอบ 1 (ปญหาเกี่ยวกับยา)

.

(1) a medical

(3) a courageous admission
.

(4) nation’s attention

.
27. The word “which” refers to
(1) Mrs. Ford’s dependence on valium
(2) the combination of drugs and alcohol
(3) a public awareness
(4) the dangerous
consequences
ถาม
คําวา “which” อางถึง
.
ตอบ 3 (ความตระหนักในหมูประชาชน)
Passage 6
Aquifers are geologic formations that allow groundwater to accumulate and move
through them. Although they are often called underground rivers, these formations are
not like surface rivers. The water accumulates in one area underground. An aquifer
contains enough water so that it can be easily pumped out for use.
ชั้นของหินหรือดินที่สามารถกักเก็บน้ําหรือใหน้ําซึมผานไปได เปนสิ่งที่กอตัวขึ้นทาง
ธรณีวิทยา
ซึ่งสามารถใหน้ําใตดินมาสะสมกันอยูและเคลื่อนผานมันไป ถึงแมมันมักถูกเรียกวา แหลงน้ําใต
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ดิน แตสิ่งที่กอตัวขึ้นเหลานี้ก็ไมเหมือนกับแมน้ําบนพื้นผิวโลก เนื่องจากน้ําจะสะสมกันอยูใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่อยูใตดิน แหลงน้ําใตดินจะมีน้ําที่พอเพียง เพื่อที่วามันจะไดสามารถถูกสูบ
ขึ้นมาใชไดอยางงายดาย
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.
(1) rivers on the surface of the earth
28. Aquifers are
(2) rivers under the earth
(3) geologic formations on the earth’s
surface
(4) formations of underground rocks
ถาม ชั้นของหินหรือดินที่สามารถกักเก็บน้ําหรือใหน้ําซึมผานไปไดเปน
.
ตอบ 2 (แหลงน้ําใตดิน)
.
29. Water in an aquifer
(2) cannot be used
(3) flows into surface rivers
pumping
ถาม น้ําในแหลงน้าํ ใตดิน
.
ตอบ 4 (สามารถนํามาใชไดโดยการสูบ)
30. The word “accumulate” means
.
(1) add up
(2) withdraw
(3) slow down
ถาม
คําวา “accumulate” หมายความวา
.
ตอบ 1 (สะสม)
.
31. The word “that” refers to
(2) geologic formations
(3) groundwater
ถาม
คําวา “that” อางถึง
.
ตอบ 2 (สิ่งที่กอตัวขึ้นทางธรณีวิทยา)

(1) is full of rocks
(4) can be used by

(4) decrease

(1) aquifers
(4) surface rivers

.
(1) surface rivers
32. The word “they” refers to
(2) underground rocks
(3) aquifers
(4) geologic formations
ถาม
คําวา “they” อางถึง
.
ตอบ 3 (ชั้นของหินหรือดินที่สามารถกักเก็บน้ําหรือใหน้ําซึมผานไปได)
Passage 7
What will more leisure do to people? Boredom, even fatigue, may increase with
shorter work hours. Many workers are even now taking on second jobs, and for
reasons in addition to bringing in more income. Such moonlighting is one way to deal
with the problem of additional leisure time, for some perhaps a better way than
developing new and more expensive tastes. Boredom is affected not only by
individual personality, but by job perception and even by mood. On the job, in
addition to job rotation and job enlargement, introducing subgoals that allow for task
completion sometimes may help to lessen boredom.
ชวงเวลาสบายๆ

ที่มากขึ้นจะมีผลอะไรตอคนเราไดบาง ความเบื่อหนายแมกระทั่ง
ความ
เหนื่อยลาอาจจะเพิ่มขึ้นจากการที่ทํางานเพียงชวงสั้นๆ ไมก่ีชั่วโมงก็ได แตในปจจุบันนี้คนงาน
จํานวนมากมีงานสํารองทํา เพื่อเหตุผลหลายอยางนอกเหนือจากเปนการเพิ่มรายไดใหมากขึ้น
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การมีงานพิเศษทําเชนนั้นเปนวิธีหนึ่งที่จะจัดการกับปญหาเวลาวางที่เพิ่มขึ้น หรืออาจจะเปนวิธี
ที่ดีกวาการที่จะไปพัฒนารสนิยมใหมๆ และเสียคาใชจายมากกวาขึ้นมา ความเบื่อหนายไมได
เกิดจากแคบุคลิกภาพของแตละบุคคลเทานั้น
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แตยังเกิดจากความเขาใจในงาน
และแมแตจากอารมณของเขาอีกดวย
ในการทํางาน
นอกเหนือจากการสลับงานกันทํา และการขยายงานออกไปแลว การใชวิธีการแบงเปาหมายให
เล็กๆ ลง ซึ่งจะเปดโอกาสใหสําหรับความสําเร็จในหนาที่การงาน บางครั้งอาจชวยทําใหความเบื่อ
หนายลดนอยลงได
33. Which sentence is the main idea of this paragraph?
(1) 1
(2) 2
(3) 5
ถาม
ใจความสําคัญของยอหนานี้คือประโยคใด?
ตอบ 1 (ประโยคที่ 1)

(4) 6

34. According to the passage, many workers are taking on second jobs because they
.
(1) have more free time
(2) are very poor
(3) have longer work hours
(4) All are correct.
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง คนงานจํานวนมากไดทํางานสํารอง เพราะวาพวกเขา
.
ตอบ 1 (มีเวลาวางที่เพิ่มขึ้น)
35. According to the paragraph, boredom occurs because of
(1) job perception (2) mood
(3) personality
ถาม
ตามยอหนานี้ ความเบื่อหนายเกิดขึ้นเนื่องจาก
ตอบ 4 (ความเขาใจในงาน, อารมณ, บุคลิกภาพ)

.
(4) All are correct.
.

36. According to the paragraph, which is NOT the way to lessen boredom?
(1) Making subgoals
(2) Job rotation
(3) Making one complete goal
(4) Job enlargement
ถาม
ตามยอหนานี้ ขอใดไมใชวิธีที่จะลดความเบื่อหนาย?
ตอบ 3 (การทําใหเปาหมายสมบูรณ)
.
37. The word “moonlighting” means
(1) making a bonfire at night
(2) having an additional job
(3) looking at the moon with a lit candle in one hand
(4) having a meeting under the moon
ถาม
คําวา “moonlighting” หมายความวา
.
ตอบ 2 (การมีงานพิเศษทํา)
.”
38. The word “enlargement” means “making
(1) smaller
(2) cleaner
difficult
ถาม
คําวา “enlargement” หมายความวา “การทําให
ตอบ 3 (ใหญขึ้น)
Passage 8

(3) bigger (4) more
.”
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In recent years organic farming has made its own impact on the farming
community. Encouraged by the general public’s awareness of chemical use in the
environment, growers are becoming more aware of the demand for originally farmed
p
r
o
d
u
c
e
.
Laura Davis, although not from an agricultural background, wasn’t impressed by
what she had seen of conventional methods. She joined her friend, Laurence, to
develop an organic system of farming. “It was perfect really,” she says. “We never
considered using chemicals, so we were organic from the start.”
เมื่อไมกี่ปมานี้ ผลของการเพาะปลูกแบบอินทรียไดกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
การเกษตร เกษตรกรไดรับการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีในสิ่งแวดลอม ทําใหพวก
เขาตระหนักถึงความตองการเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรที่ทําการเพาะปลูกโดยไมใชสารเคมี
มากขึ้น
ถึงแมวาลอรา เดวิส จะไมไดมีพื้นเพมาจากครอบครัวเกษตรกรรม แตเธอก็ไมพอใจนัก
กับสิ่งที่เธอเห็นเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา เธอรวมมือกับลอเรนซเพื่อน
ของเธอ เพื่อพัฒนาระบบการเพาะปลูกแบบอินทรีย “มันสมบูรณแบบจริงๆ” เธอกลาว “เราไมเคย
นึกถึงการใชสารเคมีเลย
ดังนั้นเราจึงใชการเพาะปลูกแบบอินทรียตั้งแตเริ่มแรก”
39. According to the passage, growers began to do their farms by using organic system
of
farming because
.
(1) they do not have enough money to by chemicals
(2) the government forbid them to use chemicals
(3) they knew that chemicals may be harmful to their health
(4) people were aware that chemicals are bad for the environment
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง เกษตรกรเริ่มทําการเพาะปลูกโดยการใชระบบการเพาะปลูกแบบอินทรีย เพราะวา
.
ตอบ 4 (ผูคนรูดีวาสารเคมีไมเปนผลดีตอสภาพแวดลอม)
40. Laura Davis
.
(1) is from an agricultural background
(2) did not learn how to grow plants from her parents
(3) likes conventional methods of growing plants
(4) hates the organic system of farming
ถาม
ลอรา เดวิส
.
ตอบ 2 (ไมไดเรียนรูวิธีปลูกพืชมาจากพอแมของเธอ)
41. The word “encouraged” has the same meaning as
.
(1) supported
(2) influenced
(3) disappointed

(4) amazed
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ถาม
คําวา “encouraged” มีความหมายเดียวกันกับ
ตอบ 1 (ไดรับการสงเสริม)
42. The word “its” refers to
(1) the general public
(3) the farming community
ถาม
คําวา “its” อางถึง

ซอม S/41
.

.
(2) organic farming
(4) conventional farming
.
ตอบ 2 (การเพาะปลูกแบบอินทรีย)

