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Direction : Choose the best answer.  
1. Suchada : Hello, Crusty Catering. How may I help you today? 
 Emily : Yes, I’m with the Colbert Corporation. We’re having a 

company party next Friday, and I need to arrange 
for .................... . 

 1) all entertainment  2) all the food and drinks 
 3) about 100 employees 4) an indoor affair  
2. Peter : Hi, Selynn. ....................? 
 Selynn : Oh! Hi, Peter. I’m trying to finish my presentation for 

tomorrow’s meeting. I’m way behind. 
 1) How are you doing 2) How are you 
 3) What are you working on 4) What’s the matter with you 
 
Read the following article, then answer the questions below. 
 More people are hurt snowboarding than any other outdoor 
activity, accounting for a quarter of emergency room visits, according 
to the first national study to estimate recreational injuries. Trailing 
snowboarding are sledding and hiking, researchers at the Centers for 
Disease Control and Prevention report in the journal Wilderness and 
Environmental Medicine. The most common problems were broken 
bones and sprains, accounting for half of all cases.  
 “We want people to participate in outdoor recreational activities. 
But we want people to recognize that there’s cause for concern and 
people can and do get injured,” study co-author Arlene Greenspan 
said Tuesday. She said injuries can be avoided through planning and 
preparation : making sure your fitness level and skills match the 
activity and using proper equipment like helmets.  
 Greenspan said the study is the first to look at injuries from all 
activities, instead of individual sports or geographic areas. The 
researchers looked at data on injuries from outdoor activities treated 
at 63 hospitals in 2004 and 2005. They calculated that almost 213000 
people annually were treated for such injuries nationwide. About half 
of those injured are young, between ages 10 and 24, and half of the 
injuries are caused by falls.  
 Males are injured at twice the rate of females, but the research 
didn’t look at the reasons. “It could be that males are more risky or it 
could be that males just participate more than females, or a 
combination of both,” said Greenspan. Nearly 26 percent of the 
injuries were from snowboarding followed by sledding (11 percent); 
hiking (6 percent); mountain biking, personal watercraft, water skiing 
or tubing (4 percent); fishing (3 percent) and swimming (2 percent). 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. What percentage of all injuries resulted in a broken bone or a 

sprain? 
 1) 50% 2) 33% 3) 25% 4) 10%  
4. What activity is the third biggest cause of injuries? 
 1) Sledding   2) Snowboarding 
 3) Hiking   4) Water skiing  
5. What percentage of emergency room visits are the result of 

outdoor activity injuries? 
 1) 50% 2) 25% 3) 33% 4) 10%  
6. What would be the main idea of the passage? 
 1) Men get hurt twice as much as woman. 
 2) Outdoor recreational activities affect people’s health. 
 3) The injuries can be avoid through planning and preparation. 
 4) Outdoor activities should not only be fun, but should also be safe.  
7. What is the writer’s tone of the text? 
 1) argumentative  2) comparative 
 3) persuasive   4) speculative 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) about 100 employees 

  สุชาดา : สวัสดีคะ ครัสตี้เคเทอริง ยินดีใหบริการคะ 
   เอมิลี่ : คะ ดิฉันโทรจากบริษัทคอลเบิรตนะคะ ทางบริษัทของ

เราจะจัดงานเลี้ยงขึ้นในวันศุกรหนา และดิฉันตอง
จัดเตรียมงานสําหรับพนักงานประมาณ 100 คนคะ 

   เหมาะสมจะใชเปนคําตอบมากที่สุด เพราะถูกตองทั้งความหมาย
และโครงสรางการใชคํา 

   1) ความบันเทิงทั้งหมด 
  2) อาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ตัวเลือกนี้จะเปนคําตอบที่ถูกตอง หาก

ประโยคที่ยกไวในสวนโจทยไมมีคําบุพบท for 
   4) งานที่จัดในอาคาร  

2. เฉลย 3) What are you working on 
   ปเตอร : สวัสดีเซลีนน คุณกําลังทําอะไรอยู  
   เซลีนน : โอะ... สวัสดีปเตอร ฉันกําลังทํางานที่จะใชนําเสนอใน

การประชุมพรุงนี้ใหเสร็จ  
   เพราะสอดคลองกับคําตอบที่ไดรับในประโยคถัดมา 

   1) คุณสบายดีไหม (ใชในโอกาสที่ไมเปนทางการ) 
   2) คุณสบายดีไหม  

  4) เกิดเรื่องอะไรขึ้น, เปนอะไรหรือเปลา (ใช พูดเมื่อพบเห็นสิ่ง
ผิดปกติ) 

เนื้อเรื่องโดยสรุป (ขอ 3-7) 
 คนสวนมากไดรับบาดเจ็บจากการเลนกระดานหิมะ (snowboarding) มากกวา
กิจกรรมกลางแจงประเภทอื่น ซึ่งเปนผลจากการศึกษาผูที่บาดเจ็บเขาไปรักษาใน
หองฉุกเฉิน พบได 25% ของผูไดรับบาดเจ็บทั้งหมด สวนกิจกรรมที่ทําใหไดรับ
บาดเจ็บรองลงมา ไดแก การเลนเลื่อนน้ําแข็ง (sledding) และการเดินปาเดินเขา 
(hiking) ตามลําดับ ปญหาการบาดเจ็บสวนมาก คือ กระดูกหักและเคล็ดขัดยอก 
ซึ่งพบไดเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 
 Greenspan ซึ่งเปนผูมีสวนรวมในการศึกษาเรื่องนี้ กลาววา อยากใหประชาชน
รวมเลนกิจกรรมนันทนาการกลางแจง โดยวางแผนและเตรียมตัวใหพรอมเพื่อหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บ เชน ตรวจสอบสภาพความพรอมของรางกาย (fitness level) และ
ทักษะความชํานาญในการเลนกิจกรรม รวมทั้งใชอุปกรณที่เหมาะสม  
 นักวิจัยสํารวจพบวาในป พ.ศ. 2547-2548 มีผูไดรับบาดเจ็บ จํานวน 213000 
คน เขารับการรักษาในโรงพยาบาล 63 แหง ประมาณครึ่งหนึ่งของคนทั้งหมด
ดังกลาวเปนเยาวชนอายุตั้งแต 10-24 ป และกวาครึ่งของผูบาดเจ็บมีสาเหตุจาก
การสะดุดลม 
 Greenspan ยังกลาวเพิ่มเติมวาผูชายบาดเจ็บมากกวาผูหญิงเปน 2 เทา อาจ
เปนเพราะผูชายมีโอกาสเสี่ยงและ/หรือผูชายรวมเลนกิจกรรมกลางแจงมากกวา ผูที่
บาดเจ็บจากกิจกรรมกลางแจงเกือบ 26% ไดรับบาดเจ็บจากการเลนกระดานหิมะ 
รองลงมา บาดเจ็บจากการเลนเลื่อนน้ําแข็ง 11%  บาดเจ็บจากการเดินปาเดินเขา 6%  
บาดเจ็บจากการขี่จักรยานวิบากบนภูเขา (mountain biking) การแลนเรือสวนตัว 
(personal watercraft) การเลนสกีน้ํา (water skiing) การเลนลากหวงยาง 
(tubing) อยางละ 4% บาดเจ็บจากการตกปลา 3% บาดเจ็บจากการวายน้ํา 2%  
3. เฉลย 1) 50% 
   เพราะบทความระบุไววา ... broken bones and sprains, 

accounting for half of all cases.  
4. เฉลย 3) Hiking 
   สังเกตไดจาก ... hiking (6 percent) ซึ่งเปนสาเหตุของการ

บาดเจ็บที่พบไดมากเปนอันดับ 3 
  1) การเลนเลื่อนน้ําแข็ง เปนสาเหตุของการบาดเจ็บ 11% ซึ่งพบได

มากเปนอันดับ 2 
  2) การเลนกระดานหิมะ เปนสาเหตุของการบาดเจ็บราว 26% ซึ่งพบ

ไดมากเปนอันดับ 1  
  4) การเลนสกีน้ํา เปนสาเหตุของการบาดเจ็บ 4% ซึ่งพบไดเปนอันดับ 

4 เชนเดียวกับการขี่จักรยานเสือภูเขา การเลนเรือสวนตัว การเลนสกีน้ํา  
5. เฉลย 2) 25% 
   เพราะบทความระบุไววา ... accounting for a quarter of 

emergency room visits, ...  
6. เฉลย 4) Outdoor activities should not only be fun, but should 

also be safe. 
   การเลนกิจกรรมกลางแจงไมควรนึกถึงความสนุกแตเพียงอยาง

เดียว แตควรนึกถึงความปลอดภัยดวย  
   เหมาะจะเปนใจความสําคัญของบทความนี้มากที่สุด 
  1) ผูชายบาดเจ็บมากกวาผูหญิงเปน 2 เทา 
  2) กิจกรรมนันทนาการกลางแจงมีผลตอสุขภาพของผูคน 
  3) การบาดเจ็บสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยการวางแผนและการเตรียมตัว   
7. เฉลย 3) persuasive 
   โนมนาวความคิด, จูงใจ  
   เพื่อใหหันมาเลนกิจกรรมนันทนาการกลางแจงอยางปลอดภัย  
  1) โตแยง 
  2) เปรียบเทียบ 
  4) คาดคะเน  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


