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Direction : Choose the best answer.  
 The sun has barely risen above the eastern hills, but the narrow 
roads and alleys leading to Mae Sariang’s market are already filled 
with ..........1.......... . They don’t walk alongside each other, as city 
folk do; rather, like people more ..........2.......... to narrow mountain 
trails, they follow one another in single file _ well-dressed women 
in their seeded blouses with coil upon coil of beads around their 
necks, girls in their chenille tunics, and men in red and pink shirts 
sporting ..........3.......... women shoulder bags. 
 These are the Karen from Mae Hong Son, a people 
who ..........4.......... for 70 percent of the population of this province. 
They are also the people ..........5.......... Sop Moei Arts have worked 
since 1988 on income-generating projects which help 
to ..........6.......... their traditional skills in basketry and textile 
weaving _ skills at which they have long ..........7.......... . 
 In the exhibition, over 20 handbag shapes and styles will be 
featured. ..........8.......... the clothing worn by the Karen, these bags 
are ..........9.........., one-of-a-kind creations. 
 While the main focus of this exhibition is handbags, Sop Moei 
Arts will also be ..........10.......... a new range of table mats. Newly-
designed textile wall hangings and tapestries will be part the 
exhibition, as well as chenille cushions, bed throws and a wide 
variety of baskets. 

 
1. 1) vehicles   2) food stalls 
 3) city people   4) pedestrians  
2. 1) validated   2) delighted 
 3) accustomed   4) assimilated  
3. 1) implicitly   2) explicitly 
 3) exquisitely   4) inquisitively  
4. 1) account   2) include 
 3) compose   4) concern  
5. 1) in which   2) for what 
 3) to where   4) with whom  
6. 1) deserve   2) preserve 
 3) conserve   4) reserve  
7. 1) exchanged   2) expelled 
 3) excelled   4) expressed  
8. 1) As   2) Like 
 3) With   4) While 

 
 
 
 
 
 
 
  
9. 1) unique   2) famous 
 3) marked   4) distinct  
10. 1) promoting   2) welcoming 
 3) rejecting   4) introducing 
 

เฉลย 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง 
 ดวงอาทิตยขึ้นจวนเจียนจะลอยอยูเหนือเนินเขาทางดานตะวันออก แตถนนและ
ทางเดินแคบๆ ที่มุงสูตลาดแมสะเรียงตางก็คลาคล่ําไปดวยคนที่เดินเทาสัญจรเปน
ที่เรียบรอยแลว พวกเขาไมไดเดินขนาบกันอยางที่คนจากชุมชนเมืองเดิน ราวกับวา
พวกเขาเคยชินกับเสนทางบนภูเขาที่คับแคบ เพราะตางก็เดินแถวเรียงหนึ่งตามกัน
ไป ผูหญิงสวมใสเสื้อที่ตกแตงอยางมีชั้นเชิง ประดับดวยลูกปดที่รอยเรียงติดกับ
คอเสื้อไวไดอยางงดงาม เด็กผูหญิงสวมเสื้อหลวมๆ ที่ตกแตงดวยไหมกํามะหยี่ 
ผูชายสวมเสื้อสีแดงและชมพู สะพายยามแบบผูหญิงอยางสวยงามยิ่ง 
 คนเหลานี้เปนชาวกะเหรี่ยงจากจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมีจํานวนคิดเปน 70 
เปอรเซ็นตของประชากรในจังหวัดนี้ พวกเขาเปนกลุมที่ไดรวมงานกับกลุมผูทํางาน
ศิลปะในสบเมยตั้งแตป พ.ศ. 2531 ในโครงการตางๆ เพื่อเพิ่มพูนรายได ซึ่งชวย
สืบสานทักษะดานงานจักสานและการทอผาที่พวกเขาชํานาญมาอยางยาวนานใหคง
อยูสืบไป 
 ในนิทรรศการนี้ ไดจัดแสดงกระเปาถือกวา 20 แบบ เชนเดียวกับเสื้อผาที่ชาว
กะเหรี่ยงสวมใส กระเปาถือเหลานี้ตางก็เปนผลงานสรางสรรคที่มีรูปแบบเฉพาะตัว
ไมซ้ํากัน 
 ขณะที่กระเปาถือเปนจุดสนใจหลักของนิทรรศการนี้ กลุมศิลปะสบเมยก็ได
นําเสนอผาปูโตะรุนใหม ผาประดับผนังและพรมบุผนังที่ออกแบบขึ้นใหม รวมถึง
หมอนอิงแตงกํามะหยี่ ผาคลุมเตียง และภาชนะจักสานตางๆ   
1. เฉลย 4) pedestrians 
   สังเกตไดจาก They ในประโยคที่สอง ซึ่งนํามาแทนคําที่เลือกเติม

ในขอ 1 นอกจากนี้ ยังเปรียบเทียบอีกวา They ทํากริยาเดินไมเหมือนกับคนใน
เมือง (city folk) แสดงวาคําตอบขอ 1 ตองเปนคน คําตอบจึงเปน 
pedestrians (คนเดินเทา) 

  1) vehicles = ยานพาหนะ 
  2) food stalls = แผงขายอาหาร 
  3) city people = คน(ที่อาศัยอยู)ในเมือง  
2. เฉลย 3) accustomed 
   ซึ่งเคยชิน 
  1) validated = มีผลบังคับใช(ตามกฎหมาย), เปนจริง/ถูกตองตามที่

พิสูจน, คุมคา 
  2) delighted = พอใจ 
  4) assimilated = กลมกลืนไปกับ  

3. เฉลย 3) exquisitely 
   อยางสวยงามยิ่ง 
  1) implicitly = แฝงไวเปนนัย, โดยปริยาย, อยางเด็ดขาด 
  2) explicitly = อยางชัดเจน, อยางเปดเผย 
  4) inquisitively = อยางอยากรูอยากเห็น, อยางสอดรูสอดเห็น  
4. เฉลย 1) account 
   คิดเปนจํานวน เปนคําที่ตามดวย for ได 
  2), 3) และ 4) ตามดวย for ไมได  
5. เฉลย 4) with whom 
   เพราะประโยคนี้กลาวถึงชาวเขา ซึ่งเปนกลุมบุคคล (the people) 

ที่กลุมผูทํางานศิลปะทํางานรวมดวย จึงตองใช relative pronoun ให
เหมาะสม 

  1) in which ใชเชื่อมประโยคโดยนํามาแทนคํานามที่เปนสิ่งของหรือ
สถานที่ 

  2) for what ใชเชื่อมประโยคโดยนํามาแทนคํานามที่เปนสิ่งของ 
  3) to where ใชเชือ่มประโยคโดยนาํมาแทนคํานามที่เปนสถานที ่และตอง 

ตามดวยประโยคที่สมบูรณ (S + V)  
6. เฉลย 2) preserve 
   รักษาหรือสงวนไว 
  1) deserve = สมควรไดรับ 
  3) conserve = ปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
  4) reserve = จอง, สํารองไว, เก็บไว, เลื่อนไป  
7. เฉลย 3) excelled 
   ทําไดดีเลิศ/ยอดเยี่ยม 
  1) exchanged = แลกเปลี่ยน 
  2) expelled = ขับไล 
  4) expressed = แสดงออก  
8. เฉลย 2) Like 
   ใชเพื่อเปรียบเทียบวา “เชนเดียวกับ” หรือ “เหมือนกับ” 
  1) As = ตามที่, เนื่องจาก, ในฐานะ 
  3) With = ดวย, รวมกับ  
  4) While = ในขณะที่  
9. เฉลย 1) unique 
   มีลักษณะเดนเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกัน  
   เพราะหมายความถึงกระเปาถือแตละใบที่มีลักษณะไมซ้ํากันสักใบ 
  2) famous = มีชื่อเสียง 
  3) marked = ที่เห็นไดชัด, มีเครื่องหมาย 
  4) distinct = แตกตางกัน, ชัดเจน, จําเพาะ  
10. เฉลย 4) introducing 
   นําเสนอหรือแนะนําใหเปนที่รูจัก 
  1) promoting = เลื่อนขั้น, เผยแพร, สงเสริม 
  2) welcoming = ตอนรับ, ทักทาย 
  3) rejecting = ปฏิเสธ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


