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Direction : Choose the words which best complete the 

passage.  
 Technology has become so ..........1.......... (cellphone-PDA-cameras, 
for example) that it was only a matter of time until fitness gadgets 
were, too. The Nike + iPod Sport Kit, ............2.......... in July, aims to 
merge music and performance stats for the data-obsessed. As 
runners listen to their playlist, a calm voice periodically ............3.......... to 
report how far they have gone, at what pace, and the calories 
burned. Use requires an iPod nano and Nike sensor-compatible 
shoes. 
 Polar teamed with Adidas to create the RS800sd running computer, 
which makes its ..........4.......... in October. Its ..........5.......... face, worn 
like a watch, provides distance-pace-calorie feedback. Using a 
sensor that can be attached to any shoes, the computer also 
calculates ..........6.........., elevation, and “running efficiency,” which is 
a function of speed, heartbeats per minute and duration of exercise. 
To ..........7.......... heart rate, runners must wear either the included 
chest strap or a wired Adidas top.  
 But integrated systems are ..........8.......... and a bind. To use them, 
a runner must have the right iPod or find Nike shoes or Adidas 
apparel ..........9.......... .  
 Two elite runners in Oregon put the devices through the paces to 
see whether they enhanced their training: Ian Gillespie, who shares 
the 4 × 1-mile ..........10.......... record in Britain, and Meghan 
Arbogast, a marathoner who qualified for the 2000 and 2004 United 
States Olympic trials.   
1. 1) subtracted 2) added 3) integrated 4) immersed  
2. 1) initiated 2) introduced 3) invented 4) sold  
3. 1) works 2) intervenes 3) starts 4) interrupts  
4. 1) debut 2) production 3) popularity 4) market  
5. 1) function 2) display 3) alarm 4) monitor  
6. 1) rhythm   2) measurement 
 3) destiny   4) strength  
7. 1) measure 2) predict 3) control 4) limit  
8. 1) a living   2) an investing 
 3) a blessing   4) an adjusting  
9. 1) sensitive 2) interactive 3) appealing 4) tempting  
10. 1) world 2) best 3) past 4) relay 

 
 
 
 
 
 
 
   

เฉลย 
 
 เทคโนโลยีมีบูรณาการเปนอยางมากเสียจนเปนเพียงอนาคตอันใกล ยกตัวอยางเชน 
อุปกรณที่ทําหนาที่เปนโทรศัพทมือถือ พีดีเอ และกลองถายรูปในเครื่องเดียวกัน 
จนกระทั่งอุปกรณที่ใชรวมกับการออกกําลังกายตางก็กาวหนาขึ้นเชนกัน ชุดอุปกรณ
กีฬา Nike + iPod จึงสรางสรรคขึ้นเพื่อรวมดนตรีเขาไวดวยกันกับสถิติสมรรถภาพ 
เหมาะสําหรับผูที่ชอบวัดผลทันที ในขณะที่นักวิ่งฟงเพลง จะมีเสียงแทรกเปนระยะๆ 
เพื่อแจงระยะทาง ความเร็ว และแคลอรีที่เผาผลาญไป อุปกรณนี้ตองใชรวมกับ 
iPod nano และรองเทาติดเซ็นเซอรของไนกี้ 
 ไนกี้สรางสรรคอุปกรณนี้ขึ้นจากการรวมงานกับคูแขงรายสําคัญอยางแอดิดาส 
เปดตัวครั้งแรกในเดือนตุลาคม อุปกรณนี้ใสเหมือนนาฬิกา หนาปดสามารถให
ขอมูลหลายอยาง เชน ประสิทธิภาพในการวิ่ง ตัวเซ็นเซอรใสกับรองเทาชนิดใดก็ได
หากจะวัดอัตราการเตนของหัวใจ นักวิ่งตองใสสายพันหนาอกหรือเสื้อยืดของแอดิดาส 
 แตระบบนี้ก็มีทั้งขอดีและขอเสีย เพราะหากตองการใช นักวิ่งจะตองใช iPod ที่
เหมาะสม หรือจะตองชอบรองเทาไนกี้หรือเสื้อผาของแอดิดาส 
 นักวิ่งชั้นนําจากรัฐโอเรกอนใสอุปกรณนี้ขณะฝกวิ่ง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 
 
 คําศัพทที่ควรรู 

  merge (v.)  = รวมกัน stats (n.) = สถิติ (ยอมาจาก 
       statistics) 
  obsessed (adj.) = คลั่งไคล periodically (adv.) = เปนระยะๆ 
  pace (n.) = ความเร็ว feedback (n.) = ขอมูลปอนกลับ 

      ผลปอนกลับ 
  elevation (n.) = การเพิ่มขึ้น elite (adj.) = ยอดเยี่ยม 

 enhance (v.) = เสริม  
 
1. เฉลย 3) integrated 
   integrated (adj.) = บูรณาการ รวมเขาดวยกัน 
  1) subtracted (adj.) = ลบ/เอาออกไป 
  2) added (adj.) = เพิ่ม/บวกเขามา 
  4) immersed (adj.) = จุม/จมอยู  
2. เฉลย 2) introduced 
   introduced (adj.) = เปดตัว เริ่มวางขาย 
  1) initiated (adj.) = ที่ไดนําเขาสู 
  3) invented (adj.) = ที่ประดิษฐขึ้น 
  4) sold (adj.) = ที่นําออกขาย/จําหนาย  
3. เฉลย 4) interrupts 
   interrupts (v.) = แทรก ขัดจังหวะ 
  1) works (v.) = ทํางาน  
  2) intervenes (v.) = แทรกแซง 
  3) starts (v.) = เริ่มตน 

4. เฉลย 1) debut 
   debut (n.) = การเปดตัว การปรากฏตัวครั้งแรก 
  2) production (n.) = การผลิต 
  3) popularity (n.) = ความนิยม 
  4) market (n.) = ตลาด แวดวงซื้อขาย  
5. เฉลย 2) display  
   display (n.) = การแสดงผล 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท และสามารถใชรวมกับคํานามอื่น

เพื่อขยายหรือถูกขยายก็ได จากบทอาน เมื่อนํา display มาขยาย face ซึ่ง
แปลวา หนาปดนาฬิกา แลว จะได display face = หนาปดแสดงผล 

  1) function (n., v.) = (การ)ทํางาน หนาที่ 
  3) alarm (n., v.) = (การ)ปลุก เสียงเตือน  
  4) monitor (n., v.) = (การ)ควบคุม จับตามอง หนาจอ(ขนาดใหญ 

เชน โทรทัศน)  
6. เฉลย 1) rhythm 
   rhythm (n.) = จังหวะ 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท สังเกตไดจากคําวา also ที่ใชใน

การเพิ่มเติมขอมูล 
  2) measurement (n.) = การวัด ผลที่วัดได 
  3) destiny (n.) = ชะตาลิขิต พรหมลิขิต 
  4) strength (n.) = ความแข็งแรง ความเขมแข็ง  
7. เฉลย 1) measure 
   measure (v.) = วัด 
  2) predict (v.) = คาดการณลวงหนา ทํานาย 
  3) control (v.) = ควบคุม 
  4) limit (v.) = จํากัด  
8. เฉลย 3) a blessing 
   a blessing and a bind เปน idiomatic expression แปลวา    

มีทั้งขอดีและขอเสีย 
  1) a living = การดํารงชีวิต การยังชีพ 
  2) an investing   
  4) an adjusting   
 หมายเหตุ หากตองการเปลี่ยนคํากริยา invest และ adjust ใหเปนคํานาม ใหเติม

ปจจัย (suffix) ment ตอทาย ไดเปน investment และ adjustment ตามลําดับ  
9. เฉลย 3) appealing 
   appealing (adj.) = นาดึงดูดใจ นาสนใจ 
  1) sensitive (adj.) = ออนไหว ไวตอสิ่งเรา 
  2) interactive (adj.) = มีปฏิสัมพันธ 
  4) tempting (adj.) = เยายวนใจ ลอใจ  
10. เฉลย 4) relay 
   relay (adj.) = เกี่ยวกับการวิ่งผลัด  
   สังเกตไดจาก 4 × 1-mile ซึ่งเกี่ยวของกับการวิ่งผลัด ดังนั้น 

relay ซึ่งเปนนามที่ทําหนาที่เสมือนคุณศัพท จึงเหมาะสมที่สุดสําหรับบริบทนี้ 
เมื่อนํามาขยาย record จะไดเปน relay record = สถิติการวิ่งผลัด  

  1) world (adj.) = ระดับโลก 
  2) best (adj.) = ดีที่สุด 
  3) past (adj.) = ที่ผานมา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

โดยทั่วไป ไมนิยมใชรูปนี้เปนคํานาม 


