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Speaking : Items 1-2 
Direction : Choose the alternative which best completes 

the dialogue.  
1. Mother : The pan’s hot. I just took it off the stove. .................... 
 Daughter : Don’t worry. I’ll be careful.  
 1) You must be patient. 2) Don’t touch it. 
 3) I’ll complain to your father. 4) Don’t worry about it.  
2. Woman : If the rain doesn’t stop soon, we might be in for some 

flooding. 
 Man : ....................! The traffic will be very heavy. 
 1) Terrific 2) Nonsense 3) I’ll say 4) It’s a must 
 
Reading : Items 3-8 
Direction : Read the following information carefully, 

then answer the questions. 
 
 ENDANGERED SPECIES  
 

ANIMAL STATUS 
 Leatherback 
 turtle 
 Hawksbill 
 turtle 

Ravaged by pollution, fishing and egg 
harvesting, leatherbacks have declined 80% 
in one generation. Hawksbills, once common 
in Indonesia, are increasingly scarce. 

 Siamese 
 crocodile 

Virtually exterminated in Thailand, they are 
threatened by habitat loss and hunting. 

Habitat destruction, 
poaching and other 
threats have caused the 
population of these 10 
animals to plummet by 
80-90% in a decade, 
making them Asia’s most 
endangered species.  Sumatran 

 rhinoceros 
Fewer than 400 are scattered across 
Southeast Asia. 

  Chinese 
 alligator 

The most critically endangered alligator in the 
world. Fewer than 150 remain in the wild. 

  Ganges 
 shark 

Now found only in the Ganges River, it faces 
the twin threats of pollution and poaching. 

  Saiga  
 antelope 

A population of over 1 million in the 1970s has 
slipped to less than 50000. 

  Chineses giant 
 salamander 

China’s dams, polluted rivers and human 
consumption have caused numbers to dwindle. 

  White- 
 shouldered ibis 

It is already extinct in Thailand due to extensive 
logging and wetland drainage. 

  Indian vulture 
  

Veterinary painkillers in animal carcasses are 
killing large numbers of these birds.  

3. The information above intends to show ..................... . 
 1) the population of ten endangered animals in the world 
 2) the decrease in population of ten endangered species in 

Thailand 
 3) the sharp fall in population in a decade of most endangered 

species in Asia  
 4) the ten most interesting animal species which can be found 

nowhere except in Asia 

 
 
 
 
 
 
 
  
4.  ..................... are the most different. 
 1) Leatherback turtles and hawksbill turtles 
 2) Siamese crocodiles and Chinese alligators 
 3) Saiga antelopes and Chinese giant salamanders 
 4) White-shouldered ibises and Indian vultures  
5. An example of poaching is ...................... . 
 1) cutting down trees 
 2) changing of the waterways 
 3) changing of the world’s climate 
 4) catching animals in prohibited areas  
6. The kind of animal which has declined over 95% within three 

decades are ...................... . 
 1) Leatherbacks   2) Sumatran rhinoceros 
 3) Chinese alligators 4) Saiga antelopes  
7. The kind of animal which has rapidly declined because of the use 

of animal medicine is the ..................... . 
 1) Indian vulture   2) Ganges shark 
 3) Chinese alligator  4) Chinese giant salamander  
8. The word which is different in meaning (as used in the passage) 

is ...................... . 
 1) plummet 2) scatter 3) slip 4) dwindle 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) Don’t touch it. 
   แม : กระทะรอนนะลูก แมเพิ่งยกมาจากเตา อยาไปโดนมันละ 
   ลูกสาว : ไมตองหวงคะแม หนูจะระวัง 
   Don’t touch it. = อยาไปโดนมันละ 
  1) เธอตองอดทน 
  3) ฉันจะฟองพอเธอ 
  4) อยากังวลเรื่องนั้นเลย  
2. เฉลย 3) I’ll say 
   ผูหญิง : ถาฝนยังไมหยุดตกเร็วๆ นี้ พวกเราคงตองติดอยูที่เดิม

เพราะมีน้ําทวม 
   ผูชาย : พูดเลย คงจะรถติดมากๆ 
   I’ll say = ฉันบอกไดเลย ฉันกลาพูดเลย ใชเลย พูดเลย 
  1) ดีมาก ยอดเยี่ยม (มีความหมายเชิงบวก) 
  2) เหลวไหล  
  4) เปนเรื่องที่ตองทํา เปนสิ่งที่หามพลาด 

คําศัพทที่ควรทราบ (ขอ 3-8) 
endangered (adj.) = ตกอยูในอันตราย, ใกลสูญพันธุ 
ravage (v.) = ทําลาย 
decline (v.) = ลดลง 
scarce (adj.) = หายาก 
exterminate (v.) = ทําลายอยางราบคาบ, กําจัด 
face (v.) = เผชิญ/ประสบกับ... 
twin (adj.) = ที่เปนคู 
logging (n.) = อุตสาหกรรมการทําปาไม 
veterinary (adj.) = เกี่ยวกับการรักษาสัตว 
carcass (n.) = ซาก   
3. เฉลย 3) the sharp fall in population in a decade of most 

endangered species in Asia 
   สรุปคําตอบไดจากขอความที่อยูดานซายสุดของตาราง ซึ่งระบุวา

บรรดาสัตวที่ใกลสูญพันธุนั้นมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว ในอัตรา 80-90% 
ภายในระยะเวลา 1 ทศวรรษ (10 ป) 

  1) จํานวนของสัตวที่ใกลสูญพันธุ 10 ชนิดทั่วโลก 
  2) การลดจํานวนลงของสัตวที่ใกลสูญพันธุ 10 ชนิด ในประเทศไทย 
  4) ชนิดของสัตวที่นาสนใจที่สุด 10 ชนิดที่ไมพบในที่อื่น นอกจาก 

ทวีปเอเชีย  
4. เฉลย 3) Saiga antelopes and Chinese giant salamanders 
   โจทยขอนี้ตองการทดสอบความรูเกี่ยวกับประเภทของสัตววาสัตวใน

ตัวเลือกใดมีความแตกตางกันมากที่สุด คําตอบที่ถูกตอง คือ ตัวเลือก 3) เพราะ 
antelopes เปนสัตวจําพวกเดียวกับกวาง ซึ่งเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม สวน 
salamanders เปนสัตวเลื้อยคลานที่มีลักษณะคลายงู แตมีขา 

  1) เปนสัตวจําพวกเตาทั้งสองชนิด 
  2) เปนสัตวจําพวกจระเขทั้งสองชนิด 
  4) เปนสัตวจําพวกนกทั้งสองชนิด  
5. เฉลย 4) catching animals in prohibited areas 
   poaching หมายถึง การจับสัตวอยางผิดกฎหมาย อาทิเชน    

การจับสัตวในพื้นที่หวงหาม 
  1) การโคนตนไม 
  2) การเปลี่ยนทางน้ําไหล 
  3) การเปลี่ยนสภาพอากาศของโลก  
6. เฉลย 4) Saiga antelopes 
   จากตารางแสดงขอมูลของสัตวที่ใกลสูญพันธุทั้ง 10 ชนิด มีเฉพาะ

ขอมูลของ Saiga antelopes ที่ระบุตัวเลขใหเห็นจํานวนที่ลดลงอยางชัดเจน 
จากเดิมที่มีอยูมากกวา 1000000 ตัว ลดลงเหลือนอยกวา 50000 ตัว นั่น
หมายความวาลดลงมากกวา 95% ภายในระยะเวลาประมาณ 30 ป นับตั้งแต
ทศวรรษที่ 1970 ถึงทศวรรษที่ 2000   

7. เฉลย 1) Indian vulture 
   นกแรงอินเดียตายลงเปนจํานวนมาก เพราะไปกินซากสัตวจากการ

รักษาที่ลมเหลว ซึ่งยังคงมีฤทธิ์ของยาแกปวด (painkillers) ตกคางอยู  
8. เฉลย 2) scatter 
   แปลวา กระจัดกระจาย 
  1), 3) และ 4) มีความหมายวา ลดลง มีปริมาณหรือจํานวนนอยลง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


