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Read the following extract, then answer the questions.   WINNING THE LOWER 
 DENTURE CHALLENGE 
 
Adjusting to new lower dentures, 
specifically complete lower dentures, 
can be a challenge for some patients. 
Your Denturist, the Denture Specialist, 
will help to ensure optimal fit of your 
new lower denture, and will discuss 
with you how lower dentures enhance 
your ability to chew, your digestion, 
and the function of your upper dentures. 
 
Unlike an upper denture, a lower 
denture is seldom held in place by 
suction. A lower denture rests on the 
horseshoe-shaped ridge at the bottom 
of the mouth allowing the tongue to 
occupy the centre and inside space, 
whereas an upper denture covers the 
entire palate. 
 
Perseverance is Key 
If you have never worn a lower 
denture, it may initially feel as though 
your tongue has less space to move in. 
Your tongue may have to adapt to 
sharing this space, which may take 
several weeks of perseverance. 
 
The smaller the size of your gum, the 
greater the challenge of wearing 
lower dentures, as this can limit the 
base on which to build them. In such 
cases, it is especially important to 
design a denture that will maximize 
the use of the remaining ridge, in 
order to stabilize the denture as 
much as possible. Thinner skin and 
irregular bone structure together with 
expected limited suction of the lower 
dentures can lead to initial sore spots 
on your gum. Your Denturist will work 
with you to adjust your dentures to 
achieve maximum comfort. 

 Your Denturist will also discuss ways 
of securing lower dentures, including 
implants, as an alternative solution. 
More information on implants will be 
available in future public service 
articles. 
 
Millions of people are successfully 
wearing lower dentures. By working 
closely with your Denturist, the 
Denture Specialist, and by persevering, 
you will too. 
 
Did you know? 
You don’t need a referral to visit a 
Denturist. Denturists must be licensed 
with the College of Denturists of 
Ontario in order to practice in Ontario 
and their Certificate of Registration 
(license) must be prominently displayed 
in their office. 
 
See your Denturist, 
the Denture Specialist. 
 
College of Denturists of Ontario 
 
180 Bloor St. W., Suite 903 
Toronto, ON M5S 2V6 
Phone: (416) 925-6331 
Toll Free: 1 (888) 236-4326 
Fax: (416) 925-6332 
info@denturists-cdo.com 
www.denturists-cdo.com 

 
1. The people who are most likely to use complete lower dentures 

are ...................... . 
 1) young children  2) teenagers 
 3) middle-aged people 4) elderly people  
2. The true statement about a lower denture and the upper one is 

that ...................... . 
 1) it is more difficult to adjust to a lower denture 
 2) it is more difficult to adjust to an upper denture 
 3) adjusting to a lower denture is as difficult as to the upper denture 
 4) there is no difficulty in adjusting to either a lower or an upper 

denture 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. A upper denture has the shape of a ...................... . 
 1) plate 2) letter “U” 3) horse  4) shoe  
4. In the first heading, the word “perseverance” means ...................... . 
 1) a deserved result of the effort for doing something 
 2) a continued effort to achieve something 
 3) a preservation of something 
 4) a confidence of accepting something  
5. According to the extract, the false statement is that ...................... . 
 1) the greater the size of the gum, the greater the difficulty of 

wearing a lower denture 
 2) thinner skin and irregular bone structure can be a disadvantage 

when wearing a lower denture 
 3) implants can solve the problems of securing lower dentures 
 4) all denturists must be licensed with the College of Denturists 

of Ontario  
6.  This extract is a kind of ...................... . 
 1) an academic writing 2) an advertisement 
 3) a critical review  4) a scientific report 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) elderly people 
   กลุมบุคคลที่มีแนวโนมจะใชฟนปลอมลางทั้งปากมากที่สุด คือ 

ผูสูงอายุ 
   elderly people = ผูสูงอายุ 
   กลุมบุคคลที่มีแนวโนมจะใชฟนปลอมมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ฟนปลอมลางทั้งปาก ก็คือผูสูงอายุ เพราะไมมีฟนชุดใหมที่จะงอกขึ้นแทนที่ฟนแท
ที่หลุดออกอีกตอไปแลว 

  1) young children = เด็ก 
  2) teenagers = วัยรุน 
  3) middle-aged people = ผูที่อยูในวัยกลางคน  
2. เฉลย 1) it is more difficult to adjust to a lower denture 
   ประโยคที่เปนจริงเกี่ยวกับฟนปลอมลางกับฟนปลอมบนก็คือการ

ปรับตัวใหชินกับฟนปลอมลางนั้นยากกวา 
   it is more difficult to adjust to a lower denture = การ

ปรับตัวใหชินกับฟนปลอมลางนั้นยากกวา 
   ตีความไดจากวลี can be a challenge ในยอหนาแรก  
3. เฉลย 1) plate 
   ฟนปลอมบนมีรูปรางเปนแผนบางๆ 
   plate = แผนบางๆ  

   ยอหนาที่ 2 อธิบายวาฟนปลอมบนจะครอบเพดานปากทั้งหมด  
แสดงวาฟนปลอมบนจะตองมีสวนที่มีลักษณะเปนแผนบางๆ เพื่อใหแนบและ
ยึดเกาะเพดานปากไดสนิท 

  2) letter “U” = ตัวอักษร “ยู” 
  3) horse = มา 
  4) shoe = รองเทา  
4. เฉลย 2) a continued effort to achieve something 
   ในหัวขอแรก คําวา perseverance หมายถึง ความพยายามที่มี

อยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุบางอยาง 
   a continued effort to achieve something = ความพยายามที่

มีอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุบางอยาง 
   perseverance แปลวา ความวิริยะ, ความอุตสาหะ, ความบากบั่น 

กลาวคือ อดทนทําสิ่งหนึ่งโดยไมยอทอ แมวาจะยากก็ตาม perseverance    
ในขอความที่ยกมานี้จึงหมายถึงการทนใชฟนปลอมลางใหชินจนสามารถใชฟนปลอม
ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

  1) a deserved result of the effort for doing something =   
ผลที่สมควรไดรับจากความพยายามที่ไดทําบางอยาง 

  3) a preservation of something = การสงวนบางอยางเอาไว 
  4) a confidence of accepting something = ความมั่นใจที่จะ

ยอมรับบางอยาง  
5. เฉลย 1) the greater the size of the gum, the greater the difficulty 

of wearing a lower denture 
   จากขอความที่ยกมานี้ ประโยคที่ไมเปนจริงก็คือยิ่งเหงือกมีขนาดใหญ 

การใสฟนปลอมลางก็ยิ่งยาก 
   the greater the size of the gum, the greater the difficulty 

of wearing a lower denture = ยิ่งเหงือกมีขนาดใหญ การใสฟนปลอมลาง
ก็จะยิ่งยาก 

   เพราะประโยคแรกของยอหนาที่ 4 ระบุวายิ่งเหงือก(ลาง)มีขนาดเล็ก  
การใสฟนปลอมลางก็จะยิ่งยาก เพราะมีฐานรองรับที่แคบและจํากัด 

  2) thinner skin and irregular bone structure can be a 
disadvantage when wearing a lower denture = ผิวหนังที่บางกวาและ
โครงสรางกระดูกที่ไมปกติอาจเปนขอเสียเปรียบเมื่อใสฟนปลอมลาง 

  3) implants can solve the problems of securing lower 
dentures = รากฟนเทียมชวยแกปญหาเรื่องการยึดเกาะของฟนปลอมลางได 

  4) all denturists must be licensed with the College of 
Denturists of Ontario = ทันตแพทยผูเชี่ยวชาญดานฟนปลอมทุกคนตองมี
ใบอนุญาตที่รับรองโดยวิทยาลัยการศึกษาดานฟนปลอมแหงออนแทริโอ 

 หมายเหตุ การหาคําตอบสําหรับคําถามเชนนี้จะใชเวลามาก ในกรณีที่มีเวลา
จํากัด ถาเลือกคําตอบที่มั่นใจไดแลว ควรตอบโดยไมตองอานคําตอบที่เหลือ   

6. เฉลย 2) an advertisement 
   ขอความที่ยกมาขางตนนี้เปนโฆษณารูปแบบหนึ่ง 
   an advertisement = โฆษณา 
   ลักษณะของขอความที่ยกมานี้เปนการโฆษณา เพราะในตอนทายมี

การเชิญชวนวาถามีปญหาเกี่ยวกับการใชฟนปลอม ใหไปใชบริการไดที่ใด โดยระบุ
ชองทางการติดตอเอาไวครบถวน 

  1) an academic writing = การเขียนเชิงวิชาการ 
  3) a critical review = การวิจารณเชิงวิพากษ/เชิงวิเคราะห 
  4) a scientific report = รายงานดานวิทยาศาสตร  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


