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Direction :  Read the following scoop, then answers the questions.  
 When disaster strikes, the first thing we all ask is _ why? 
Massive fires, catastrophic technical gliches, explosions and 
natural disasters _ these incidents shock and fascinate populations 
across the globe. 
 Our first concern is for the victims, but eventually we want 
answers to our questions. What went wrong? Why didn’t we see it 
coming? And how can we prevent it from happening again? 
 This month, Discovery Channel goes behind the headlines of 
real-life tragedies to relive the human experience, investigate the 
causes of these traumatic events and look at how science is trying 
to prevent such tragedies from occurring again. 
 The Decoding Disaster special airs every Tue at 10 pm, from 
April 24-June 19. Episodes encore on Wednesday at 3 am, 8 am, 
and 2 pm; Fri. at 5 pm; Sat. at 9 am and 8 pm; and Sun. at 2 am 
on True Visions (UBC) 47. 
 From large ocean-going ferries carrying hundreds of passengers 
to small tour boats carrying just a few dozen people, safety is 
supposed to be paramount on the water _ but in the last decade, 
thousands have died in major maritime disasters. 
 Imagine driving onto a bridge that suddenly disappears. Every 
day across the U.S., drivers cross bridges that are aging, neglected 
and sometimes ready to collapse. 
 In 2003, a silent and invisible killer killed 5000 people in Paris; it 
happened eight years earlier in Chicago, with more than 700 
people losing their lives. The killer is heat waves that experts call 
extreme heat events, and they warn that these events will happen 
again and again.  
 What’s going on? Why are people dying from these seemingly 
predictable events, and what can be done to avoid similar 
tragedies from happening in the future?  
 Each episode of Decoding Disaster focuses on one particular 
category of accident or disaster _ from human mistakes such as a 
bridge collapse to a natural disaster like a mudslide _ featuring 
two real stories that illustrate the dynamics of danger in that field. 
 Taking viewers across the globe, the series reveals the human 
drama surrounding these stories, featuring gripping reenactments 
that put viewers in the middle of the action. 
 Reviewing evidence and eyewitness accounts from survivors and 
rescuers, safety advocates and experts attempt to work out exactly 
where things started to go wrong, and state-of-the-art computer 
graphics show how the dynamics of disaster came about. Finally, 
viewers hear from the experts to find out what they are doing to 
try and make things safer for the rest of us. 

 
 
 
 
 
 
 
  
1. When a disaster strikes, firstly, we try to find out .................... . 
 1) what went wrong 2) if it shocks the world 
 3) how we can prevent it 4) how we can help the victims  
2. Discovery Channel tries to do all of the following, except .................... . 
 1) to help the sufferers from the tragedies 
 2) to apply science for better living 
 3) to find out the causes of the tragedies 
 4) to prevent the reoccurring of the tragedies  
3. The Decoding Disaster is a .................... . 
 1) television station  2) radio station 
 3) television program 4) radio program  
4. According to paragraph 5, the safety measures for the passengers 
 .................... . 
 1) in a large vessel should be greater than those in a small one 
 2) in a small vessel should be greater than those in a large one 
 3) in a large vessel should be the same as those in a small one 
 4) in either a large or small vessel should be the most important  
5. In the U.S., drivers have to cross bridges that .................... . 
 1) suddenly disappear 2) have never been used 
 3) are in poor conditions 4) have already collapsed  
6. According to paragraph 7, a silent and invisible killer in 2003 

referred to .................... . 
 1) high temperatures 2) strong sea waves 
  3) serious accidents 4) extreme violences  
7. The writer tries to urge people to be concerned about the future 

tragedies that can be .................... . 
 1) deadly 2) violent 3) destructive 4) predicted  
8. Each episode of Decoding Disaster is composed of .................... . 
 1) an accident from a human mistake and a natural disaster 
 2) one story of either from a human mistake or a natural disaster 
 3) two stories of either from a human mistake or a natural 

disaster 
 4) two stories, one from human mistakes and one from natural 

disasters  
9. In the second last paragraph, “reenactments” means .................... . 
 1) laws or bills to control environments 
 2) performances that duplicate the real events 
 3) laws or bills to help sufferers disasters 
 4) films or documents showing the past events 

10. The production team of Decoding Disaster includes .................... . 
 1) survivors, rescuers, advocates and experts 
 2) survivors, rescuers, viewers and experts 
 3) rescuers, eyewitnesses, readers and scientists 
 4) survivors, eyewitnesses, viewers and computer programmers 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) how we can help the victims 
   คําตอบอยูในประโยคแรกของยอหนาที่ 2  
2. เฉลย 2) to apply science for better living 
   เพราะยอหนาที่ 3 ระบุวารายการนี้กลาวถึงการชวยเหลือผูประสบภัย 

รวมทั้งศึกษาสาเหตุของภัยพิบัติ และหาทางปองกันมิใหเกิดขึ้นอีก  
3. เฉลย 3) television program 
   คําตอบอยูในยอหนาที่ 4 สังเกตไดจาก air ซึ่งในที่นี้เปนกริยา    

มีความหมายเทากับ be on the air แปลวา ออกอากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน 
โดยรายการนี้ออกอากาศทางโทรทัศนชอง True Visions (UBC) 47  

4. เฉลย 3) in a large vessel should be the same as those in a small one 
   คําสําคัญในยอหนาที่ 5 ที่ใชพิจารณาคําตอบ คือ From ... to ... 

แปลวา นับตั้งแต ... จนกระทั่งถึง ... สํานวนนี้หมายความวาสิ่งทั้งหมดที่อยูใน
ลําดับ จะเหมือนกัน (ในบางประการ) ซึ่งยอหนานี้กลาวถึงความปลอดภัย 

  1) และ 2) ผิด เพราะแสดงความแตกตางใหเปรียบเทียบกันได 
  4) ผิด เพราะ either ... or ... แปลวา ไม ... ก็ ... (อยางใดอยางหนึ่ง)   
5. เฉลย 3) are in poor conditions 
   สรุปคําตอบไดจากขอความในยอหนาที่ 6 
  1) ผิด เพราะเปนเพียงเรื่องที่ผูเขียนชวนใหคิดหรือจินตนาการเทานั้น 
  2) ผิด เพราะ neglected แปลวา ที่ถูกละทิ้ง/ไมบํารุงรักษา ไมไดมี

ความหมายวา ไมเคยมีใครใช 
  4) ผิด เพราะยอมจะขับรถขามสะพานที่พังไปแลวไมได จึงไมสอดคลอง

กับ ready to collapse ซึ่งหมายความวาอาจจะพังเมื่อใดก็ได  
6. เฉลย 1) high temperatures 
   เพราะกลาวถึง heat wave (สภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติ)  
7. เฉลย 4) predicted 
   คําตอบอยูในยอหนาที่ 8 สังเกตไดจาก predictable ซึ่งแปลวา 

คาดการณได  
8. เฉลย 2) one story of either from a human mistake or a natural 

disaster 
   คําตอบอยูในยอหนาที่ 9 โดย episode จะใชกับรายการโทรทัศน 

หมายถึง ตอน ซึ่งแตละตอนของรายการนี้จะนําเสนอประเด็นหลักเรื่องเดียว 
โดยอาจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทําของมนุษยหรือภัยธรรมชาติก็ได   

9. เฉลย 2) performances that duplicate the real events 
   reenactments ในยอหนารองสุดทาย (ยอหนาที่ 10) แปลวา  

การแสดงซึ่งจําลองหรือลอกเลียนสถานการณที่เกิดขึ้นจริง  
10. เฉลย 1) survivors, rescuers, advocates and experts 
   คําตอบอยูในยอหนาสุดทาย ซึ่งอธิบายวาการผลิตรายการไดขอมูล

จากผูรอดชีวิต หนวยกูภัย หนวยดูแลความปลอดภัย และผูเชี่ยวชาญ 
  2) และ 4) ผิด เพราะ viewers คือ ผูชม 
  3) ผิด เพราะ readers คือ ผูอาน  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


