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 วิชา GAT  :  ภาษาอังกฤษ 

 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 3/5)  
  
Direction :  Choose the best alternative.  
WHO’S HAVING BABIES : ESTIMATION OF U.S. POPULATION 
FOR 2020 
Hispanics are the only group having more than enough children to 
replace themselves in the population.  
More unmarried women are giving birth, but births by teenage girls 
are at their lowest rate. 
 

White
Black

Amer. Ind.
Asian

Hispanic
0 0.5 1 1.5 2 2.5

Replacement value = 2.1

1.85
2.02

1.73
1.90

2.82

Total fertility rate (births per woman ages 15-44)

    
Live births to unmarried women
as a percentage of all births

Live births 1000 women
ages 15-19

35.8%

41.1

100
80
60
40
20
1940 '60 '80 2000

40%
30
20
10
0
1940 '60 '80 2000   

1. What does Hispanics mean? 
 1) people from Europe 2) minority groups in the U.S. 
 3) Spanish-speaking people 4) white people in America  
2. What do the graphs intend to show? 
 1) the birth rates of Americans 
 2) the combination of U.S. population 
 3) the increasing birth rates of non-white people 
 4) the live births of unmarried Hispanic women  
3. Which group(s) of people is increasing in population? 
 1) every group   2) only the Hispanic 
 3) the Black and the Hispanic 4) none of them  
4. Whose population is decreasing at the fastest rate? 
 1) the White   2) the Black   
 3) the American Indian 4) the Asian  
5. Which statement is true according to the three graphs? 
 1) The population of Whites is also increasing but slightly. 
 2) The percentage of live births to unmarried women is 

increasing rapidly. 
 3) The percentage of live births by teenage girls is higher than 

those by unmarried women. 
 4) The number of Asian births is higher than that of Whites. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 One morning I opened the door to get the newspaper and was 
surprised to see a strange little dog with our paper in his mouth.  
Delighted with this unexpected “delivery service,” I fed him some 
treats.  The following morning I was horrified to see the same dog 
sitting in front of our door, wagging his tail, surrounded by eight 
newspapers. 
 I spent the rest of that morning .........7......... .  
6. The following morning, the little dog brought the women eight 

newspapers because the dog ...................... . 
 1) liked to play with the woman 
 2) liked to play with the newspapers 
 3) enjoyed “delivery service” 
 4) expected more food from the woman  
7. The missing information should be ...................... . 
 1) reading all eight newspapers 
 2) returning the newspapers to the owners 
 3) feeding the dog even more 
 4) playing with the lovely little dog   
 

เฉลย 
 
 แผนภูมิทั้ง 3 แผนภูมิแสดงขอมูลเกี่ยวกับอัตราการเกิดของประชากรอเมริกัน 
(บุคคลที่มีสัญชาติอเมริกาจากการเกิด) ประกอบการคาดการณจํานวนประชากร
ของสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยแผนภูมิแทงแสดงอัตราการ
เจริญพันธุตลอดอายุขัยของผูหญิง (total fertility rate หรือ TFR ซึ่งคิดจาก
จํานวนครั้งที่ผูหญิง 1 คนคลอดบุตรไดตลอดชวงวัยเจริญพันธุ) ในผูหญิงอเมริกัน
อายุตั้งแต 15-44 ป แผนภูมิเสนแผนภูมิแรกแสดงรอยละของการเกิดแบบรอด
ชีวิต (live birth) จากผูหญิงชาวอเมริกันที่ยังมิไดสมรส ซึ่งคิดจากการเกิดทั้งหมด
ในสหรัฐอเมริกา และแผนภูมิเสนแผนภูมิสุดทายแสดงอัตราการเกิดแบบรอดชีวิต
จากการคลอดบุตรของผูหญิงชาวอเมริกันอายุระหวาง 15-19 ป จํานวน 1000 คน 
พบวามีอัตราการเกิดของบุคคลเชื้อสายละตินอเมริกันสูงสุด จํานวนทารกที่เกิดจาก
หญิงที่ยังไมสมรสเพิ่มสูงขึ้น แตทารกที่เกิดจากแมวัยรุนอยูในอัตราที่ต่ําที่สุด 
1. เฉลย 3) Spanish-speaking people 
   Hispanic หมายถึง ผูที่พูดภาษาสเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งชาว

อเมริกันที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศในแถบละตินอเมริกา หรือมีบรรพบุรุษเปน
ชาวละตินอเมริกัน (มีเชื้อสายละตินอเมริกัน) 

  1) ประชาชนจากทวีปยุโรป 
  2) ชนกลุมนอยหลายกลุมในสหรัฐอเมริกา 
  4) ชนผิวขาว (เชื้อสายคอเคซอยด) ในอเมริกา  
2. เฉลย 1) the birth rates of Americans 
   ทั้ง 3 แผนภูมิใหขอมูลที่แตกตางกัน แตก็เปนขอมูลเกี่ยวกับอัตรา

การเกิดของประชากรชาวอเมริกันทั้งหมด 

  2) การผสมผสาน(ทางเชื้อชาติ) ของประชากรใน 
 สหรัฐอเมริกา 
  3) อัตราการเกิดของประชากรที่ไมใชชนผิวขาว 
 ที่เพิ่มขึ้น 
  4) การเกิดแบบรอดชีวิตจากผูหญิงละตินอเมริกัน 
 ที่ยังมิไดสมรส    
3. เฉลย 2) only the Hispanic 
   กลุมของบุคคลเชื้อสายตางๆ ที่มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นมาก

จะตองมีอัตราการเกิดทดแทนประชากรรุนเกา (replacement value) เทากับ
หรือเกิน 2.1 ซึ่งเมื่อสังเกตจากแผนภูมิแทง จะเห็นไดวามีแตกลุมละตินอเมริกัน 
(Hispanic) เทานั้น 

  1) ทุกกลุม 
  3) ชนผิวดํา(เชื้อสายนิกรอยด) และชาวเชื้อสายละตินอเมริกัน ผิด 

เพราะชนผิวดํามีอัตราการเกิดทดแทนอยูที่ 2.02 ซึ่งยังต่ํากวา 2.1 จึงเปนผลให
จํานวนประชากรรุนใหมยังไมเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน 

  4) ไมมีขอใดถูก  
4. เฉลย 3) the American Indian 
   จากแผนภูมิแทงในสวนโจทย จะเห็นไดวาแทงกราฟของบุคคลเชื้อสาย

พื้นเมืองดั้งเดิมของอเมริกา (Native American) หรืออเมริกันอินเดียน 
(American Indian) สั้นที่สุด แสดงวามีอัตราการเกิดทดแทนต่ําสุด สงผลให
จํานวนประชากรลดลงอยางรวดเร็วที่สุด 

  1) ชนผิวขาว 
  2) ชนผิวดํา 
  4) ชาวเอเชีย (โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวจีน ชาวญี่ปุน ชาวเกาหลี)  
5. เฉลย 2) The percentage of live births to unmarried women is 

increasing rapidly. 
   จากแผนภูมิเสนแผนภูมิแรก แสดงใหเห็นวาผูหญิงชาวอเมริกันที่

ยังมิไดสมรสคลอดบุตรที่รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สังเกตไดจากเสนกราฟ
ที่ชันมากในชวงระหวาง ค.ศ. 1960-1990 

  1) จํานวนประชากรของชนผิวขาวก็เพิ่มขึ้นเชนกัน แตเปนไปอยางชาๆ 
ผิด เพราะมีอัตราการเกิดทดแทนต่ํากวา 2.1 

  3) รอยละของการเกิดแบบรอดชีวิตจากวัยรุนหญิงสูงกวาหญิงที่ยัง
มิไดสมรส ผิด เพราะจะนําเอาตัวเลขที่เปนขอมูลจากแผนภูมิเสนแผนภูมิแรก
และแผนภูมิสุดทายมาลบกันไมได เนื่องจากแผนภูมิสุดทายแสดงอัตราสวนตอ 
1000 คน หากคิดเปนรอยละ (percentage) จะเทากับ 4.11% ซึ่งยอมนอย
กวา 35.8% อยางแนนอน 

  4) จํานวนการเกิดของเชื้อสายเอเชียสูงกวาชนผิวขาว ผิด เพราะใน
แผนภูมิแทงใหขอมูลเปนอัตราสวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของชาวอเมริกันเชื้อสาย
ตางๆ จะสรุปเปนตัวเลขของจํานวนประชากรไมได  

6. เฉลย 4) expected more food from the woman 
   คาดหวังวาจะไดรับอาหารจากผูหญิง(ผูเขียนเรื่องนี้)มากขึ้น 
   เพราะในครั้งแรกที่สุนัขคาบหนังสือพิมพมาสงใหผูเขียน ผูเขียนก็ได

ใหอาหารเปนรางวัลแกสุนัข  
7. เฉลย 2) returning the newspapers to the owners 
   เอาหนังสือพิมพไปคืนเจาของ(บาน)ทั้งหลาย 
   เพราะมีความหมายเหมาะสมที่สุดที่จะใชจบเรื่องตลก/ขําขัน  
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ยังไมครอบคลุม 
ขอมูลของแผนภูมิ
ทั้งหมด 


