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Read the passage below, and answer the questions. 
 Museums are often full of interesting and beautiful things but in 
most museums you can only look at the things there. You must not 
touch them. This is not very interesting for most of us. People want 
to touch things. They want to use them and play with them. This is 
how we learn about things. If we are interested in something, we 
learn about it easily. If we are bored, we do not learn very much. 
 Some museums, however, are different. At the Boston Children’s 
Museum in the U.S.A., for example, young people can use computers 
and other modern machines. They can also make films and play 
games. They can have fun, and they learn a lot at the same time.  
1. A museum is a place where ..................... . 
 1) objects are kept     
 2) musical instruments are shown to the people 
 3) people look at old-fashioned persons or things 
 4) things of scientific, historical and artistic interest are kept and 

shown to the public  
2. In the beginning, museums were ..................... . 
 1) places people didn’t go to 
 2) storehouses for interesting things  
 3) places where you can touch valuable items from history 
 4) full of many different objects available at that time  
3. The museums people like are ..................... . 
 1) the one in which things can be touched 
 2) the ones filled with joy 
 3) different from other kinds    
    4) the ones where they can do a lot of looking  
4. We learn things when ..................... . 
 1) teachers make us do so  2) we are interested in it  
 3) we are bored          4) playing with friends  
5. The children who visit the Children’s Museum in Boston ..................... . 
 1) must make a film of themselves playing games  
 2) learn a lot while they are also having fun 
 3) are bored    
 4) do not have a good time unless they are able to watch films 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําแปลบทอาน 
 พิพิธภัณฑมักจะเต็มไปดวยสิ่งของที่นาสนใจและสวยงาม แตในพิพิธภัณฑสวน
ใหญคุณทําไดเพียงแคมองสิ่งตางๆ ที่จัดแสดงไวที่นั่นเทานั้น คุณตองไมแตะตองมัน   
นี่เปนสิ่งที่ไมนาสนใจเทาไรนักสําหรับพวกเรา คนเราตองการสัมผัสสิ่งของ พวกเขา
ตองการใชมันและเลนกับมัน นี่คือวิธีที่เราเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งของ ถาเราสนใจบางสิ่ง
บางอยาง เราก็จะเรียนรูเกี่ยวกับมันไดอยางงายดาย ถาเรารูสึกเบื่อ เราก็จะเรียนรู
ไดไมมากนัก 
 อยางไรก็ตาม พิพิธภัณฑบางแหงแตกตางออกไป เชน ที่พิพิธภัณฑเด็กที่เมือง
บอสตันในสหรัฐอเมริกา เด็กและเยาวชนใชคอมพิวเตอรและเครื่องจักรทันสมัยอื่นๆ 
ที่นั่นได พวกเขายังถายทําภาพยนตรและเลนเกมได พวกเขาสนุกและเรียนรูสิ่ง
ตางๆ ไดมากมายในเวลาเดียวกัน 
 
คําศัพทที่ควรทราบ 
museum (n.) = พิพิธภัณฑ 
interesting (adj.) = นาสนใจ 
most (det.) = สวนใหญ, สวนมาก 
only (adv.) = เพียง, แค, เทานั้น 
interested (adj.) = สนใจ 
bored (adj.) = เบื่อ 
however (adv.) = อยางไรก็ตาม, อยางไรก็ดี, ทวา 
for example = เชน, ตัวอยางเชน 
modern (adj.) = ทันสมัย 
film (n.) = ฟลมถายภาพ, ภาพยนตร  
1. เฉลย 4) things of scientific, historical and artistic interest are 

kept and shown to the public 
   พิพิธภัณฑเปนสถานที่ซึ่งเปนที่จัดเก็บและจัดแสดงสิ่งที่นาสนใจ

ทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร และศิลปะใหกับสาธารณชน 
   things of scientific, historical and artistic interest are 

kept and shown to the public = เปนที่จัดเก็บและจัดแสดงสิ่งที่นาสนใจ
ทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร และศิลปะใหกับสาธารณชน 

  1) objects are kept = วัตถุตางๆ ถูกเก็บเอาไว 
  2) musical instruments are shown to the people = จัดแสดง

เครื่องดนตรีใหกับสาธารณชน 
  3) people look at old-fashioned persons or things = ผูคนดู

บุคคลหรือสิ่งของที่ลาสมัย  

2. เฉลย 2) storehouses for interesting things 
   ในตอนแรกเริ่ม พิพิธภัณฑตางๆ เปนคลังที่เก็บของที่นาสนใจ 
   storehouses for interesting things = คลังที่เก็บของที่

นาสนใจ 
   สรุปไดจาก Museums are often full of interesting and 

beautiful thing, ... . และ You must not touch them. ในยอหนาแรก  
  1) places people didn’t go to = สถานที่ที่ผูคนไมไป 
  3) places where you can touch valuable items from history 

= สถานที่ที่คุณสามารถสัมผัสสิ่งที่มีคาจากประวัติศาสตร 
  4) full of many different objects available at that time = 

เต็มไปดวยวัตถุนานาชนิดที่มีอยู/จัดหามาไดในเวลานั้น  
3. เฉลย 1) the one in which things can be touched 
   พิพิธภัณฑที่ผูคนชื่นชอบเปนพิพิธภัณฑที่ผูเขาชมจับตองวัตถุที่จัด

แสดงเอาไวได 
   the one in which things can be touched = พิพิธภัณฑที่ผู

เขาชมจับตองวัตถุที่จัดแสดงเอาไวได 
   สรุปไดจาก people want to touch things. และ This is how 

we learn about things. ในยอหนาแรก 
  2) the ones filled with joy = พิพิธภัณฑที่เต็มไปดวยความสนุก 
  3) different from other kinds = แตกตางจากสถานที่อื่น 
  4) the ones where they can do a lot of looking = พิพิธภัณฑ

ที่พวกเขามองดูสิ่งตางๆ ไดมาก  
4. เฉลย 2) we are interested in it 
   เราเรียนรูสิ่งตางๆ เมื่อเราสนใจสิ่งนั้น 
   we are interested in it = เราสนใจสิ่งนั้น 
   สรุปไดจาก If we are interested in something, we learn 

about it easily. ในยอหนาแรก 
  1) teachers make us do so = ครู(บังคับ)ใหเราเรียน 
  3) we are bored = เราเบื่อ 
  4) playing with friends = เลนกับเพื่อนๆ  
5. เฉลย 2) learn a lot while they are also having fun 
   เด็กๆ ที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเด็กในเมืองบอสตันไดเรียนรูเรื่องตางๆ  

มากมาย ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็สนุกสนานไปดวย 
   learn a lot while they are also having fun = เรียนรูเรื่องตางๆ  

มากมาย ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็สนุกสนานไปดวย 
   สรุปไดจากยอหนาที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยคสุดทาย (They 

can have fun, and they learn a lot at the same time.) 
 1) must make a film of themselves playing games = ตอง
ถายภาพยนตรของตัวเองในขณะเลนเกม 

  3) are bored = รูสึกเบื่อ 
  4) do not have a good time unless they are able to watch 

films = ไมสนุก ถาเขาไมสามารถชมภาพยนตรได 
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