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 ชุดที่ 14   (ตอนที่ 2/4)  
 
 
Read the given paragraphs. Choose 1) if the statement is 
true, or choose 2) if it is false. (Items 1-5)  
 Halloween is the night of October 31st. On this day, children wear 
fancy costumes and masks. They go from door to door and say “trick 
or treat”. People give the children treats (fruits, candy, money, 
cookies, etc.) because they don’t want any tricks (making a strange 
sound, messing up the garden, knocking the windows, etc.). Some 
children make Halloween pumpkin lamp. Its name is “Jack-o’-lantern”. 
There is a candle in the pumpkin.  
1. Children have Jack-o’-lantern for dinner on October 31st.  
 1) true 2) false  
2. People usually give pumpkins to children on Halloween.  
 1) true 2) false  
3. Children wear unusual clothes and knock at the doors of people’s 

houses on Halloween.  
 1) true 2) false  
4. Children get lots of candy, cookies, fruits and money on 

Halloween.  
 1) true 2) false  
5. 
 The life of a frog is full of changes. It starts as an egg. The egg 
changes into a tadpole. The tadpole changes into a young frog. 
The young frog changes into an adult frog. It has long legs and 
can jump and swim. 

 

  

 

This picture shows the life cycle of frogs. 
 1) true 2) false 

 
 
 
 
 
 
 
  
Choose the best answer. (Items 6-8)  
6.     As the tea was hot, Dej .................... 

it slowly. 
     1) divided 
     2) sipped 
     3) gulped 
     4) chewed  
7.     Amy is 168 cm. .................... . She 

has .................... hair. 
     1) tall / long curly 
     2) high / short straight 
     3) tall / short curly 
     4) high / long straight  
8. .................... Mt. Everest is .................... highest peak of .................... 

Himalayas. 
 1) The / the / the  2) A / the / -  
 3) - / the / the   4) - / a / the 
 

เฉลย 
 
อานยอหนาที่กําหนดให ตอบตัวเลือก 1) หากประโยคเปนจริง หรือ
ตอบตัวเลือก 2) หากประโยคเปนเท็จ 
คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 1-4)  
 ฮาโลวีนเปนคืนวันที่ 31 ตุลาคม ในวันนี้เด็กๆ สวมเครื่องแตงกายและหนากาก
แฟนซี พวกเขาไปบานตางๆ หลังแลวหลังเลา และพูดวา “จะใหเลนกลหรือจะดูแล” 
ผูคนดูแลเด็กๆ โดยใหผลไม ลูกอม เงิน คุกกี้ ฯลฯ เพราะพวกเขาไมตองการให
เด็กๆ เลนกลใดๆ เชน สงเสียงประหลาด ทําใหสวนเลอะเทอะ เคาะหนาตาง ฯลฯ 
เด็กบางคนทําตะเกียงฟกทองฮาโลวีน เรียกวา แจคโอแลนเทิรน มีเทียนไข 1 เลม
ใสไวในผลฟกทองดังกลาว  
1. เฉลย 2) false 
   โจทยระบุวา เด็กๆ รับประทานแจคโอแลนเทิรนเปนอาหารเย็น   

ในวันที่ 31 ตุลาคม 
   ผิด เพราะที่ถูกตอง คือ แจคโอแลนเทิรนไมใชอาหาร แตเปน

สิ่งประดิษฐที่เด็กๆ ทําขึ้นเปนของประดับตกแตงบานเรือนในเทศกาลฮาโลวีน 
แจคโอแลนเทิรนทํามาจากผลฟกทองขนาดกลางถึงใหญ ทําไดโดยตัดสวนบน
และขั้วผลฟกทอง แลวควานเมล็ดฟกทองออกใหหมด จากนั้น ควานเอาเนื้อ
ฟกทองออกใหไดมากที่สุด แลวแกะสลักผลฟกทองดานนอก โดยฉลุใหเปนรูป
หนาของปศาจ จากนั้น นําเทียนไข 1 เลมใสเขาไปในฟกทองแตละผล แลวจุด
เทียนไขใหติดไฟ แจคโอแลนเทิรนจึงเปนเสมือนตะเกียงพิเศษสําหรับค่ําคืนวัน
ฮาโลวีน  

2. เฉลย 2) false  
   โจทยระบุวา ผูคนมักจะใหฟกทองแกเด็กๆ ในวันฮาโลวีน 
   ผิด เพราะที่ถูกตอง คือ ผูคนมักจะใหผลไม ลูกอม เงิน คุกกี้ หรือ

ขนมชนิดอื่นๆ แกเด็กๆ ในวันฮาโลวีน  
3. เฉลย 1) true 
   โจทยระบุวา เด็กๆ สวมเสื้อผาที่แปลกตา แลวพากันเคาะประตู

บานหลังตางๆ ในเทศกาลฮาโลวีน 
   ถูก เพราะในเทศกาลฮาโลวีน เด็กๆ จะแตงกายดวยเสื้อผาพิเศษ

แบบตางๆ โดยนิยมสวมชุดภูตผี ชุดแมมดหรือพอมด ชุดตัวตลก หรือ
แมกระทั่งแตงกายเลียนแบบสัตวหรือตัวละครจากการตูน ละครโทรทัศนและ
ภาพยนตร บางคนอาจสวมหนากากหรือแตงหนาประหลาดๆ ใหดูซีด เละเทะ 
หรือนากลัวอีกดวย จากนั้น ก็จะพากันเดินไปยังบานหลังตางๆ แลวเคาะประตู
เรียกเพื่อขอขนม  

4. เฉลย 1) true  
   โจทยระบุวา เด็กๆ ไดลูกอม คุกกี้ ผลไม และเงินมากมายในวัน

ฮาโลวีน 
   ถูก เพราะตามธรรมเนียมแลว ผูคนตามบานหลังตางๆ นิยมแจก

ลูกอม คุกกี้ ผลไม ขนมตางๆ รวมถึงเงิน ใหเด็กๆ ที่ไปหาในวันฮาโลวีน เพื่อ
ไมใหเด็กๆ กลั่นแกลงจนเดือดรอนรําคาญ  

5. 
 ชีวิตของกบเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลง มันเริ่มจากไข ไขเปลี่ยนเปนลูกออด 
ลูกออดเปลี่ยนเปนลูกกบ ลูกกบเปลี่ยนเปนกบตัวเต็มวัย มันมีขายาว และสามารถ
กระโดดและวายน้ําได  
 เฉลย 2) false  
    โจทยระบุวา ภาพนี้แสดงวงจรชีวิตของกบ 
   ผิด เพราะที่ถูกตอง คือ วงจรชีวิตของกบ ตั้งแตเกิดจน

เจริญเติบโต เปนดังนี้ ไข → ลูกออด → ลูกกบ → กบตัวเต็มวัย  
6. เฉลย 2) sipped 
   เพราะน้ําชารอน เดชจึงจิบมันอยางชาๆ 
   sipped = จิบ 
   เปนกริยาที่มีความหมายเหมาะสม ทําใหใจความทั้งหมดของประโยค

สอดคลองกัน 
  1) divided = แบง, หาร 
  3) gulped = ดื่ม/กลืนอึกใหญ 
  4) chewed = เคี้ยว  
7. เฉลย 1) tall / long curly 
   เอมี่สูง 168 เซนติเมตร เธอมีผมหยักศกยาว 
   tall = สูง / long curly = หยักศกยาว 
   บอกลักษณะของบุคคลไดตรงกับภาพที่กําหนดให 
  2) high = สูง (ใชกับสิ่งของ) / short straight = ตรงสั้น 
  3) tall = สูง / short curly = หยักศกสั้น 
  4) high = สูง (ใชกับสิ่งของ) / long straight = ตรงยาว   
8. เฉลย 3) - / the / the 
   เขาเอเวอรเรสตเปนยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาหิมาลัย 
   โจทยขอนี้วัดความเขาใจเรื่องการใชคํานําหนานาม (article) Mt. Everest 

เปนชื่อภูเขา ไมตองมี article นําหนา highest เปนรูปคุณศัพทขั้นสูงสุด   
ตองมี the นําหนา และ Himalayas เปนชื่อเทือกเขา ตองมี the นําหนา  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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