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Choose the best alternative.  
1. A : I can speak three languages. 
 B : .................... 
 1) Neither can I.   2) So can I. 
 3) So do I.   4) Neither do I. 
 
Read the paragraph below, then answer the questions 2-6.  
 Beauty is distorted by the media and by the toy industry. In 
today’s society, skinnier is better, and people are willing to go 
through anything to achieve this. Children should not be exposed to 
these ideas. Instead, children should just be kids. Putting the Barbie 
doll into the hands of children teaches them that they need to look 
like her: perfect. Although, Barbie is not the only cause of low self-
satisfaction but is a contributing factor. Barbie has been proven to 
give children who play with her lower self-esteem and induce 
increased desires to look skinnier. Barbie has negative influences on 
body image and causes lower body satisfaction levels among young 
girls, by giving children false pretenses and pressures about being 
skinny and perfect.  
2. What can distort girls’ idea of beauty?  
 1) garment industry  2) cosmetic industry 
 3) food industry   4) toy industry  
3. What is the better way to be perfect like Barbie? 
 1) avoid dinner   2) do the surgery 
 3) keep fit by exercise 4) take diet pills  
4. What is not the effect of giving barbies to the children? 
 1) It makes girls pressured about being skinny and perfect. 
 2) It increases girls’ desires to look fatter. 
 3) It lowers body satisfaction levels among young girls. 
 4) It teaches girls that they need to look perfect.  
5. According to the paragraph, what is Barbie like? 
 1) She is chubby.  2) She is old. 
 3) She is short.   4) She is skinny.  
6. What is the main point of the paragraph? 
 1) Putting the Barbie doll into the hands of children teaches them 

that they need to look perfect. 
 2) Barbie is not the only cause of low self-satisfaction. 
 3) Barbie gives children false pretenses and pressures about 

being skinny and perfect. 
 4) People are willing to go through anything to lose weight. 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) So can I. 
   เอ : ฉันพูดไดสามภาษา 
   บี : ฉันก็เหมือนกัน 
   So can I. = ฉันก็เหมือนกัน 
   เมื่อตองการพูดวาตัวเราเองก็คิด พูด และทําเหมือนกันกับอีกฝาย 

ใหใชโครงสราง So + กริยาชวย + ประธาน โดยตองเลือกใชกริยาชวยให
สอดคลองหรือเหมือนกับกริยาที่อีกฝายใชในประโยคกอนหนา 

  1) Neither can I. = ฉันก็ไมเหมือนกัน จะใชไดก็ตอเมื่อรูสึกคลอย
ตามหรือเห็นดวยกับประโยคปฏิเสธที่อีกฝายพูดมากอนหนา 

  3) และ 4) ผิด เพราะใชกริยาชวยคนละคํากับประโยคกอนหนา  
 
คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 2-6) 
 ความงามถูกบิดเบือนจากสื่อและอุตสาหกรรมของเลน ในสังคมปจจุบันนี้ จะถือ
กันวาผอมกวายอมดีกวา และผูคนก็ยินดีทําทุกอยางเพื่อใหผอม เด็กไมควรสัมผัส
กับความคิดเหลานี้ เด็กควรจะเปนเด็ก การวางตุกตาบารบี้ใสมือของเด็กก็เหมือน
สอนพวกเขาทางออมวาพวกเขา (โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กผูหญิง) จะตองมีลักษณะที่
สมบูรณแบบเหมือนบารบี้ แมวาตุกตาบารบี้ไมไดเปนเพียงสาเหตุเดียวที่ลดความ
พึงพอใจในตนเองของเด็ก แตก็เปนปจจัยสงเสริมปจจัยหนึ่ง ตุกตาบารบี้ไดรับการ
พิสูจนแลววาทําใหเด็กที่เลนนับถือตัวเองนอยลง และกระตือรือรนที่จะทําใหตัวเอง
ดูผอมลง ตุกตาบารบี้มีอิทธิพลทางลบตอภาพลักษณดานรางกายและลดระดับ
ความพึงพอใจในรูปรางของเด็กสาว โดยปลูกฝงความเชื่อผิดๆ ใหเด็ก และกดดัน
พวกเขาวาผูหญิงตองผอมบางและสวยสมบูรณแบบ  
2. เฉลย 4) toy industry 
   โจทยถามวา อะไรบิดเบือนความคิดเรื่องความงามของเด็กสาวได 
   toy industry = อุตสาหกรรมของเลน 
   สรุปไดจาก Beauty is distorted by the media and by the 

toy industry. 
  1) garment industry = อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม (เสื้อผา) 
  2) cosmetic industry = อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
  3) food industry = อุตสาหกรรมอาหาร  
3. เฉลย 3) keep fit by exercise 
   โจทยถามวา วิธีที่ดีกวาเพื่อใหดูสมบูรณแบบไดอยางตุกตาบารบี้ 

คืออะไร 
   keep fit by exercise = รักษาสุขภาพและรูปรางใหดีดวยการ

ออกกําลังกาย 

   เพราะการออกกําลังกายเปนวิธีที่ทําใหสุขภาพแข็งแรงและรูปรางดี 
(รูปรางสมสวน) อยางยั่งยืน แมอาจเห็นผลชากวาที่คาดหวังไวก็ตาม 

  1) avoid dinner = หลีกเลี่ยงอาหารมื้อเย็น (งดรับประทานอาหาร
มื้อเย็น) 

  2) do the surgery = ทําศัลยกรรม 
  4) take diet pills = รับประทานยาลดน้ําหนัก (ยาลดความอวน)  
4. เฉลย 2) It increases girls’ desires to look fatter. 
   โจทยถามวา อะไรไมใชผลกระทบจากการมอบตุกตาบารบี้ใหเด็กๆ 
   It increases girls’ desires to look fatter. = กระตุนใหเด็ก

สาวตองการดูอวนขึ้น 
   เพราะไมตรงกับเนื้อหาของยอหนาที่กําหนดให 
  1) It makes girls pressured about being skinny and perfect. 

= กดดันใหเด็กสาวผอมและสมบูรณแบบ 
  3) It lowers body satisfaction levels among young girls. = 

ลดระดับความพึงพอใจในรางกาย/รูปรางในหมูเด็กสาว 
  4) It teaches girls that they need to look perfect. = สอนเด็กสาว

วาพวกเขาจําเปนตองดูสมบูรณแบบ  
5. เฉลย 4) She is skinny.  
   โจทยถามวา จากยอหนานี้ ตุกตาบารบี้มีลักษณะอยางไร 
   She is skinny. = เธอ (ตุกตาบารบี้) ผอมแหง 
   สรุปไดจาก Barbie has been proven to give children who 

play with her lower self-esteem and induce increased desires to 
look skinnier. 

  1) She is chubby. = เธออวบ 
  2) She is old. = เธอชรา 
  3) She is short. = เธอตัวเตี้ย  
6. เฉลย 1) Putting the Barbie doll into the hands of children 

teaches them that they need to look perfect. 
   โจทยถามวา ประเด็นหลักของยอหนานี้คืออะไร 
   Putting the Barbie doll into the hands of children 

teaches them that they need to look perfect. = การใหตุกตาบารบี้แก
เด็กๆ เปนการสอนพวกเขาวาตองดูสมบูรณแบบ 

   สรุปไดจาก Putting the Barbie doll into the hands of 
children teaches them that they need to look like her: perfect. 

  2) Barbie is not the only cause of low self-satisfaction. = 
ตุกตาบารบี้ไมใชสาเหตุเดียวของความพึงพอใจตนเองต่ํา 

  3) Barbie gives children false pretenses and pressures 
about being skinny and perfect. = ตุกตาบารบี้ปลูกฝงความเชื่อผิดๆ ใหเด็ก 
และกดดันพวกเขาวาตองผอมและดูสมบูรณแบบ 

  4) People are willing to go through anything to lose 
weight. = ผูคนเต็มใจทําทุกอยางเพื่อลดน้ําหนัก 
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