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Direction : Read the following passage, then choose the 

most appropriate answer.  
 Excavations or digs are the most important means by which 
archaeologists get their information. By examining aerial photographs, 
old pictures, maps, documents or landmarks, they make the decision 
about where a good place might be to dig. After painstakingly 
removing layers of soil, often using small tools and trowels, they look 
for artifacts. This process continues until they reach an undisturbed 
layer of soil which has no trace of human occupation. 
 Brushing away the soil that hides an artifact is like brushing away 
time. The tiny fragments help to create a more complete picture of 
the past. Although archaeology did the study of the remains of the 
past human societies, it is not the same as history. Historians use 
written records to find out about the past, whereas archaeologists 
use the objects they find such as pots, bones, and tools to find out 
about the past.  
1. What is the main topic of this passage? 
 1) Information used by archaeologists 
 2) The study of past human societies 
 3) Features of archaeological digs  
 4) Methods of scientific investigation  
2. The word “documents” (line 2) is closest in meaning to ................... . 
 1) photographs 2) records 3) books 4) magazines  
3. The word “they” (line 4) refers to ................... . 
 1) excavations   2) artifacts 
 3) processes   4) archaeologists  
4. The word “picture of the past” (line 7) refers to ................... . 
 1) photograph   2) representation 
 3) painting   4) occupation  
5. According to the passage, all of the following help archaeologists 

decide where to dig except ................... . 
 1) old pictures   2) maps 
 3) newspapers   4) aerial photograph  
6. Which of the following tools would most probably be used at a dig? 
 1) A dump truck  2) A crane 
 3) A trowel   4) A large shovel  
7. At which of the following layers would archaeologists stop digging? 
 1) one with the remains of Bronze Age tools 
 2) one with the remains of an 18 th-century wall 
 3) a layer of undisturbed soil 
 4) a layer containing deep trench cuts 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. The word “painstakingly” (line 3) could be replaced by ................... . 
 1) fearfully   2) slowly 
 3) carefully   4) with great pain  
9. All of the following would be something an archaeologist uses to 

learn about the past except ................... . 
 1) a letter from a general war 2) a bone fragment 
 3) an axe from the Bronze Age 4) a piece of pottery  
 

เฉลย 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง 
 การขุดคนเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําใหนักโบราณคดีไดขอมูลมา พวกเขาจะ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ที่เหมาะสมจะไปขุดคน จากการตรวจสอบภาพถายทาง
อากาศ รูปภาพเกา แผนที่ เอกสารหรือจุดสังเกตตางๆ หลังจากขุดชั้นดินอยาง
พิถีพิถันโดยใชเครื่องมือและเสียมขุดขนาดเล็ก พวกเขามองหาวัตถุที่เกิดจากฝมือ
มนุษย กระบวนการนี้ดําเนินไปจนกระทั่งพวกเขาขุดจนถึงชั้นดินที่ไมถูกรบกวน ซึ่ง
ไมมีรองรอยจากมนุษยที่เขาไปใชประโยชน 
 การปดดินที่ซอนวัตถุไวก็ เหมือนตัดชวงเวลาออกไป ชิ้นสวนเล็กๆ ชวย      
สรรสรางภาพของอดีตใหสมบูรณยิ่งขึ้น ถึงแมวาโบราณคดีเปนการศึกษาสิ่งที่
เหลืออยูของสังคมมนุษยในอดีต แตก็ไมเหมือนกับวิชาประวัติศาสตรเสียทีเดียว     
นักประวัติศาสตรใชบันทึกที่ เปนลายลักษณอักษรเพื่อคนหาอดีต ในขณะที่       
นักโบราณคดีใชวัตถุที่พวกเขาคนพบ อยางเชนหมอ กระดูก และเครื่องมือตางๆ 
เพื่อใหคนพบอดีต  
1. เฉลย 3) Features of archaeological digs 
   ใจความหลักของบทความนี้ คือ ลักษณะของการขุดคนทางโบราณคดี 
  1) Information used by archaeologists = ขอมูลที่นักโบราณคดี

นํามาใช 
  2) The study of past human societies = การศึกษาคนควาเรื่อง

สังคมมนุษยในอดีต 
  4) Methods of scientific investigation = วิธีการสืบสวนเชิง

วิทยาศาสตร  
2. เฉลย 2) records 
   documents แปลวา เอกสาร มีความหมายใกลเคียงกับคําวา records 

ที่แปลวา บันทึก 
  1) photographs = ภาพถาย 
  3) books = หนังสือ 
  4) magazines = นิตยสาร 

3. เฉลย 4) archaeologists 
   คําวา they ในบรรทัดที่ 4 แทนคําวา นักโบราณคดี 
  1) excavations = การขุดคน 
  2) artifacts = วัตถุโบราณ 
  3) processes = กระบวนการ  
4. เฉลย 2) representation 
   วลี picture of the past ในบรรทัดที่ 7 ใชกลาวถึงภาพที่แสดง

ใหเห็นชวงเวลาในอดีต 
  1) photograph = ภาพถาย 
  3) painting = ภาพเขียน 
  4) occupation = อาชีพ, การใชที่ดินหรือสถานที่เปนระยะเวลาหนึ่ง  
5. เฉลย 3) newspapers 
   จากบทความ สิ่งที่ชวยใหนักโบราณคดีตัดสินใจหาสถานที่สําหรับ

ขุดคนมีมากมาย ยกเวนหนังสือพิมพ 
  1) old pictures = รูปภาพเกาๆ 
  2) maps = แผนที่ 
  4) aerial photograph = ภาพถายทางอากาศ  
6. เฉลย 3) A trowel 
   เครื่องมือที่มักจะใชเพื่อชวยขุดคนบอยที่สุด คือ เสียมเล็ก (ลักษณะ

คลายชอนปลูก) 
  1) A dump truck = รถบรรทุกที่ทายรถสามารถเปดเพื่อเทของออกได 
  2) A crane = ปนจั่น 
  4) A large shovel = พลั่วขนาดใหญ   
7. เฉลย 3) a layer of undisturbed soil 
   นักโบราณคดีจะหยุดขุดเมื่อขุดถึงชั้นดินที่ยังไมถูกรบกวน 
  1) one with the remains of Bronze Age tools = ชั้นดินที่มี

เครื่องมือตางๆ ที่พบไดในยุคสัมฤทธิ์หลงเหลืออยู 
  2) one with the remains of an 18 th-century wall = ชั้นดินที่

มีซากกําแพงที่สรางในศตวรรษที่ 18 หลงเหลืออยู 
  4) a layer containing deep trench cuts = ชั้นดินที่มีรอยตัด

เปนรองลึกคลายคูน้ํา  
8. เฉลย 3) carefully 
   painstakingly แปลวา อยางพิถีพิถัน, อยางละเอียดลออ, อยาง

ประณีต จึงนําคําวา carefully ที่แปลวา อยางระมัดระวัง มาใชแทนได 
  1) fearfully = อยางหวาดกลัว 
  2) slowly = อยางชาๆ 
  4) with great pain = ดวยความเจ็บปวดแสนสาหัส  
9. เฉลย 1) a letter from a general war 
   จากเนื้อเรื่อง นักโบราณคดีจะศึกษาเรื่องราวในอดีตผานวัตถุตางๆ  

ยกเวนจดหมายในสงครามทั่วไป 
  2) a bone fragment = ชิ้นสวนกระดูก(ที่หลุดจากโครงกระดูกทั้งราง) 
  3) an axe from the Bronze Age = ขวานจากยุคสัมฤทธิ์ 
  4) a piece of pottery = ชิ้นสวนเครื่องปนดินเผา 
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