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Direction : Choose the best answer.  
 It is easy to make a delicious-looking hamburger at home. But 
would this hamburger still look delicious after it sat on your kitchen 
table under very bright lights for six or seven hours? If someone took 
a picture or made a video of this hamburger after the seventh hour, 
would anyone want to eat it? More importantly, do you think you 
could get millions of people to pay money for this hamburger? 
 These are the questions that fast food companies worry about 
when they produce commercials or print ads for their products. Video 
and photo shoots often last many hours. The lights that the 
photographers use can be extremely hot. These conditions can cause 
the food to look quite unappealing to potential consumers. Because of 
this, the menu items that you see in fast food commercials are 
probably not actually edible. 
 Let’s use the hamburger as an example. The first step towards 
building the perfect commercial hamburger is the bun. The food 
stylist _ a person employed by the company to make sure the 
products look perfect _ sorts through hundreds of buns until he or 
she finds one with no wrinkles. Next, the stylist carefully rearranges 
the sesame seeds on the bun using glue and tweezers for maximum 
visual appeal. The bun is then sprayed with a waterproofing solution 
so that it will not get soggy from contact with other ingredients, the 
lights, or the humidity in the room. 
 Next, the food stylist shapes a meat patty into a perfect circle. 
Only the outside of the meat gets cooked _ the inside is left raw so 
that the meat remains moist. The food stylist then paints the outside 
of the meat patty with a mixture of oil, molasses, and brown food 
coloring. Grill marks are either painted on or seared into the meat 
using hot metal skewers. 
 Finally, the food stylist searches through dozens of tomatoes and 
heads of lettuce to find the best-looking produce. One leaf of the 
crispest lettuce and one center slice of the reddest tomato are 
selected and then sprayed with glycerin to keep them looking fresh. 
 So the next time you see a delectable hamburger in a fast food 
commercial, remember: you’re actually looking at glue, paint, raw 
meat, and glycerin! Are you still hungry?  
1. The author’s primary purpose is to ................... . 
 1) convince readers not to eat at fast food restaurants 
 2) explain how fast food companies make their food look delicious 

in commercials 
 3) teach readers how to make delicious-looking food at home 
 4) criticize fast food companies for lying about their products in 

commercials 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. According to the passage, fast food companies use things like 

glue and glycerin on hamburgers that appear in advertisements 
because ................... . 

  I. no one actually has to eat the food used in the commercial 
  II. it is important that people who see these advertisements 

would pay for the food being advertised 
  III. filming a commercial or a print ad can take a very long 

time 
 1) I. only   2) I. and II. only  
 3) II. and III. only  4) I., II., and III.  
3. As used in paragraph 2, something is edible if it ................... . 
 1) can safely be eaten  
 2) looks very delicious 
 3) seems much smaller in real life  
 4) tastes good  
4. According to the passage, a food stylist working on a hamburger 

commercial might use glue to ................... .  
 1) make sure the meat patty stays attached to the bun 
 2) keep the sesame seeds on the bun in perfect order 
 3) arrange the lettuce on the tomato 
 4) hold the entire hamburger together  
5. Based on information in the passage, it is most important for the 

lettuce and tomato used in a fast food hamburger commercial 
to ................... . 

 1) have a great taste 
 2) be the perfect shape and size 
 3) appear natural 
 4) look fresh  
6. According to this passage, which bun is chosen for the commercial? 
 1) the humid bun  2) the rumpled bun  
 3) the smooth bun  4) the lighted bun  
7. As used in the final paragraph, which is the best synonym for 

delectable? 
 1) disgusting 2) familiar 3) fake 4) delicious 
 

เฉลย 
 
 การทําแฮมเบอรเกอรใหดูนาอรอยที่บานเปนเรื่องงาย แตแฮมเบอรเกอรยังจะดู
นาทานอีกไหมหลังจากมันวางอยูบนโตะครัวใตแสงไฟที่สวางมากๆ เปนเวลา 6-7 
ชั่วโมง ถามีคนถายรูปหรือตั้งวิดีโอแฮมเบอรเกอรนี้ไวหลังชั่วโมงที่ 7 จะมีใครอยาก

ทานแฮมเบอรเกอรนี้อยูไหม ที่สําคัญไปกวานั้น คุณสามารถทําใหคนหลายลานคน
สามารถจายเงินเพื่อแฮมเบอรเกอรไดหรือไม 
 นี่เปนคําถามที่บริษัทผูผลิตฟาสตฟูดกังวลเมื่อพวกเขาผลิตโฆษณาอาหารทาง
โทรทัศนหรือสื่อสิ่งพิมพ การถายวิดีโอและภาพนิ่งมักจะใชเวลาหลายชั่วโมง แสง
ไฟที่ชางภาพใชนั้นอาจรอนมาก สภาวะเชนนี้อาจเปนเหตุใหอาหารดูไมนาดึงดูดใจ
สําหรับลูกคา ดวยเหตุนี้ อาหารที่คุณเห็นในโฆษณาฟาสตฟูดอาจจะรับประทาน
ไมไดเลย 
 ขอยกตัวอย า ง เปนแฮมเบอร เกอร ขั้นแรก สิ่ งสํ า คัญที่ ทํ า ให โฆษณา
แฮมเบอรเกอรออกมาสมบูรณแบบก็คือ ขนมปง นักตกแตงอาหาร ซึ่งไดรับจาง
จากบริษัทเพื่อใหมั่นใจไดวาสินคานั้นออกมาสมบูรณแบบ จะคัดขนมปงหลายรอย
ชิ้นจนพบขนมปงที่ไมมีรอยใดๆ ตอมา นักตกแตงจะตองนําเมล็ดงามาจัดวางลงบน
ขนมปงอยางระมัดระวังโดยใชกาวและแหนบคีบ เพื่อใหอยูในตําแหนงที่ดึงดูด
สายตามากที่สุด แลวขนมปงจะถูกพนดวยสารละลายที่กันน้ําเพื่อไมใหดูแฉะจาก
การสัมผัสกับสวนประกอบอื่นๆ แสงไฟ หรือความชื้นในหอง 
 ลําดับตอไป นักตกแตงอาหารจะปนเนื้อบดใหเปนแผนกลมที่สมบูรณแบบ เนื้อจะ
ถูกปรุงสุกแตเพียงดานนอกเทานั้น เนื้อดานในยังคงดิบอยูเพื่อใหเนื้อมีความชุมชื้น
เหลืออยู นักตกแตงอาหารแตมชิ้นเนื้อตรงดานนอกดวยสวนผสมของน้ํามัน น้ําเชื่อม 
และสีผสมอาหารสีน้ําตาล รอยยางที่ปรากฏบนชิ้นเนื้ออาจทําขึ้นโดยแตงแตมดวยสี
หรือนาบดวยเหล็กเสียบอาหารที่อังไฟจนรอนก็ได 
 ขั้นตอนสุดทาย นักตกแตงอาหารจะมองหามะเขือเทศหลายสิบผลและหัวผักกาด
เพื่อมองหาชิ้นที่ดีที่สุด โดยเลือกเอาใบผักกาดที่กรอบที่สุดหนึ่งใบและมะเขือเทศสี
แดงสดหั่นเปนแวนหนึ่งชิ้น แลวพนดวยกลีเซอรีน เพื่อใหดูสดอยูเสมอ 
 ดังนั้นครั้งหนาเวลาที่คุณเห็นแฮมเบอรเกอรที่นารับประทานในโฆษณาฟาสตฟูด จํา
ไววาคุณกําลังมองเห็นกาว สี เนื้อดิบ และกลีเซอรีน แลวคุณยังจะหิวกันอยูอีกไหม  
1. เฉลย 2) explain how fast food companies make their food look 

delicious in commercials  
   วัตถุประสงคเบื้องตนของผูเขียน คือ อธิบายวาบริษัทผูผลิตฟาสตฟูด

ทําอาหารในโฆษณาใหดูนาอรอยไดอยางไร  
2. เฉลย 3) II. and III. only 
   จากบทความ บริษัทผูผลิตฟาสตฟูดใชกาวและกลีเซอรีนบน

แฮมเบอรเกอรที่ปรากฏในโฆษณา เพราะวาการดึงดูดใจผูคนที่เห็นโฆษณาให
จายเงินซื้ออาหารที่ลงโฆษณาถือเปนเรื่องสําคัญ  และการถายโฆษณาเพื่อออก
โทรทัศนหรือลงสื่อสิ่งพิมพนั้นใชเวลานาน  

3. เฉลย 1) can safely be eaten 
   ในยอหนาที่ 2 ของบางอยางรับประทานได ถานํามาบริโภคไดอยาง

ปลอดภัย (รับประทานเขาไปแลวไมเปนอันตรายตอรางกาย)  
4. เฉลย 2) keep the sesame seeds on the bun in perfect order 
   จากบทความ นักตกแตงอาหารอาจใชกาวเพื่อติดเมล็ดงาบนขนมปง 

ที่ใชในโฆษณาแฮมเบอรเกอร เพื่อใหอยูในตําแหนงที่สมบูรณแบบ  
5. เฉลย 4) look fresh 
   จากขอมูลในบทความ สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผักกาดและมะเขือเทศ

ที่นํามาใชในโฆษณาแฮมเบอรเกอร คือ ตองดูสดใหม  
6. เฉลย 3) the smooth bun 
   จากบทความ ขนมปงที่ถูกเลือกใชในโฆษณาจะตองเปนขนมปงที่

ราบเรียบ ไมมีรอยเหี่ยว  
7. เฉลย 4) delicious 
   คําที่มีความหมายเหมือนกับคําวา delectable ในยอหนาสุดทาย

คือ delicious ซึ่งแปลวา อรอย  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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