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Choose the best alternative. (Items 1-3)  
1. Sorry, I can’t go out. I’ve got .................... work to do. 
 1) some 2) any 3) a few 4) many  
2. He was very .................... when he saw those big dogs running 

toward him. 
 1) jealous   2) frightened 
 3) embarrassed   4) proud  
3. He was drinking coffee while .................... . 
 1) he drives   2) he drove 
 3) he was driving   4) he is driving 
 
Read the following paragraph, then answer the questions. 
(Items 4-8)  
 Writing text messages while walking is dangerous. It is more 
dangerous than driving and texting. More people get injured while 
walking than driving. Walking in a straight line is not easy. We can 
forget how to walk properly. Dangerous things can happen. We bump 
into people or cars. We fall over things in the street. There are a few 
reasons why texting while walking is dangerous. People cannot see 
when they look at their keyboard. Their minds are somewhere else - 
they are not thinking about walking safely. Thousands of people get 
hurt. Some have bad head injuries. When a car hits someone, the 
head gets injured.  
4. What is the main idea of this paragraph? 
 1) Texting while walking is dangerous. 
 2) Texting is dangerous. 
 3) Walking is dangerous. 
 4) It’s dangerous to send massages.  
5. Which statement is probably true? 
 1) Writing text messages while walking is more dangerous than 

driving while texting. 
 2) Driving while texting is more dangerous than writing text 

messages while walking. 
 3) Writing text messages while walking is as dangerous as 

driving while texting. 
 4) Driving while texting is as dangerous as writing text messages 

while walking.  
6. According to the paragraph, when should people not send massages? 
 1) while walking   2) after dinner 
 3) before sleeping  4) during class  
7. When ones’ minds are absent, they do not .................... what they 

are doing. 
 1) focus on 2) get hurt 3) fall down 4) bump into 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. What is “they” in line 5 refer to? 
 1) messages 2) street 3) people 4) writing 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) some 
   ขอโทษดวย ฉันไปขางนอกไมได ฉันมีงานบางอยางตองทํา 
   some = บางอยาง 
   some เปนคําคุณศัพทบอกปริมาณ ใชขยายคํานามนับไดพหูพจน

และคํานามนับไมไดในประโยคบอกเลา 
  2) any = ... บางไหม, ไม ... เลย ใชกับคํานามนับไดพหูพจนและ

คํานามนับไมไดในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ 
  3) a few = เล็กนอย, สองสาม 
  4) many = มาก  
2. เฉลย 2) frightened 
   เขาหวาดกลัวมาก เมื่อเห็นสุนัขตัวใหญเหลานั้นวิ่งเขาใส/มายังเขา 
   frightened = หวาดกลัว 
   มีความหมายเหมาะสม เนื่องจากใชรูปคุณศัพทที่มาจากกริยาแสดง

อารมณความรูสึก (Emotional Responsive Verb) เพื่อบอกความรูสึกได
ถูกตอง 

  1) jealous = อิจฉา, ริษยา, หึง 
  3) embarrassed = อึดอัดใจ, อับอาย 
  4) proud = ภูมิใจ  
3. เฉลย 3) he was driving 
   เขา(กําลัง)ดื่มกาแฟในขณะที่เขากําลังขับรถ 
   he was driving = เขากําลังขับรถ 
   Past Continuous Tense ใชเลาเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในอดีต 

โครงสราง คือ Subject + was/were + Ving ประธานของประโยคนี้ คือ He 
รูปของ Verb to be ที่ใชเปนกริยาชวยจึงตองเปน was นอกจากนี้ while 
สามารถใชเชื่อมประโยคใน Past Continuous Tense เพื่อบงบอกวามีเหตุการณ 
2 เหตุการณกําลังเกิดขึ้นพรอมกัน 

  1) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Simple Tense 
  2) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Simple Tense 
  3) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Continuous Tense 
 
 การเดินและสงขอความไปดวยเปนเรื่องอันตราย มันอันตรายกวาการขับรถไป
สงขอความไป คนเรามักไดรับบาดเจ็บจากการเดินมากกวาจากการขับรถ การเดิน
ตามแนวเสนตรงนั้นไมงาย เนื่องจากเราลืมวิธีการเดินที่ถูกตอง เรื่องอันตรายอาจ
เกิดขึ้นกับเรา อยางการเดินชนรถหรือชนคนอื่น สะดุดลมบนถนน นั่นจึงทําใหมี
หลายเหตุผลวาทําไมการเดินไปสงขอความไปกอใหเกิดอันตราย คนเรามักมองไม
เห็นเมื่อกมมองแตหนาจอ จิตใจจะไปหวงเรื่องอื่น และไมคิดถึงความปลอดภัย 
หลายพันคนไดรับบาดเจ็บ บางคนบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน 
ศีรษะมักไดรับการกระทบกระเทือน  

4. เฉลย 1) Texting while walking is dangerous. 
   โจทยถามวา ใจความสําคัญของยอหนานี้คืออะไร 
   Texting while walking is dangerous. = การเดินไปสง

ขอความไปนั้นอันตราย 
   สรุปไดจากประโยคแรก ซึ่งเปนประโยคที่แสดงประเด็นสําคัญ (Topic 

Sentence) ของยอหนา 
  2) Texting is dangerous. = การสงขอความนั้นอันตราย 
  3) Walking is dangerous. = การเดินนั้นอันตราย 
  4) It’s dangerous to send massages. = เปนอันตรายที่จะสงขอความ  
5. เฉลย 1) Writing text messages while walking is more dangerous 

than driving while texting. 
   โจทยถามวา ขอความใดมีแนวโนมวาเปนจริง 
   Writing text messages while walking is more dangerous 

than driving while texting. = การเดินไปสงขอความไปอันตรายกวาการ 
ขับรถไปสงขอความไป 

   สรุปไดจากประโยคที่ 2-6 
  2) Driving while texting is more dangerous 
 than writing text messages while walking. = การขับรถ 
 ไปสงขอความไปอันตรายกวาการเดินไปสงขอความไป 
  3) Writing text messages while walking is  
 as dangerous as driving while texting. = การเดินไป 
 สงขอความไปอันตรายพอๆ กับการขับรถไปสงขอความไป 
  4) Driving while texting is as dangerous 
 as writing text messages while walking. = การขับรถไป 
 สงขอความไปอันตรายพอๆ กับการเดินไปสงขอความไป  
6. เฉลย 1) while walking 
   โจทยถามวา จากยอหนานี้ เวลาใดไมควรสงขอความ 
   while walking = ตอนเดิน 
   หากพิมพขอความในโทรศัพทมือถือขณะเดิน สายตาก็จะอยูที่หนาจอ 

ไมมองสิ่งรอบขาง ทําใหเกิดอุบัติเหตุได 
  2) after dinner = หลังรับประทานอาหารเย็น 
  3) before sleeping = กอนนอน 
  4) during class = ระหวางอยูในชั้นเรียน  
7. เฉลย 1) focus on 
   เมื่อจิตใจของคนไมอยูกับตัว พวกเขาจะไมจดจอกับสิ่งที่ทําอยู 
   focus on = จดจอกับ 
   เปนกริยาที่มีความหมายเหมาะสม อีกทั้งยังใชบุพบทไดถูกตอง 

เพื่อสื่อความวาเมื่อคนไมมีสมาธิ เขาจะไมสนใจสิ่งที่กําลังทํา 
  2) get hurt = ไดรับบาดเจ็บ 
  3) fall down = ลม, พังทลาย, ลมเหลว 
  4) bump into = ชน, กระแทก, พบโดยบังเอิญ  
8. เฉลย 3) people 
   โจทยถามวา “they” ในบรรทัดที่ 5 แทนคําวาอะไร 
   people = ผูคน 
   สังเกตไดจาก Their ซึ่งเปนคุณศัพทแสดงความเปนเจาของที่อยู

ตนอนุประโยคแรกของประโยคนี้ แสดงวาคํานี้นํามาแทน people ซึ่งเปนนาม
นับไดพหูพจนที่เปนประธานของประโยคกอนหนา 

  1) messages = ขอความ 
  2) street = ถนน 
  4) writing = การเขียน  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 
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