
 
 

ค ำอธิบำยค ำวิจำรณ์ข้อสอบ 

โครงกำรประเมินทักษะภำษำอังกฤษระดับประเทศ คร้ังท่ี 2 
 

➢ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4 – ม.6) 

75. According to the passage, which of the following statements is NOT TRUE? 
 1. One way to make GM food is to mix fish genes with tomatoes. 
 2.  Soya is often genetically modified. 
 3. Consumers can always rely on food labels. 
 4. We need to do more research on GM food. 
 5. GM food could harm the food chain.  
เฉลยข้อ 3 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: ขอ้ 1 เป็นควำมจริงค่ะ จำกบรรทดั 5 – 7 GM food is made by taking genes 
(DNA) from one organism and putting it into another. For example, natural potatoes are mixed with 
chicken genes or tomatoes are mixed with fish genes. ดงัน้ันข้อที่ไม่ถูกตอ้งคือตวัเลือกที่ 3 

 

79. Which of the following may be best described how most people feel about GM food? 
 1. neutral  2. serious 
 3. objective 4.  uncertain 
 5.  hopeful 
เฉลยข้อ 4 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: จำกบรรทดัที่ 19 – 20 บอกว่ำ 70% of people, when asked, usually say they 
do not want GM food. Why? Because they say they say no one knows what the long-term effects of 



GM will be. หมำยถึง 70% ของที่ถูกถำมมักบอกว่ำไม่ตอ้งกำรอำหำร GM เพรำะพวกเขำบอกว่ำ ไม่มีใคร
ทรำบว่ำผลในระยะยำวของ GM เป็นอย่ำงไร ประโยคน้ีส่ือถึงควำมไม่แน่ใจ หรือไม่แน่นอน uncertain 
(adj): not knowing what to do or believe, or not able to decide about something Objective (adj): based 
on real facts and not influenced by personal beliefs or feelings ค ำถำมถำมว่ำคนส่วนใหญ่รู้สึกอย่ำงไร 
ตอ้งตอบว่ำ uncertain The definitions are from https://dictionary.cambridge.org/. 

 
86. According to the passage, the way today’s teenage boys act at dances is ___________ the previous 

generation. 
 1. totally unacceptable to 
 2.  no different than 
 3. taught by the parents of 
 4.  considered brave to 
 5. less progressive than 
เฉลยข้อ 1 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: ในบทควำมกล่ำวถึงพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับในสังคมในตอนน้ี แต่ไม่
เหมำะสมเป็นอย่ำงมำกในอดีต things that we find socially acceptable were considered terribly 
inappropriate. โดยยกตวัอย่ำงกำรเตน้ในสมัยก่อน และสมยัน้ี ตอบข้อ 1 totally unacceptable เพรำะจะมี
ควำมหมำยใกลเ้คียงกบั terribly inappropriate โจทยข์อ้น้ีแปลว่ำกำรเตน้ของสมยัน้ี เป็นส่ิงที่รับไม่ไดจ้ริง ๆ 
ส ำหรับสมัยก่อน ส่วน less progressive หมำยถึงทันสมยัน้อยกว่ำตำมค ำจ ำกดัควำมขำ้งล่ำง Progressive 
(adj.) ideas or systems are new and modern. 

The definition is from https://dictionary.cambridge.org/. 

 
88. The underlined word “inappropriate” in paragraph 2 is best replaced by _______. 
 1. imperfect 2.  irregular 
 3. unsuitable 4. Intolerable 
 5. unknown 
เฉลยข้อ 3 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: The following definitions are from https://dictionary.cambridge.org/ 
inappropriate: unsuitable, esp. for the particular time, place, or situation: unsuitable: not right for a 



particular person, situation, or occasion intolerable: too bad or difficult to bear or to be accepted จำก
ควำมหมำยขำ้งตน้ inappropriate มีควำมหมำยตรงกบั unsuitable มำกกว่ำ 

 


