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Choose the best answer.  
Items 1-3 
Secretary : Good morning, Goldstar Electric. May I help you? 
Mr. Graham : Yes, please. ..........1.......... 
Secretary : I am afraid he is not in at the moment. He is in the 

warehouse. 
Mr. Graham : Then, ..........2.......... This is Mr. Graham of the General 

Motors. Please ask him to contact me at 02-5562632 
as soon as possible. I’ll be in the office all day. 
Please don’t forget. This is urgent. 

Secretary : ..........3.......... I will give Mr. Taylor your message. 
Mr. Graham : Thank you. 
Secretary : You’re welcome.  
1. 1) Can I talk to Mr. Taylor? 
 2) Pass my message to Mr. Taylor. 
 3) Mr. Graham is speaking. 
 4) Ask Mr. Taylor to contact me.  
2. 1) tell him to call me urgently. 
 2) would you please give him a message? 
 3) please don’t forget to tell him. 
 4) my number is 02-5562632.  
3. 1) Goodbye.   2) Thank you. 
 3) Certainly.   4) See you later. 
 
Items 4-8 
Tony : I’m so tired. I can’t breathe. I think I’m dying. 
Ann : ..........4.......... . You’re not dying. You’re just over-weight. You 

smoke and drink too much. You ... . 
Tony : I know, I know. You’re right. 
Ann : Well, you should do something about it. ..........5.........., you’ll 

die of a heart attack before you’re sixty. 
Tony : Well, what should I do? 
Ann : First, stop drinking so much. And then you should give up 

smoking. Or ..........6.........., at least. 
Tony : Oh, ..........7.......... . 
Ann :  And you must not be so over-weight. I think ..........8.......... . 

You know, a calorie-controlled diet. And, of course, you 
should get more exercise. 

Tony : Oh, ... all right. I’ll start next week.  
4. 1) Waste 2) Litter 3) Sewage 4) Rubbish  

 
 
 
 
 
 
 
  
5. 1) Believe me   2) Due to the health 
 3) If you don’t   4) Don’t forget my words  
6. 1) smoke cigars   2) try to cut down 
 3) stop chewing gum 4) drink plain water  
7. 1) easy to say   2) hard for you 
 3) difficult to tell   4) enough for me  
8. 1) you’d dine out with me 2) you’d watch out your meal 
 3) you’d better go on a diet 4) you should eat out 
 

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา 
ขอ 1-3 
เลขานุการ : สวัสดีคะ บริษัทโกลดสตารอิเล็กทริคคะ มีอะไรใหชวยคะ 
คุณเกรเอิม : ครับ ผมขอพูดสายกับคุณเทยเลอรครับ 
เลขานุการ : ตอนนี้คุณเทยเลอรไมอยูคะ ไปตรวจเยี่ยมโกดัง 
คุณเกรเอิม : ถาอยางนั้น ขอฝากขอความถึงคุณเทยเลอรหนอยครับ ผมเกรเอิม 

จากบริษัทเจเนอรัลมอเตอรส รบกวนบอกใหเขาติดตอผมที่
เบอร 02-5562632 โดยเร็วดวยครับ ผมจะอยูที่สํานักงานทั้งวัน 
กรุณาอยาลืมนะครับ นี่เปนเรื่องเรงดวน 

เลขานุการ : แนนอนคะ ดิฉันจะแจงขอความของคุณใหคุณเทยเลอรทราบคะ 
คุณเกรเอิม : ขอบคุณครับ 
เลขานุการ : ยินดีคะ  
1. เฉลย 1) Can I talk to Mr. Taylor? 
   Can I talk to Mr. Taylor? = ผมขอพูดสายกับคุณเทยเลอรครับ 
   เหมาะสมกับสถานการณ 
  2) และ 4) ไมเหมาะสม เพราะเปนประโยคคําสั่ง 
  3) จะใชไดก็ตอเมื่อเปนผูรับสายโทรศัพท  
2. เฉลย 2) would you please give him a message? 
   would you please give him a message? = ขอฝากขอความ

ถึงคุณเทยเลอรหนอยครับ 
   เปนประโยคขอรองที่สุภาพและมีความหมายเหมาะสม 
  1) เปนประโยคคําสั่ง 
  3) และ 4) ความหมายไมเหมาะสม  
3. เฉลย 3) Certainly. 
   Certainly. = แนนอนคะ 
   เปนคําตอบรับที่เหมาะสม 
  1), 2) และ 4) ไมใชเพื่อตอบรับ 

ขอ 4-8 
โทนี่ : เหนื่อยจังเลย หายใจไมออก ฉันคิดวาฉันกําลังจะตาย 
แอน : เหลวไหลนะ เธอไมไดจะตายสักหนอย เธอก็แคน้ําหนักเกินมาตรฐาน 

เธอสูบบุหรี่แลวก็ดื่มจัด เธอ ... 
โทนี่ : ฉันรู ฉันรู เธอพูดถูก 
แอน : เอาละ เธอควรทําอะไรสักอยางแลว ไมอยางนั้น เธอจะหัวใจวายตาย

กอนอายุหกสิบ 
โทนี่ : วาแต ... ฉันควรทํายังไงบางละ 
แอน : อันดับแรก ใหหยุดดื่มเหลามากๆ แลวเธอก็ควรเลิกสูบบุหรี่ หรืออยาง

นอยๆ ก็พยายามลดลง 
โทนี่ : โอ ก็พูดงายนะ 
แอน : แลวเธอก็ตองไมปลอยใหน้ําหนักเกินมากนัก ฉันวาเธอควรควบคุม

อาหาร พอนึกออกไหม อาหารที่ควบคุมปริมาณแคลอรีนะ แลวก็
แนนอนวาเธอควรออกกกําลังกายใหมากขึ้น 

โทนี่ : ออ ... ก็ได เดี๋ยวฉันเริ่มอาทิตยหนาแลวกัน  
4. เฉลย 4) Rubbish 
   Rubbish = เหลวไหลนะ 
   นอกจากจะแปลวา ขยะ แลว ยังนํามาใชในความหมายของ nonsense 

ได นอกจากนี้ garbage ก็เปนอีกคําหนึ่งที่ใชในความหมายนี้ไดเชนกัน 
  1) และ 2) หมายถึง ขยะ, ของเสีย 
  3) หมายถึง น้ําเสีย  
5. เฉลย 3) If you don’t 
   If you don’t = ไมอยางนั้น 
   ใจความมีลักษณะชักจูงใหดูแลสุขภาพ โดยแฝงน้ําเสียงเชิงขอรอง

แกมบังคับ จึงนําประโยคเงื่อนไข ซึ่งประกอบดวย 2 อนุประโยค และมี if หรือ 
unless เปนคําเชื่อมประโยค มาใชในที่นี้ได (ความหมายตามตัวอักษรของอนุ-
ประโยคขางตน คือ ถาเธอไมทํา) 

  1) และ 3) ไมเหมาะจะนํามาใชในบริบทนี้  
  2) ใชกลาวถึงสาเหตุ  
6. เฉลย 2) try to cut down 
   try to cut down = พยายามลดลง  
   ตองเลือกขอความที่เกี่ยวของกับการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งเปนมาตรการ    

ที่สองที่แอนแนะนําใหโทนี่ดูแลสุขภาพ 
  1) ไมใชคําแนะนําที่เหมาะสม 
  3) และ 4) ไมเกี่ยวของกับประโยคกอนหนา  
7. เฉลย 1) easy to say 
   easy to say = ก็พูดงายนะ 
   มีความหมายสอดคลองกับบริบท 
  2), 3) และ 4) ไมเหมาะจะนํามาใชในบริบทนี้  
8. เฉลย 3) you’d better go on a diet 
   you’d better go on a diet = เธอควรควบคุมอาหาร 
   มาตรการที่สามที่แอนแนะนําใหโทนี่ทํา คือ การลดน้ําหนักโดยการ

ควบคุมอาหาร 
  1) เธอควรออกไปกินอาหารกับฉัน 
  2) เธอควรเฝามองอาหารของเธอ 
  4) เธอควรกินอาหารนอกบาน 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


