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Choose the best alternative to complete the conversations.  
Items 1-2 
Susan : Did I ever tell you about the time I met Lady Gaga? 
Sophie : ..........1.......... 
Susan : I was waiting for a flight in Los Angeles when I met Lady 

Gaga. 
Sophie : What did you do? 
Susan : I asked her to sign my book. 
Sophie : ..........2.......... Was she friendly? 
Susan : Yes. She asked me how I was doing and where I had been.  
1. 1) No. What time is it? 2) No. What happened? 
 3) No. Who did she meet? 4) No. Who is Lady Gaga?  
2. 1) That’s terrible.  2) That’s incredible. 
 3) That’s frustrating. 4) That’s disappointing. 
 
Items 3-6 
Mike, Jeff and David have just finished their final examination. They 
decide to go to the movie at 2 o’clock in the afternoon. They still 
have about an hour and a half for lunch. 
Mike : I’m starving to death. 
Jeff : .........3......... before we go to the movie? 
David : Sure, I could eat a horse! 
Jeff : Where should we have lunch? 
David : What do you think, Mike? 
Mike : .........4......... the Chinese restaurant over there? 
Jeff : No, it’s usually very crowded and we can’t wait. 
David : Let’s try the Kitchen. The food’s delicious and .........5......... . 

We can walk there in ten minutes. 
Jeff : Yes, .........6......... . 
Mike : OK, whatever.  
3. 1) Should we eat  2) Where can we eat 
 3) Let’s go somewhere 4) What should we do  
4. 1) Why to   2) What about 
 3) Where is   4) How can we get to  
5. 1) we can get to exercise 2) the traffic is not so heavy  
 3) there’re a lot of parking space 4) it’s not too far from here  
6. 1) we don’t have a car 2) and I don’t want to walk 
 3) but let’s take a taxi 4) but I’m too hungry to eat 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา 
ขอ 1-2 
ซูซาน : ฉันเคยเลาเรื่องตอนที่ฉันเจอเลดี้กากาใหเธอฟงหรือยัง 
โซฟ : ยังเลย เกิดอะไรขึ้น 
ซูซาน : ฉันกําลังรอขึ้นเครื่องที่ลอสแองเจลิสตอนที่เจอเลดี้กากา 
โซฟ : แลวเธอทํายังไง 
ซูซาน : ฉันก็ขอใหเลดี้กากาเซ็นหนังสือให 
โซฟ : ไมนาเชื่อ เธอเปนกันเองไหม 
ซูซาน : ใช เธอถามฉันวาเปนยังไงบาง แลวไปไหนมา  
1. เฉลย 2) No. What happened? 
   No. What happened? = ยังเลย เกิดอะไรขึ้น 
   ตอบไดตรงคําถาม โดยสังเกตไดจากประโยคที่ซูซานพูดตอมา 

และ What happened? เปนคําถามที่ใชถามถึงเหตุการณที่ผานพนไปแลว 
  1) No. What time is it? = ยังเลย กี่โมงแลว 
  3) No. Who did she meet? = ยังเลย เธอพบใครหรือ 
  4) No. Who is Lady Gaga? = ยังเลย เลดี้กากาคือใคร  
2. เฉลย 2) That’s incredible. 
   That’s incredible. = ไมนาเชื่อ 
   ใชคุณศัพทเพื่อบรรยายลักษณะของเหตุการณไดเหมาะสม 
  1) That’s terrible. = แยมาก 
  3) That’s frustrating. = นาหงุดหงิด 
  4) That’s disappointing. = นาผิดหวัง 
 
ขอ 3-6 
 ไมค เจฟฟ และเดวิดเพิ่งสอบปลายภาคเสร็จ พวกเขาตัดสินใจจะไปโรง
ภาพยนตรตอนบาย 2 โมงตรง พวกเขายังมีเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งสําหรับมื้อ
กลางวัน 
ไมค : หิวจะตายอยูแลว 
เจฟฟ : พวกเราจะกินกอนไปโรงหนังกันไหม 
เดวิด : แนสิ หิวจนจะกินมาไดอยูแลว! 
เจฟฟ : พวกเราจะไปกินมื้อเที่ยงกันที่ไหนดีละ 
เดวิด : วาไงละ ไมค 
ไมค : ไปรานอาหารจีนตรงโนนกันไหม 
เจฟฟ : ไมเอาละ รานนั้นมีคนแนนออกจะบอย พวกเราคงรอกันไมไหว 
เดวิด : ลองไปกินที่รานเดอะคิทเชนกัน อาหารอรอย แถมไมไกลจากตรงนี้เทาไร 
เจฟฟ : ไปสิ แตนั่งแท็กซี่กันเถอะ 
ไมค : เอาเลย ยังไงก็ได  

3. เฉลย 1) Should we eat 
   Should we eat = พวกเราจะกิน  
   สังเกตไดจาก I’m starving to death. ที่ไมคพูด และ Sure, I 

could eat a horse! ซึ่งเปนคําตอบของเดวิด เพราะ Sure ใชตอบรับคําถาม
ชนิดใหเลือกตอบวาใชหรือไมใช (Yes-No question) 

  2) Where can we eat = พวกเรากินที่ไหนได 
  3) Let’s go somewhere = ไปสักที่กันเถอะ 
  4) What should we do = พวกเราจะ/ควรทําอะไร 
 
 เพิ่มเติม - should เปนกริยาชวยชนิด modal (ไมตองเปลี่ยนรูปตามพจน

และบุรุษของประธานในประโยค) ใชเพื่อบงบอกความตั้งใจหรือเจตนาที่จะกระทํา   
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง, บงบอกวาควรทําหรือไมควรทําสิ่งใด, คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
หากกระทําตามหรือฝาฝนเงื่อนไขและกฎตางๆ 

  - ประโยค I’m starving to death. และ I could eat a horse. 
ไมไดมีความหมายตามตัวอักษรทุกประการ แตจะนํามาใชเปรียบเปรยความรูสึก 
นิยมใชภาษาพูด โดยใชเพื่อเนนวาผูพูดรูสึกอยางไรมากเปนอยางยิ่ง สําหรับ
ความหมายที่แทจริงของกริยา starve ที่ปรากฏอยูในประโยค I’m starving 
to death. ก็คือ อดอาหาร เมื่อเติม ing ตอทาย แลวใชรวมกับ Verb to be 
ไมไดมีความหมายวาอดอาหาร แตจะแปลวา รูสึกหิวจัด และประโยค I could 
eat a horse. เปนสํานวนที่ใชเพื่อเปรียบเปรยวาหิวมากจนแทบจะกินมาได  
ทั้งตัว เทียบไดกับคําพูดที่ใชในภาษาไทยวา หิวจนจะกินชางไดทั้งตัว  

4. เฉลย 2) What about 
   What about = ... กันไหม 
   เปนสํานวนที่ใชขึ้นตนประโยคเพื่อเสนอความคิดเห็น  
  1) Why to = ทําไมตอง ... 
  3) Where is = ... อยูที่ไหน 
  4) How can we get to = จะไปที่ ... อยางไร  
5. เฉลย 4) it’s not too far from here 
   it’s not too far from here = ไมไกลจากตรงนี้เทาไร 
   เพราะมีใจความคลอยตามอนุประโยคกอนหนา โดยสังเกตไดจาก

สันธาน and และสอดคลองกับคําพูดที่ตามมา 
  1) we can get to exercise = พวกเราออกกําลังกายไปดวยได 
  2) the traffic is not so heavy = การจราจรไมติดขัดมากนัก 
  3) there’re a lot of parking space = มีที่จอดรถเยอะแยะ  
6. เฉลย 3) but let’s take a taxi 
   but let’s take a taxi = แตนั่งแท็กซี่กันเถอะ 
   จากบทสนทนา เจฟฟตอบรับขอเสนอของเดวิดเรื่องรานอาหาร แตก็

เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยชวนเพื่อนๆ ใหโดยสารรถแท็กซี่ไปยังรานอาหาร
ที่เดวิดเสนอขึ้นมาดวยกัน ซึ่งไมคก็ยอมรับขอเสนอของเจฟฟ 

  1) we don’t have a car = พวกเราไมมีรถยนต 
  2) and I don’t want to walk = และฉันไมอยากเดิน 
  4) but I’m too hungry to eat = แตฉันหิวเกินกวาจะกินลง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


