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Choose the best sentences to complete the conversation. 
(Items 1-3)  
Guide : If you have any questions while we’re going along, please 

don’t hesitate to ask. 
Man : I need some ideas for things to do in Maldives. 
Guide : ..........1..........  
Man : I want to do scuba diving. 
Guide : Uh huh. If so, you shouldn’t miss Vattaru Kandu. You can 

get fantastic views of the island from there also. 
Man : That’s a good idea.  
Woman : I have another question. ..........2.......... 
Guide : There are so many good restaurants. If you like fresh 

seafood and get fantastic views of the beach, I’d 
recommend Floating Seafood Market.  

Woman : ..........3.......... I love crabs and lobsters and I hope to have 
some fresh ones there this evening.  

1. 1) I have some brochures of Maldives here. 
 2) What activities are you interested in doing? 
 3) I know lots of beautiful places in Maldives. 
 4) If you like scuba diving, you must like Maldives.  
2. 1) What beach do you recommend? 
 2) What is there to do at night on this island? 
 3) Do you know any famous beaches on this island? 
 4) Where’s the best place to have lunch on this island?  
3. 1) That sounds exciting. 
 2) What else is there to do? 
 3) Oh, no! I’m allergic to seafood. 
 4) I’m not really interested in that. 
 
Read the story below, then answer the questions 4-5. 
 Ron and Nancy were discussing their daughter’s upcoming 
wedding, talking with friends. After Nancy described the dress she 
was planning to wear, her friend asked her what color shoes she had 
to go with it. Nancy replied, “Silver.” 
 At that point her husband, Ron, chimed in, “Silver--to match her 
hair.” 
 Shooting a look at Ron’s bald spot, Nancy said, “So, Ron, are you 
going barefoot?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. What are Ron, Nancy and Nancy’s friend mainly talking about? 
 1) the wedding of the daughter of Ron and Nancy they have been to 
 2) the clothes Ron and Nancy are going to wear on their wedding 
 3) the clothes Ron and Nancy are going to wear to their 

daughter’s wedding 
 4) the shoes Ron and Nancy are going to wear for the wedding  
5. What proverb can be used for the conclusion of this story? 
 1) Give as good as one gets. 
 2) Jump out of the frying pan into the fire. 
 3) An eye for an eye, a tooth for a tooth. 
 4) One man’s meat is another man’s poison. 
 

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา (ขอ 1-3) 
มัคคุเทศก : ถาคุณมีคําถามอะไรระหวางที่เรากําลังเดินทาง โปรดถามผมไดเลย

นะครับ 
ผูชาย  : ผมอยากทราบวามีอะไรใหทําที่มัลดีฟสบางครับ 
มัคคุเทศก : คุณสนใจจะทํากิจกรรมอะไรเหรอครับ 
ผูชาย  : ผมตองการจะไปดําน้ําครับ 
มัคคุเทศก : ครับ ถาอยางนั้น คุณไมควรพลาดที่จะไปที่ Vattaru Kandu เลย

นะครับ คุณจะเห็นวิวสวยๆ ของเกาะจากที่น่ันไดดวยครับ 
ผูชาย  : เปนความคิดที่ดีเลยละครับ 
ผูหญิง  : ฉันมีอีกคําถามคะ ตอนกลางคืนเราทํากิจกรรมอะไรบนเกาะนี้ได

บางคะ 
มัคคุเทศก : ที่นี่มีรานอาหารดีๆ หลายรานครับ ถาคุณชอบอาหารทะเลสดๆ 

พรอมกับชมวิวชายหาดสวยๆ ไปดวย ผมขอแนะนําตลาดน้ําอาหาร
ทะเลครับ 

ผูหญิง  : ฟงดูนาตื่นเตนจังคะ ฉันชอบทานปูและกุงมังกร ฉันหวังวาจะได
ทานแบบสดๆ ที่นั่นเย็นนี้  

1. เฉลย 2) What activities are you interested in doing?  
   What activities are you interested in doing? = คุณสนใจ

จะทํากิจกรรมอะไรเหรอครับ 
   สอดคลองกับประโยคที่นักทองเท่ียวชายพูดกอนหนาและพูดตอมา 
  1) I have some brochures of Maldives here. = ฉันมีแผนพับ

เกี่ยวกบัมัลดีฟสตรงนี้ 
  3) I know lots of beautiful places in Maldives. = ฉนัรูจัก

สถานที่สวยๆ หลายแหงในมัลดีฟส 
  4) If you like scuba diving, you must like Maldives. = ถา

คุณชอบดําน้ํา คณุตองชอบมัลดีฟส 

2. เฉลย 2) What is there to do at night on this island? 
   What is there to do at night on this island? = ตอน

กลางคืนเราทํากิจกรรมอะไรบนเกาะนีไ้ดบางคะ 
   สอดคลองกับประโยคที่นักทองเที่ยวหญิงพูดกอนหนาและประโยค

ที่มัคคุเทศกพูดตอมา 
  1) What beach do you recommend? = คุณแนะนําชายหาดอะไร 
  3) Do you know any famous beaches on this island? = คุณ

รูจักชายหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะนี้บางไหม 
  4) Where’s the best place to have lunch on this island? = 

สถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับรับประทานอาหารกลางวันบนเกาะนี้อยูที่ไหน   
3. เฉลย 1) That sounds exciting. 
   That sounds exciting. = ฟงดูนาตื่นเตนจังคะ 
   สอดคลองกับประโยคที่นักทองเที่ยวหญิงพูดตอมา 
  2) What else is there to do? = มีอะไรใหทําอีกไหม 
  3) Oh, no! I’m allergic to seafood. = โอ ไมเอาละ ฉันแพอาหาร

ทะเล 
  4) I’m not really interested in that. = ฉันไมคอยสนใจเรื่องนั้น

เทาไร  
4. เฉลย 3) the clothes Ron and Nancy are going to wear to their 

daughter’s wedding 
   โจทยถามวา รอน แนนซี และเพื่อนของแนนซีกําลังคุยกันเร่ือง

อะไรเปนหลัก 
   the clothes Ron and Nancy are going to wear to their 

daughter’s wedding = เครื่องแตงกายที่รอนและแนนซีจะสวมใสไปงาน
แตงงานของลูกสาวของพวกเขา 

   หาคาํตอบไดจากประโยคท่ีสองของยอหนาแรก และสังเกตไดจาก 
their daughter’s upcoming wedding ในประโยคแรก แสดงวาเกี่ยวของกับงาน
แตงงานของลูกสาวของรอนกับแนนซีที่กําลังจะจัดขึ้นเร็วๆ นี ้ 

  1) the wedding of the daughter of Ron and Nancy they have 
been to = งานแตงงานของลูกสาวของรอนกับแนนซีที่พวกเขาไป 

  2) the clothes Ron and Nancy are going to wear on their 
wedding = เคร่ืองแตงกายที่รอนและแนนซีสวมใสในงานแตงงานของพวกเขา 

  4) the shoes Ron and Nancy are going to wear for the 
wedding = รองเทาที่รอนและแนนซีจะสวมใสไปรวมงานแตงงาน  

5. เฉลย 1) Give as good as one gets. 
   โจทยถามวา สํานวนใดใชสรุปเรื่องนี้ได 
   มีความหมายคลายกับสํานวนไทยท่ีวา เกลือจ้ิมเกลือ ซึ่งหมายถึง 

ไมยอมเสียเปรียบกัน, แกเผ็ดใหสาสมกัน เพราะรอนเยาแนนซีวาเธอเลือกสวม
รองเทาสีเงินไปงานแตงงานของลูกสาวของพวกตน เพื่อใหเขากับสีผมของเธอที่
เปนผมหงอกแลวทั้งศีรษะ แนนซีจึงยอกยอนรอนวาถาเชนน้ัน เขาคงตองไป
งานแตงงานของลูกดวยเทาเปลา (ไมสวมรองเทา) เพ่ือใหเขากับศีรษะของเขาที่
ผมลานไปแลวหยอมหนึ่ง 

  2) มคีวามหมายคลายกับสํานวนไทยที่วา หนีเสือปะจระเข (หนีภัย
อันตรายอยางหนึ่ง แลวตองพบภัยอันตรายอีกอยางหนึ่ง) 

  3) มคีวามหมายวา ตาตอตา ฟนตอฟน 
  4) มคีวามหมายคลายกับสํานวนไทยที่วา ลางเนื้อชอบลางยา (สิ่งของ

อยางเดียวกัน ถูกกบัคนหนึ่ง แตไมถูกกับอีกคนหนึ่ง) 
 

นักเรียนสามารถเขาไปดูขอมูลยอนหลังไดที่ 
www.bunditnaenaew.com 


