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Direction :  Choose the best answer.  
1. You are five minutes late for a meeting. What should you say 

when you join the meeting? 
 1) Please excuse me. 2) Sorry, I’m late. 
 3) Would you forgive me? 4) I won’t be late again.  
2. After a party, you would like to take your friend home. You ask 

her, “....................?” 
 1) Can you pick me up 2) Can you lift me home 
 3) Can I get along with you 4) Can I give you a ride  
3. A : Professor Gaunlette, .................... 
 B : Go to the Linguistics section and look at the second shelf 

on the left. 
 1) you must tell me how to get the book you mentioned in the 

class today. 
 2) what did you mention in the class today? 
 3) why don’t you know where I can find the book you mentioned 

in the class today? 
 4) do you happen to know where I can find the book you 

mentioned in the class today?  
Jack : Oh, hello. I phoned you last week, but you weren’t there. 
Bill : No. ..........4.......... I went up to Manchester on business for a 

week. 
Jack : ..........5.......... 
Bill : Yes, I did. The flight only takes forty minutes. It was fine 

going there, but the way back was terrible. 
Jack : Why? ..........6.......... 
Bill : Yes. The weather was bad and I had to wait in the airport 

for four hours. 
Jack : ..........7..........  
Bill : Yes, it was.  
4. 1) You weren’t.   2) I was away. 
 3) You were lucky.  4) It was my holiday.  
5. 1) Did you go by train? 2) Didn’t you go by plane? 
 3) How did you go there? 4) Why did you go there?  
6. 1) Was the flight delayed? 2) Were you late for the plane? 
 3) How was the weather? 4) What was the weather like?  
7. 1) Poor you!   2) It was amusing. 
 3) Sounds awful.   4) You were unlucky. 

 
 
 
 
 
 
 
    

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) Sorry, I’m late. 
   คุณมาประชุมสายไป 5 นาที คุณควรพูดวาอยางไรเมื่อคุณเขาที่

ประชุมแลว 
   Sorry, I’m late. = ขอโทษคะ/ครับ ดิฉัน/ผมมาสาย 
   ควรกลาวขอโทษเมื่อมาสาย ถึงแมวาจะสายเพียง 5 นาทีก็ตาม 
  1) Please excuse me. = ขอโทษนะคะ/ครับ ใชเมื่อตองการ

ขัดจังหวะหรือเรียกความสนใจ 
  3) Would you forgive me? = คุณพอจะใหอภัยฉัน/ผมไดไหม 
  4) I won’t be late again. = ฉัน/ผมจะไมมาสายอีก  
2. เฉลย 4) Can I give you a ride 
   หลังจากงานเลี้ยงเลิก คุณตองการจะไปสงเพื่อนของคุณที่บาน คุณ

ถามเธอวา “ใหฉันขับรถไปสงเธอไดไหม” 
   Can I give you a ride = ใหฉันขับรถไปสงเธอไดไหม 
   เปนประโยคที่ใชเสนอความชวยเหลือไดเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) Can you pick me up = คุณจะไปรับฉันไดไหม 
  2) Can you lift me home = คุณจะไปสงฉันที่บานไดไหม 
  3) Can I get along with you = ฉันจะเขากับคุณไดดีไหม  
3. เฉลย 4) do you happen to know where I can find the book you 

mentioned in the class today? 
   เอ : ศาสตราจารยกอนแล็ตตคะ/ครับ พอจะทราบไหมวาดิฉัน/

ผมจะหาหนังสือที่อาจารยพูดถึงในชั้นเรียนวันนี้ไดที่ไหน 
   บี : ไปที่สวนของหนังสือทางสาขาภาษาศาสตรนะ แลวมองหา

ที่ชั้นหนังสือชั้นที่สองตรงซายมือ 
   เปนประโยคที่เหมาะสมที่จะใชพูดกับอาจารย 
  1) you must tell me how to get the book you mentioned in 

the class today. = คุณตองบอกฉันวาจะไปหาหนังสือที่คุณพูดถึงในชั้นเรียน
วันนี้ไดอยางไร ไมเหมาะสม เพราะเปนคําสั่ง 

  2) what did you mention in the class today? = อาจารยพูดถึง
เรื่องอะไรในชั้นเรียนวันนี้ ไมสอดคลองกับคําตอบที่ไดรับ 

  3) why don’t you know where I can find the book you 
mentioned in the class today? = ทําไมคุณถึงไมบอกวาฉันจะหาหนังสือที่
คุณพูดถึงในชั้นเรียนวันนี้ไดที่ไหน ไมเหมาะสม เพราะมีความหมายเชิงตําหนิ 

 
คําแปลบทสนทนา (ขอ 4-7) 
แจค : อาว สวัสดี เราโทรหาเธอสัปดาหที่แลว แตเธอไมอยู 
บิล  : ก็ไมนะสิ เราไมอยู เราขึ้นไปทํางานที่แมนเชสเตอรสัปดาหหนึ่ง 
แจค : เธอไมไดขึ้นเครื่องบินไปหรอกเหรอ 
บิล  : ขึ้นสิ เราขึ้นเครื่องบินไป ใชเวลา(บิน)แค 40 นาทีเอง ตอนขาไปก็ราบรื่น

ดี แตขากลับนี่สิแยชะมัด 
แจค : ทําไมละ เที่ยวบินลาชาเหรอ 
บิล  : ใช วันนั้นอากาศไมดี แลวเราก็เลยตองรออยูในสนามบินตั้ง 4 ชั่วโมง 
แจค : ฟงดูแยจัง 
บิล  : ใช แยจริงๆ 

4. เฉลย 2) I was away. 
   I was away. = เราไมอยู 
   เพราะ Verb to be + away สามารถใชเพื่อบอกวาบุคคลใด

บุคคลหนึ่งไมไดอยูในสถานที่ที่อีกฝายคาดคิดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งบานหรือที่
ทํางาน 

  1) You weren’t. = เธอไมใช/เปน/อยู 
  3) You were lucky. = เธอโชคดี 
  4) It was my holiday. = เปนชวงวันหยุดของฉัน ผิด เพราะ

ขัดแยงกับขอความตอมาที่บิลบอกวาไปทํางาน  
5. เฉลย 2) Didn’t you go by plane? 
   Didn’t you go by plane? = เธอไมไดขึ้นเครื่องบินไปหรอกเหรอ 
   เหมาะจะใชประโยคคําถามแบบปฏิเสธ (Negative question)

เพราะคําตอบของบิลย้ําวาเขาเดินทางโดยเครื่องบิน 
  1) Did you go by train? = เธอขึ้นรถไฟไปใชไหม ผิด เพราะ    

ไมตรงกับความเปนจริงตามบทสนทนา จึงตอบดวย Yes, I did. ไมได 
  3) How did you go there? = เธอไปที่นั่นอยางไร 
  4) Why did you go there? = เธอไปที่นั่นทําไม 
 
เพิ่มเติม ประโยคคําถามแบบปฏิเสธ (Negative question) เปนรูปประโยคที่พบ
ไดบอยในการสนทนาภาษาอังกฤษ มีลักษณะคลายกับประโยคคําถามแบบทั่วไป 
แตเพิ่ม not เขามา โดยมีโครงสรางดังตอไปนี้ 
  ประโยคคําถามชนิดใหเลือกตอบวา Yes หรือ No : กริยาชวย + not + 
ประธาน + กริยาหลัก + กรรม/สวนเติมเต็ม 
  ประโยคคําถามชนิดตองการทราบรายละเอียด : คําบอกคําถาม (question 
word) + กริยาชวย + not + ประธาน + กริยาหลัก + กรรม/สวนเติมเต็ม  
  การตอบคําถาม ในกรณีที่เปนประโยคคําถามแบบปฏิเสธ ชนิดให
เลือกตอบวา Yes หรือ No ผูตอบก็ตอบไปตามความเปนจริงของตัวผูตอบเอง 
โดยอาจใหรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ยกตัวอยางเชน เมื่อมีผูถามวา Don’t you 
have any mangoes? (เธอไมมีมะมวงอยูเลยหรือ) หากผูตอบมีมะมวง ก็ใหตอบวา 
Yes, I do. I have two baskets of them. (มีสิ ฉันมีอยูสองตะกรา) แตหาก
ผูตอบไมมีมะมวง ก็ใหตอบวา No, I don’t. I gave them all to my relatives. 
(ไมมีเลย ฉันแบงใหญาติๆ ไปหมดแลว)  
6. เฉลย 1) Was the flight delayed? 
   Was the flight delayed? = เที่ยวบินลาชาเหรอ 
   เพราะเปนคําถามที่ตอบดวย Yes หรือ No ได และบิลก็ไดให

รายละเอียดตอมาวาทําไมเครื่องบินจึงออกเดินทางไมตรงตามกําหนด และเขา
เปนอยางไรในตอนนั้น 

  2) Were you late for the plane? = เธอไปขึ้นเครื่องบินชาเหรอ 
  3) How was the weather? = อากาศ(ตอนนั้น)เปนอยางไร 
  4) What was the weather like? = อากาศ(ตอนนั้น)เปนอยางไร  
7. เฉลย 3) Sounds awful. 
   Sounds awful. = ฟงดูแยจัง  
   เพราะมีความหมายสัมพันธกับขอความที่บิลกลาวย้ํากับแจคตอมา

วาเหตุการณที่ตนประสบมาเปนเชนไร 
  1) Poor you! = เธอชางนาสงสาร 
  2) It was amusing. = นาขัน/นาขํานะ ผิด เพราะเรื่องที่บิลเลาไมใช

เรื่องสนุกหรือเรื่องตลก 
  4) You were unlucky. = เธอโชคราย 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


