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Choose the best answer.  
At the canteen (Items 1-2) 
Alex : Hi, Anne. Are you ready to visit me? 
Anne : Yup. I’ve got my skis, ski poles and boots for skiing.  
Alex : Did you pack any shorts? 
Anne : Shorts? ..........1.......... I’m going there to ski.  
Alex : I know. I thought you might want to wear them on warm 

sunny days. 
Anne : Do I need anything else? 
Alex : Yes, you need a hat. 
Anne : ..........2.......... 
Alex : If you don’t wear a hat, you’ll get sunburned.  
1. 1) What do I need shorts for? 
 2) How could I forget shorts? 
 3) What else do I need to bring? 
 4) How many pairs of shorts do I need?  
2. 1) What is a hat?  2) Do you need a hat? 
 3) Why do I need a hat? 4) Just in case you need a hat. 
 
At the hospital (Items 3-7) 
Patient : I’ve been waiting to see the doctor for almost two hours 

now. .........3......... 
Nurse : He had an emergency call this morning, and he still 

hasn’t .........4......... his appointments. 
Patient : .........5......... Could you make a new appointment for me? 
Nurse : Yes, of course. Would tomorrow morning at eight 

o’clock .........6.........? 
Patient : That’s fine. Thank you. 
Nurse : .........7......... for keeping you waiting for a long time. Goodbye.  
3. 1) What’s it?   2) What’s going on? 
 3) How is he doing? 4) What is he doing?  
4. 1) called off   2) come back to 
 3) taken on   4) caught up on  
5. 1) I’m afraid I have to go. 
 2) He shouldn’t keep me waiting. 
 3) I’d better see another doctor. 
 4) I don’t want to wait any more.  
6. 1) satisfy you   2) make you agree 
 3) be possible for you 4) be available for you 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. 1) I’m afraid   2) I regret that 
 3) I do apologize   4) I don’t mind 
 

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา 
ที่โรงอาหาร (ขอ 1-2) 
อเล็กซ : หวัดดีแอน เธอพรอมจะมาเที่ยวบานเราหรือยัง 
แอน : อืม เราเตรียมอุปกรณสําหรับเลนสกีไวแลวละ ก็มีไมสกีแลวก็รองเทาบูท  
อเล็กซ : เตรียมกางเกงขาสั้นมาดวยหรือเปลา 
แอน : กางเกงขาสั้นเนี่ยนะ เราจะเอากางเกงขาสั้นไปทําอะไรละ เราไปที่นั่น

เพื่อไปเลนสกีนะ 
อเล็กซ : รูแลวนะ เราคิดวาเธออาจจะตองใสในวันที่อากาศอบอุนแลวก็มีแดด 
แอน : แลวเราตองเตรียมอะไรไปอีกไหม 
อเล็กซ : อืม เอาหมวกมาดวย 
แอน : ทําไมเราตองเอาหมวกไปดวยละ 
อเล็กซ : ถาเธอไมใสหมวก เธออาจจะโดนแดดเผาได  
1. เฉลย 1) What do I need shorts for? 
   What do I need shorts for? = เราจะเอากางเกงขาสั้นไปทําอะไรละ 
   มีความหมายสอดคลองกับบริบทและสถานการณ โดย What ... for? 

ใชเพื่อถามเหตุผล มีน้ําหนักมากกวาการใช Why ขึ้นตนคําถาม นิยมใชในภาษาพูด 
ยกตัวอยางเชน  

   Why did you do that? (เธอทําอยางนั้นทําไม)  
   What did you do that for? (เธอทําอยางนั้นไปเพื่ออะไร, เธอทํา

อยางนั้นไปทําไมกัน) 
  2) How could I forget shorts? = ฉันลืมกางเกงขาสั้นไดอยางไร 
  3) What else do I need to bring? = ฉันตองเอาอะไรไปอีกไหม 
  4) How many pairs of shorts do I need? = ฉันตองใชกางเกง

ขาสั้นกี่ตัว  
2. เฉลย 3) Why do I need a hat? 
   Why do I need a hat? = ทําไมเราตองเอาหมวกไปดวยละ 
   สอดคลองกับประโยคกอนหนาและประโยคตอมา 
  1) What is a hat? = หมวกคืออะไร 
  2) Do you need a hat? = เธอตองการหมวกสักใบไหม 
  4) Just in case you need a hat. = แคในกรณีที่เธอตองการหมวก 
 
ที่โรงพยาบาล (ขอ 3-7) 
ผูปวย : ตอนนี้ฉันรอพบหมออยูเกือบ 2 ชั่วโมงแลว เกิดอะไรขึ้น 
พยาบาล : คุณหมอมีงานฉุกเฉินเมื่อเชานี้คะ แลวยังหาเวลามาตรวจคนไข

ตามที่นัดไวไมไดเลยคะ 

ผูปวย : ฉันเกรงวาฉันคงจะตองไปแลว คุณชวยนัดวันเวลาใหมใหฉันไดไหม 
พยาบาล : ไดเลยคะ เปน 8 โมงเชาพรุงนี้ พอจะเปนไปไดไหมคะ 
ผูปวย : ก็ดีเหมือนกัน ขอบคุณ 
พยาบาล : ดิฉันตองขอโทษดวยนะคะที่ทําใหคุณตองรอนาน สวัสดีคะ  
3. เฉลย 2) What’s going on? 
   What’s going on? = เกิดอะไรขึ้น  
   ใชสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณตางๆ  
  1) What’s it? = คืออะไร 
  3) How is he doing? = เขาเปนอยางไรบาง  
  4) What is he doing? = เขากําลังทําอะไรอยู  
4. เฉลย 4) caught up on 
   caught up on = หาเวลามา 
   catch up เปน phrasal verb มีหลายความหมาย ถาตามดวย  

บุพบท on แปลวา หาเวลาเพื่อทําภารกิจบางอยาง (ในที่นี้ คือ ตรวจและรักษา
ผูปวยตามที่ไดนัดหมายเอาไว) 

  1) called off = ยกเลิก 
  2) come back to = กลับมาที่/สู 
  3) taken on = รับผิดชอบ, รับ, ตัดสินใจทําเอง, ปรับปรุงรูปโฉม/

คุณภาพ  
5. เฉลย 1) I’m afraid I have to go. 
   I’m afraid I have to go. = ฉันเกรงวาฉันคงจะตองไปแลว 
   เปนคําพูดที่สุภาพ อีกทั้งแสดงใหเห็นวายังตองการไดรับการรักษา

จากแพทยรายนี้ตอไป 
  2) He shouldn’t keep me waiting. = เขาไมควรปลอยใหฉันรอ 
  3) I’d better see another doctor. = ฉันควรไปหาหมอคนอื่น  
  4) I don’t want to wait any more. = ฉันไมอยากรออีกตอไปแลว   
6. เฉลย 3) be possible for you 
   be possible for you = พอจะเปนไปไดไหม 
   สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) satisfy you = ทําใหคุณพอใจ 
  2) make you agree = ทําใหคุณยินยอม/ตกลง 
  4) be available for you = มีไวใหสําหรับคุณ  
7. เฉลย 3) I do apologize 
   I do apologize = ดิฉันตองขอโทษดวย 
   เมื่อนัดหมายวันและเวลาตรวจใหมใหผูปวยแลว พยาบาลก็ควร

กลาวขอโทษผูปวย เพื่อแสดงความจริงใจและน้ําใจอีกทางหนึ่ง 
  1) I’m afraid = ฉันเกรงวา ...  
  2) I regret that = ฉันเสียดายที่ ...  
  4) I don’t mind = ฉันไมขัดของ ตองตามดวยกริยาเติม -ing 

ตอทาย โดยไมตองใชบุพบทรวมดวย แตก็ไมสอดคลองกับสถานการณ 
 เพิ่มเติม : โดยปกติแลว จะไมใช verb to do ในประโยคบอกเลา แตนิยม

นํามาใชก็ตอเมื่อตองการเนนย้ําวากระทําอยางหนึ่งไปแลวดวยความตั้งใจจริง 
หรือรูสึกอยางหนึ่งจริงๆ 
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