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Choose the best answer.  
1. Christina : I think you should probably stop going out with 

John. .................... 
 Melanie : Well, I’ll think about it. 
 1) You give him enough rope. 
 2) You give him enough money. 
 3) He gives you enough tragedy. 
 4) He gives you enough hope.  
2. A man asked you the way to the nearest bank, but you are a 

tourist in town. You should say: “....................” 
 1) You should ask somebody else. 
 2) I’m afraid I don’t have the directions. 
 3) I’m sorry. I’m a stranger here myself. 
 4) Don’t ask. I can’t tell you.  
3. Originally the residence of the ruling family until the early 1960s, 

the museum displays an ..................... collection of archaeological 
and ethnological artifacts. 

 1) invasive 2) intriguing 3) insecure 4) insidious  
4. Non-smokers are warned not to be around people who smoke 

because passive smoking is also .................... to health. 
 1) hazardous 2) profitable 3) infectious 4) beneficial  
5. Motion sickness is caused by .................... messages from the 

senses. 
 1) the brain receives confused 
 2) the brain receiving confusing 
 3) receiving the brain confuses 
 4) receiving the brain to confuse  
6. ..................... an opportunity to talk to Miss Universe, what would 

you ask her? 
 1) Supposing that you had  2) That you had supposed 
 3) To suppose that you had 4) That you supposed to have 
 
Choose the word which does not belong in the group.  
7. 1) freckles 2) blackheads 3) mole 4) melanin  
8. 1) augmentation   2) increment 
 3) addition   4) diminution  
9. 1) esteem 2) regard 3) contempt 4) respect 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) You give him enough rope. 
   คริสตินา : ฉันคิดวาเธอควรจะเลิกไปไหนมาไหนกับจอหนซะ

เถอะนะ เธอใหโอกาสเขามากพอแลว 
   เมลานี : เออ... ขอคิดดูกอนนะ 
   You give him enough rope. = เธอใหโอกาสเขามากพอแลว 
   to give one enough rope เปนสํานวน แปลวา ปลอยใหมี

โอกาสมากพอแลว 
  2) You give him enough money. = เธอใหเงินเขามากพอแลว 
  3) He gives you enough tragedy. = เขาใหเรื่องเศราเธอมาก

พอแลว 
  4) He gives you enough hope. = เขาใหความหวังเธอมาก

พอแลว   
2. เฉลย 3) I’m sorry. I’m a stranger here myself. 
   ผูชายคนหนึ่งถามคุณวาธนาคารที่ใกลที่สุดไปทางไหน แตคุณก็

เปนนักทองเที่ยวของเมืองนี้ คุณควรพูดวา ขอโทษดวยคะ/ครับ ฉัน/ผมเองก็
เปนคนตางถิ่นของที่นี่ 

   I’m sorry. I’m a stranger here myself. = ขอโทษดวยคะ/ครับ 
ฉัน/ผมเองก็เปนคนตางถิ่นของที่นี่ 

   หากมีคนมาถามทาง แลวเราไมสามารถบอกได ก็ควรใชคําตอบที่
สุภาพและบอกเหตุผลที่ชวยเขาไมได 

  1) You should ask somebody else. = คุณควรถามคนอื่น 
  2) I’m afraid I don’t have the directions. = ฉันเกรงวาฉันไมมี

เสนทาง 
  4) Don’t ask. I can’t tell you. = อยาถาม ฉันบอกคุณไมได  
3. เฉลย 2) intriguing 
   แตเดิมเคยเปนที่พํานักของเจาเมืองพรอมดวยครอบครัวจนกระทั่ง

ถึงชวงตนทศวรรษที่ 1960 พิพิธภัณฑแหงนี้จัดแสดงสิ่งประดิษฐตางๆ ที่
นาสนใจในทางโบราณคดีและชาติพันธุวิทยา 

   intriguing (adj.) = นาสนใจ ชวนฉงน นาทึ่ง 
   เปนคุณศัพทที่มาจากกริยา intrigue อีกทั้งมีความหมายใกลเคียง

กับคุณศัพท fascinating จึงเหมาะจะนํามาใชในประโยคนี้ 
  1) invasive (adj.) = ที่ลุกลาม ที่เขาไปในรางกาย 
  3) insecure (adj.) = ไมปลอดภัย อันตราย ไมมั่นคง ขาดความ

มั่นใจในตัวเอง 
  4) insidious (adj.) = ที่สังเกตไดยากแตรายแรง ที่กอตัวขึ้นทีละเล็ก

ทีละนอยแลวสงผลราย 
4. เฉลย 1) hazardous 
   คนที่ไมสูบบุหรี่ถูกเตือนวาไมใหอยูใกลคนที่สูบบุหรี่ เพราะการสูด

ควันบุหรี่ โดยที่ไมไดสูบบุหรี่เองนั้น ก็เปนอันตรายตอสุขภาพเชนกัน 

   hazardous (adj.) = เปนอันตราย 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  2) profitable (adj.) = มีกําไร เปนประโยชน 
  3) infectious (adj.) = (โรค) ที่ติดตอกันได (กิริยา/ความรูสึก) ที่ทํา

ใหผูอื่นพลอยทํา/รูสึกตาม 
  4) beneficial (adj.) = เปนประโยชน  
5. เฉลย 2) the brain receiving confusing 
   อาการเมารถเกิดจากสมองรับสัญญาณที่นาสับสนจากอวัยวะรับ

สัมผัสตางๆ 
   the brain receiving confusing = สมองรับ ... ที่นาสับสน 
   ในที่นี้ receiving confusing ใชเปนสวนหนึ่งของ present 

participial phrase ที่มาขยาย the brain โดย receiving ลดทอนมาจาก 
which receives สําหรับ confusing นั้นเปนคุณศัพทที่มาจากกริยา confuse   
มีความหมายวาดูสับสน เขาใจยาก ใชขยายนามซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความงุนงง 
ในขณะที่ confused ก็เปนคุณศัพทที่มาจากกริยาดังกลาวเชนกัน แตมี
ความหมายวาถูกทําใหสับสน หรือรูสึกสับสน ใชขยายไดเฉพาะนามซึ่งเปนคน
หรือสิ่งมีชีวิตที่มีความรูสึกเชนนี้ได เมื่อพิจารณาความหมายโดยรวมของประโยค
แลว พบวาควรใช confusing ขยาย messages เพราะไมใชสิ่งมีชีวิตและมี
ความรูสึกไมได แตกอใหเกิดความรูสึกขึ้นได 

  1), 3) และ 4) ผิดความหมายและหลักไวยากรณ  
6. เฉลย 1) Supposing that you had 
   สมมติวาคุณมีโอกาสไดคุยกับนางงามจักรวาล คุณจะถามอะไรเธอ 
   Supposing that you had  = สมมติวาคุณมี 
   โจทยขอนี้ขาดคําเชื่อมที่ทําใหอนุประโยคทั้งสองรวมเขาเปน

ประโยคเดียวกัน Supposing that แปลวา สมมติวา ใชเชื่อมประโยคได
เชนเดียวกับ if ซึ่งแปลวา ถา มีโครงสรางการใช คือ Suppose/Supposing  
(+ that) + S + V, S + V (หรือ V + S? แลวแตกรณี) จากตัวเลือกที่
กําหนดให พบวาตัวเลือก 1) ถูกตองทั้งลําดับคําและรูปกริยาที่ใช ซึ่งสอดคลอง
กับประโยคที่ตามหลังมา 

  2), 3) และ 4) เรียงลําดับคําผิด  
7. เฉลย 4) melanin 
   melanin (n.) คือ เม็ดสี (ในเนื้อเยื่อของคนและสัตว) ถูกสรางขึ้น

โดยเซลลในรางกาย 
   พบไดในเสนผม ขน ผิวหนัง และมานตาของคนและสัตว ทําให

เนื้อเยื่อที่กลาวมาขางตนมีสีตางๆ เพื่อปองกันอันตรายจากแสงแดด ไมสามารถ
กําจัดใหหมดไปโดยถาวรได 

  1) freckles (n.) = กระ 
  2) blackheads (n.) = สิวหัวดํา (สิวเสี้ยน) 
  3) mole (n.) = ไฝ ขี้แมลงวัน  
8. เฉลย 4) diminution 
   diminution (n.) = การลด การออนลง การเสื่อม 
  1) augmentation (n.) = การขยาย การเพิ่ม 
  2) increment (n.) = ขนาดที่เพิ่มขึ้น 
  3) addition (n.) = การบวก (ตัวเลข) สิ่งที่เพิ่ม/เสริม   
9. เฉลย 3) contempt 
   contempt (n.) = การดูถูก การเหยียดหยาม การมองขาม การ

หมิ่นประมาท การสบประมาท 
  1) esteem (n.) = ความเคารพนับถือ การยกยอง 
  2) regard (n.) = การเอาใจใส ความเคารพ ความปรารถนาดี ความ

ระลึกถึง  
  4) respect (n.) = ความเคารพ การนับถือ การเอาใจใส  
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