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Choose the best clauses or sentences to complete the 
dialogue below.  
Situation : Susan would like to take her children to a museum in 

Bangkok this weekend. Therefore, she asks the tour 
guide for a suggestion. 

Guide : Can I help you? 
Susan : Yes, please. I want to take my children to the museum 

this weekend. ..........1.......... for children in Bangkok? 
Guide : Yes. Today in Bangkok there are museums for new 

age people such as Thailand Knowledge Park (TK Park), 
Children’s Discovery Museum, Science Center for Education 
(Bangkok  Planetarium) and Bangkok Doll Museum. 

Susan : ..........2.......... 
Guide : Why don’t you visit Science Center for Education, also 

known as Bangkok Planetarium? It’s on Sukhumvit Road. 
Susan : We stay at a hotel on Silom Road. ..........3.......... 
Guide : About forty-five minutes. You can take a taxi from 

Silom Road. 
Susan : ..........4.......... 
Guide : Usually around 120 baht. 
Susan : By the way, ..........5..........? 
Guide : Yes, it’s convenient if you take the skytrain. There is a 

skytrain station not too far from the museum. 
Susan :  ..........6.......... 
Guide :  Take BTS skytrain from Silom to Siam station and 

change to Sukhumvit Line. Get off at Ekkamai station.  
1. 1) Are there any museums 
 2) Where are the museums 
 3) How do you know the museums 
 4) Who knows the museums  
2. 1) I’ll tell you the museum I will visit. 
 2) I don’t know any museums you said. 
 3) Which museum do you recommend? 
 4) Which museum have you ever been to?  
3. 1) How far is it from Silom? 
 2) How far is Silom from here? 
 3) How long does it take to Silom? 
 4) How long should we stay in Silom?  

 
 
 
 
 
 
 
  
4. 1) Do you tip taxi drivers? 2) How much do taxis cost? 
 3) How do you pay for taxis? 4) How much do taxi drivers get?  
5. 1) do you take BTS skytrain 
 2) is the skytrain fare expensive 
 3) can I take BTS skytrain 
 4)  are there any BTS skytrain stations around here  
6. 1) How do I get there? 
 2) Can I take the bus? 
 3) How did you get there? 
 4) Do you know where Siam Square is? 
 

เฉลย 
 
สถานการณ :  ซูซานตองการจะพาลูกๆ ของเธอไปเที่ยวพิพิธภัณฑสุดสัปดาหนี้ 

ดังนั้นเธอจึงไปถามผูนําเที่ยวเพื่อขอคําแนะนํา  
ผูนําเที่ยว : มีอะไรใหชวยไหมครับ 
ซูซาน : คะ ฉันตองการจะพาลูกๆ ไปเที่ยวพิพิธภัณฑสุดสัปดาหนี้ มี

พิพิธภัณฑสําหรับเด็กที่กรุงเทพฯ บางไหมคะ 
ผูนําเที่ยว : มีครับ เดี๋ยวนี้ที่กรุงเทพฯ มีพิพิธภัณฑสําหรับเด็กหลายแหง เชน 

สํานักงานอุทยานการเรียนรู (ทีเคพารค), พิพิธภัณฑเด็ก 
กรุงเทพมหานคร, ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา (ทองฟาจําลอง
กรุงเทพ) และพิพิธภัณฑบางกอกดอลลครับ 

ซูซาน : แลวพิพิธภัณฑไหนละคะที่คุณแนะนํา 
ผูนําเที่ยว : คุณลองไปเที่ยวที่ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา หรือที่นิยมเรียก

กันวา ทองฟาจําลองกรุงเทพ ดูไหมครับ อยูบนถนนสุขุมวิทครับ 
ซูซาน : พวกเราพักอยูที่โรงแรมบนถนนสีลม มันอยูไกลจากสีลมแคไหนคะ 
ผูนําเที่ยว : ประมาณ 45 นาทีครับ คุณนั่งแท็กซี่จากถนนสีลมไปไดครับ 
ซูซาน : คาแท็กซี่เทาไรคะ 
ผูนําเที่ยว : ปกติก็ประมาณ 120 บาทครับ 
ซูซาน : วาแต ... ขึ้นรถไฟฟาไปไดหรือเปลาคะ 
ผูนําเที่ยว : ไดครับ ถาขึ้นรถไฟฟาไปก็สะดวกครับ มีสถานีรถไฟฟาอยูไมไกล

จากพิพิธภัณฑเทาไรครับ 
ซูซาน : แลวไปยังไงละคะ 
ผูนําเที่ยว : ก็ขึ้นรถไฟฟาจากสีลมไปที่สถานีสยาม แลวก็เปลี่ยนไปขึ้นขบวนรถ

ที่ไปเสนทางสายสุขุมวิท หลังจากนั้นก็ลงที่สถานีเอกมัยครับ  
1. เฉลย 1) Are there any museums 
   Are there any museums = มีพิพิธภัณฑบางไหมคะ 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 

  2) Where are the museums = พิพิธภัณฑอยูที่ไหน 
  3) How do you know the museums = คุณรูจักพิพิธภัณฑได

อยางไร 
  4) Who knows the museums = ใครรูจักพิพิธภัณฑ  
2. เฉลย 3) Which museum do you recommend? 
   Which museum do you recommend? = แลวพิพิธภัณฑ  

ไหนละคะที่คุณแนะนํา 
   สอดคลองกับประโยคที่ผูนําเที่ยวพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยค

กอนหนา เพราะผูนําเที่ยวระบุชื่อพิพิธภัณฑไวหลายแหง 
  1) I’ll tell you the museum I will visit. = ฉันจะบอกคุณวาฉัน

จะไปพิพิธภัณฑแหงไหน 
  2) I don’t know any museums you said. = ฉันไมรูจัก

พิพิธภัณฑที่คุณพูดถึงเลยสักแหง 
  4) Which museum have you ever been to? = คุณเคยไป

พิพิธภัณฑแหงไหนมาแลวบาง  
3. เฉลย 1) How far is it from Silom? 
   How far is it from Silom? = มันอยูไกลจากสีลมแคไหนคะ 
   เหมาะสมกับสถานการณ เพราะพิพิธภัณฑที่ผูนําเที่ยวแนะนําตั้งอยู

บนถนนคนละสายกับโรงแรมที่ซูซานกับลูกๆ พักอยู 
  2) How far is Silom from here? = สีลมอยูไกลจากที่นี่แคไหน 
  3) How long does it take to Silom? = ไปสีลมใชเวลานานแคไหน 
  4) How long should we stay in Silom? = พวกเราควรพักอยูที่ 

สีลมนานแคไหน  
4. เฉลย 2) How much do taxis cost? 
   How much do taxis cost? = คาแท็กซี่เทาไรคะ 
   สอดคลองกับประโยคที่ผูนําเที่ยวพูด ทั้งประโยคกอนหนาและ

ประโยคถัดมา 
  1) Do you tip taxi drivers? = คุณจายเงินขอบคุณ (ทิป) ใหคนขับ

แท็กซี่ไหม 
  3) How do you pay for taxis? = คุณจายคาแท็กซี่อยางไร 
  4) How much do taxi drivers get? = คนขับรถแท็กซี่ไดเงินเทาไร  
5. เฉลย 3) can I take BTS skytrain 
   can I take BTS skytrain = ขึ้นรถไฟฟาไปไดหรือเปลาคะ 
   เหมาะสมกับสถานการณ เพราะซูซานตองการทราบทางเลือกอื่น

เพื่อเดินทางไปพิพิธภัณฑดังกลาว นอกเหนือจากวิธีที่ผูนําเที่ยวแนะนําให 
  1) do you take BTS skytrain = คุณขึ้นรถไฟฟาบีทีเอสไหม 
  2) is the skytrain fare expensive = คาโดยสารรถไฟฟาแพงไหม 
  4)  are there any BTS skytrain stations around here = มีสถานี

รถไฟฟาบีทีเอสอยูแถวนี้บางไหม  
6. เฉลย 1) How do I get there? 
   How do I get there? = แลวไปยังไงละคะ 
   เพราะซูซานตองการทราบวาเธอกับลูกๆ จะตองขึ้นและลงรถไฟฟา

ที่สถานีใดบาง เพื่อเดินทางไปใหถึงพิพิธภัณฑดังกลาว 
  2) Can I take the bus? = ฉันขึ้นรถประจําทาง (รถเมล) ไปไดไหม 
  3) How did you get there? = คุณไปที่นั่นอยางไร 
  4) Do you know where Siam Square is? = คุณทราบไหมวา

สยามสแควรอยูที่ไหน  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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