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Choose the best alternative.  
Situation : William is at the hotel’s front desk. (Items 1-3) 
William : Good afternoon, ..........1..........? 
Receptionist : Yes. ..........2.......... 
William : Today. ..........3.......... 
Receptionist : It’s 3,000 baht plus tax.  
1. 1) do you have a seat available 2) do you have a room available 
 3) do I have a reservation 4) do you fill out the form  
2. 1) When would you like to check in? 
 2) How long will you be staying? 
 3) How many days would you like to stay? 
 4) When would you like to fill out this form?  
3. 1) Do you take credit card? 
 2) What can I leave in the safety box? 
 3) What’s the room rate? 
 4) How much is the fare?  
4. There was a .................... of protest when the decision was announced. 
 1) walk   2) cloud 
 3) storm   4) crowd  
5. Instead of discussing their problems, they .................... up their 

anger and resentment. 
 1) hung   2) covered  
 3) bottled   4) swallowed  
6. The world rubbish could lose its meaning because everything 

which goes into the dustbin .................... . 
 1) would make into useful something 
 2) would make into something useful 
 3) would be made into something useful 
 4) would make something into useful  
7. The real challenge is to work out .................... . 
 1) what might aliens actually be like 
 2) that might aliens actually be like 
 3) what aliens might actually be like 
 4) that aliens might actually be like 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําแปลบทสนทนา (ขอ 1-3) 
สถานการณ :  วิลเลียมอยูที่แผนกตอนรับของโรงแรม 
วิลเลียม  :  สวัสดีครับ มีหองวางไหมครับ 
พนักงานตอนรับ :  มีคะ คุณตองการเขาพักเมื่อไหรคะ 
วิลเลียม  : วันนี้เลยครับ หองพักราคาเทาไหรครับ 
พนักงานตอนรับ : ราคา 3,000 บาท รวมภาษีแลวคะ  
1. เฉลย 2) do you have a room available 
   do you have a room available = มีหองวางไหม 
   เมื่อกลาวทักทายแลว ก็ควรบอกวัตถุประสงคที่มาเยือนดวยถอยคําที่

สุภาพและเหมาะสม 
  1) do you have a seat available = มีที่นั่งวางไหม 
  3) do I have a reservation = ฉัน/ผมไดจองไวไหม 
  4) do you fill out the form = คุณกรอกแบบฟอรมไหม  
2. เฉลย 1) When would you like to check in? 
   When would you like to check in? = คุณตองการเขาพัก

เมื่อไหร 
   สอดคลองกับคําตอบรับของพนักงานตอนรับและวันที่ระบุใน

คําตอบของวิลเลียม 
  2) How long will you be staying? = คุณจะพักอยูนานแคไหน 
  3) How many days would you like to stay? = คุณตองการพัก

อยูกี่วัน 
  4) When would you like to fill out this form? = คุณตองการ

กรอกแบบฟอรมนี้เมื่อไร  
3. เฉลย 3) What’s the room rate? 
   What’s the room rate? = หองพักราคาเทาไหร 
   สอดคลองกับคําตอบของพนักงานตอนรับ 
  1) Do you take credit card? = คุณพกบัตรเครดิตมาไหม 
  2) What can I leave in the safety box? = ฉัน/ผมใสอะไรไวใน

กลองนิรภัยไดบาง 
  4) How much is the fare? = คาโดยสาร/อาหารราคาเทาไร  
4. เฉลย 3) storm 
   มีผูคนมหาศาลที่คัดคาน เมื่อการตัดสินใจไดประกาศออกมา 
   storm ในที่นี้หมายถึงปฏิกิริยาโกรธหรือตื่นเตนที่คนจํานวนมากมี

ตอสิ่งหนึ่ง a storm of protest จึงอาจแปลไดวาการคัดคานจากคนหมูมาก, 
ผูคนจํานวนมากที่คัดคาน 

  1) walk = การเดิน 
  2) cloud = เมฆ, กลุมฝุน/ควัน 
  4) crowd = ฝูงชน, กลุมเฉพาะ  
5. เฉลย 3) bottled 
   แทนที่พวกเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับปญหาของพวกเขา พวกเขากลับ

ขมความโกรธและความขุนเคืองเอาไว 
   เมื่อเติมลงในชองวาง จะได bottled up ซึ่งมาจาก to bottle up 

เปน phrasal verb หมายถึง เก็บกด/ขมความรูสึก 
  1) hung = แขวน, หอย 
  2) covered = ปกปด, หุม, ครอบคลุม 
  4) swallowed = กลืน  
6. เฉลย 3) would be made into something useful 
   ขยะทั่วทั้งโลกจะไมมีความหมายอีกตอไป เพราะทุกสิ่งที่โยนทิ้งลง

ถังขยะจะถูกนํามาทําใหเปนสิ่งที่มีประโยชน 
   would be made into something useful = จะถูกนํามาทําให

เปนสิ่งที่มีประโยชน 
   เรียงลําดับคําตามโครงสราง make into + something + adj.       

ไดถูกตอง โดยใช would เปนกริยาชวย ประธานของอนุประโยคหลัง คือ 
everything เปนสรรพนามไมชี้เฉพาะที่ใชแทนนามทั่วไปที่ไมใชคน (ในที่นี้ใช
เพื่อกลาวถึงขยะทุกประเภท) กระทํากริยา make เองไมได จึงใชรูปแบบ 
passive voice 

  1) และ 4) เรียงลําดับคําผิด 
  2) เรียงลําดับคําไดถูกตอง แตใชรูปแบบ active voice ในอนุประโยค

สวนนี้ไมได เพราะ everything กระทํากริยา make เองไมได ตามที่ไดอธิบาย
ไวขางตน  

7. เฉลย 3) what aliens might actually be like 
   ความทาทายที่แทจริงก็คือมองใหออกวามนุษยตางดาวอาจมี

ลักษณะจริงๆ เปนเชนไร 
   what aliens might actually be like = วามนุษยตางดาวอาจมี

ลักษณะจริงๆ เปนเชนไร 
   เพราะ indirect question นํามาทําหนาที่เปนกรรมของประโยคได 

indirect question หรือเรียกไดอีกอยางวา reported question เปนประโยค
คําถามที่ใชประกอบการถายทอดคําพูดจากผูอื่น โดยเรียงลําดับคําตางจาก
ประโยคคําถามปกติ มีโครงสราง คือ question word + subject + verb 
ตัวเลือก 3) จึงเรียงลําดับคําใหเปน indirect question ไดถูกตองตาม
โครงสรางดังนี้ 

    question word + subject + modal + adv. + verb + prep. 
     
    what aliens might actually be like 
  1) และ 2) เรียงลําดับคําผิด 
  4) เรียงลําดับคําใหเปน that-clause ไดถูกตอง แตเมื่อเติมลงใน

ชองวาง ก็ยังไมทําใหประโยคมีใจความที่สมบูรณ เพราะยังขาดสวนเติมเต็ม 
(complement) 
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