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Direction : Choose the words or phrases which best 

complete the paragraph.  
 We were in Beijing to cover the Volvo China Open golf .........1......... 
which was a great success, although some of the local .........2......... 
have yet to learn that making or .........3......... a call on their mobile 
phone when a professional golfer is .........4......... to putt is not the 
best of ideas. Beijing is, of course, .........5......... up for the 2008 
Olympics and a great .........6......... is being made to make foreigners 
feel .........7........., especially by those in the service industries. 
You’re .........8......... by people practising “hello”, “good morning” and 
“you’re welcome”_and very nice it is too. However, the security 
guards at the golf course .........9......... every time I entered was 
perhaps a little bit .........10......... . They must have thought I was 
someone important.  
1. 1) industry 2) exhibition 3) tournament 4) playground  
2. 1) spectators   2) escalators 
 3) calculators   4) commentators  
3. 1) exempting 2) perceiving 3) admitting 4) receiving  
4. 1) over 2) under 3) about 4) around  
5. 1) trying 2) gearing 3) making 4) taking  
6. 1) effort 2) effect 3) affect 4) offer  
7. 1) excited 2) stable 3) cheerful 4) welcome  
8. 1) overcome 2) attacked 3) bombarded 4) threatened  
9. 1) shouting 2) saluting 3) standing  4) stopping  
10. 1) out of doors   2) over the top 
 3) up to the neck  4) out of my head 
 

เฉลย 
 
คําศัพทที่นาสนใจ 
cover (v.) = ทําขาวเรื่อง ... 
yet (adv.) = ยังคง 
professional (adj.) = ที่ทําเปนอาชีพ  
golfer (n.) = ผูเลนกอลฟ, นักกอลฟ 
putt (v.) = ตีลูกกอลฟใหลงหลุม 
those (pron.) = พวก/เหลานั้น 
security guard (n.) = ยาม, เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
course (n.) = สนามแขงกีฬาบางชนิด อาทิเชน กอลฟ จักรยาน 

 
 
 
 
 
 
 
  
คําแปลเนื้อเรื่อง 
 พวกเราอยูในกรุงเปยจิง (ปกกิ่ง) เพื่อทําขาวการแขงขันกอลฟวอลโวไชนาโอเพน 
ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางสูง แมวาผูชมในประเทศเจาภาพบางสวนยังคงตอง
เรียนรูวาการใชโทรศัพทมือถือเพื่อโทร.ออกหรือรับสายเมื่อนักกอลฟอาชีพกําลังจะ
ตีลูกใหลงหลุมนั้นไมใชความคิดที่ ดี นักก็ตาม แนนอนวากรุงเปย จิงกํา ลัง
เตรียมพรอมสําหรับการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก ค.ศ. 2008 และความพยายาม
อันยิ่งยวดอยางหนึ่งก็คือ ทําใหชาวตางชาติรูสึกวาไดรับการตอนรับ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจากคนทั้งหลายในอุตสาหกรรมบริการ พวกคุณจะไดยินคําวา ‘สวัสดี’, 
‘อรุณสวัสดิ์’ และ ‘เชิญตามสบาย’ ถาโถมจากคนที่ฝกพูด และจะรูสึกดีมากที่ไดยิน
แบบนั้นเชนกัน อยางไรก็ตาม เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่สนามกอลฟ       
ทําความเคารพฉันทุกครั้งที่เขาไป นั่นออกจะมากเกินไปสักหนอย พวกเขาตองคิด
วาฉันเปนบุคคลสําคัญสักคนแนๆ  
1. เฉลย 3) tournament 
   tournament = รายการแขงขันกีฬา 
   เพราะ Volvo China Open เปนชื่อเฉพาะของรายการแขงขันกีฬา 
  1) industry = อุตสาหกรรม 
  2) exhibition = นิทรรศการ 
  4) playground = สนามเด็กเลน  
2. เฉลย 1) spectators 
   spectators = ผูชม 
   เปนนามที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด เมื่อเติมลงใน

ชองวางแลว หมายถึง ผูชม (คนดู) ในทองถิ่นหรือประเทศเจาภาพ 
  2) escalators = บันไดเลื่อน 
  3) calculators = เครื่องคิดเลข 
  4) commentators = ผูวิจารณ, ผูบรรยาย (การถายทอดสดกีฬา)  
3. เฉลย 4) receiving 
   receiving = รับ 
   กริยาที่นํามาเติมไดตองเกี่ยวของกับการใชโทรศัพท ซึ่งการตอสาย 

โทรศัพท (โทร.ออก) ใช making a call และการรับสายโทรศัพทใช receiving 
a call 

  1) exempting = ยกเวน 
  2) perceiving = เขาใจ, รับรู 
  3) admitting = ใหเขา  
4. เฉลย 3) about 
   about = กําลังจะ... 
   เปนบุพบทที่มีความหมายสอดคลองกับบริบท เพราะกลาวถึงการ

ใชโทรศัพทมือถือขณะที่นักกีฬากอลฟกําลังแขงขันกันอยู 
  1) over = เหนือ 
  2) under = ใต 
  4) around = รอบ 

5. เฉลย 2) gearing 
   gearing = ดัดแปลง, ปรับใหเหมาะสม 
   คําที่นํามาเติมจะตองเปนกริยาที่จะกลายเปน phrasal verb เมื่อ

ใชรวมกับบุพบท up แลวตามดวยบุพบท for ได ซึ่ง gear up for แปลวา 
เตรียมพรอมสําหรับ ... (ในที่นี้ คือ เตรียมงานใหเสร็จทันกีฬาโอลิมปกในป 
ค.ศ. 2008) 

  1) ผิด เพราะ try up ไมใช phrasal verb ที่มีในภาษาอังกฤษ 
  3) ผิด เพราะ make up for แปลวา ชดเชยให, ชดใช, แกตัว ซึ่งไม

สอดคลองกับขอความ 
  4) ผิด เพราะ take up เปน phrasal verb ที่ใช for ตามหลังไมได  
6. เฉลย 1) effort 
   effort = ความพยายาม 
   มีความหมายเหมาะสมที่สุด 
  2) effect = ผล, ผลลัพธ เปนคํานามที่มีความหมายใกลเคียงกับ result 
  3) affect = มีผลตอ, สงผลให เปนคํากริยา 
  4) offer = ขอเสนอ เปนคํานาม, เสนอให เปนคํากริยา  
7. เฉลย 4) welcome 
   welcome = ไดรับการตอนรับ 
   เปนคุณศัพทที่มีความหมายเหมาะสมที่สุด  
  1) excited = (รูสึก)ตื่นเตน 
  2) stable = มั่นคง 
  3) cheerful = ราเริง  
8. เฉลย 3) bombarded 
   bombarded = จูโจม, ถาโถม 
   อนุประโยคแรกของประโยคนี้ใชรูปแบบ Passive Voice อีกทั้ง

ตัวเลือกที่กําหนดใหทั้งหมดดูเหมือนจะมีความหมายไปในทางลบ แตเมื่ออาน
ขอความตอไป ก็จะพบวา bombarded เปนกริยาที่ใชไดในสถานการณเชนนี้ 

  1) overcome = เอาชนะ 
  2) attacked = โจมตี 
  4) threatened = ขมขู  
9. เฉลย 2) saluting 
   saluting = ทําความเคารพ 
   เปนกริยาที่มีความหมายเหมาะสมที่สุด  
  1) shouting = ตะโกน 
  3) standing = ยืน 
  4) stopping = หยุด  
10. เฉลย 2) over the top 
   over the top = มากเกินไป 
   เปนวลีที่สื่อความหมายของประโยคนี้ไดดีที่สุด 
  1) out of doors = ขางนอก(สถานที่) 
  3) up to the neck = พัวพันอยางมาก 
  4) out of my head = ออกไปจากสมอง/ใจ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


