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Read the story below and answer the questions.  
 It is a popular belief that all women love shopping. However, I do 
not think this is true. 
 I am a girl but I am not fond of shopping. Trudging around from 
shop to shop, carrying heavy packages and shopping bags is not my 
idea of fun. Ever since I was a child, I have dreaded shopping. My 
mother always takes me along with her for her weekly shopping 
sprees because I am her only daughter. I dislike shopping because I 
find it a very boring activity. Unlike most girls, I am not the least 
interested in looking at clothes, shoes or bags. My mother takes a 
long time to make up her mind about anything she wants to 
purchase so shopping means hours of walking and waiting. Like 
everyone else, my mother would happily plunge into the crowd to 
hunt for good bargains at a sale. But I just want to find a quiet 
corner where I can escape from being shoved and elbowed. The 
noisy crowd plus the noisy music blaring from the public address 
system really gets on my nerves. 
 The only time I find pleasure on a shopping trip is if I get to 
browse at the bookshop. That is one place which is usually quiet and 
peaceful. I get to look through books and magazines without the 
obligation of buying any. Sometimes, I try to persuade my mother to 
let me wait for her in the bookshop while she does her shopping. I 
do not mind spending hours in a bookshop. 
 Not only women like to shop. Some men love shopping too. Take 
my uncle and his son, for instance. The two of them accompany my 
aunt whenever she goes shopping and they even go shopping on 
their own. They do not mind carrying shopping bags and spending a 
whole afternoon hunting for a particular pair of shoes and cooking pot. 
 In the end, I guess that anyone can enjoy shopping if he or she 
has the freedom to choose where to go and what to look at. As for 
me, I would still prefer someone else to do the shopping for me while 
I laze in my comfortable bed with an interesting book to read.  
1. The best title of the story is .................... . 
 1)  Like and Dislike   2)  Shopping 
 3) How to Spend Money 4)  Boring Activity  
2. The writer doesn’t like shopping because .................... . 
 1)  it is a boring activity 
  2)  it is an interesting activity 
 3)  she is always happy 
 4)  she has to help her mother carry the shopping bags 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. The word ‘bargain’ means .................... . 
 1)  something bought or offered for sale at a desirable price 
 2) something bought or offered for sale at an expensive price 
 3) a special purchase that costs more than you usually spend 
 4)  something that is extravagant  
4. The one thing the writer likes is .................... . 
 1)  sleeping 
 2)  going to the bookshop 
 3)  waiting for her mother 
 4)  looking at clothes, shoes or bags  
5. When the writer’s relatives goes shopping, .................... . 
 1)  they listen to the noisy music 
 2)  they look for good books 
 3) they are happy to carry the shopping bags 
 4)  they buy a pair of shoes and cooking pot 
 

เฉลย 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง 
 มันเปนความเชื่อยอดฮิตที่วาผูหญิงชอบเดินจับจายซื้อของ อยางไรก็ตาม ฉันคิด
วามันไมใชความจริง  
 ฉันเปนผูหญิง แตฉันไมชอบเดินจับจายซื้อของ การเดินจากรานนี้ไปรานนั้น
แลวถือถุงใสของหนักอึ้งไมใชเรื่องที่สนุกเลย ตั้งแตฉันยังเด็ก ฉันกลัวการเดิน
จับจายซื้อของ แมของฉันพาฉันไปเดินซื้อของทุกสัปดาหอยางสนุกสนาน เพราะฉัน
เปนลูกสาวคนเดียว ฉันไมชอบเดินจับจายซื้อของ เพราะฉันเห็นวามันเปนกิจกรรม
ที่นาเบื่อ ฉันไมเหมือนกับเด็กสาวคนอื่นๆ ฉันไมสนใจที่จะดูเสื้อผา รองเทา หรือ
กระเปา แมของฉันใชเวลานานกับการตัดสินใจในสิ่งที่เขาตองการซื้อ ดังนั้น การเดิน
จับจายซื้อของหมายความถึงการเดินและการรอเปนเวลานานมาก แมของฉันเหมือนกับ
ทุกคน แมจะมีความสุขกับการพุงตรงไปยังฝูงชนที่ตามลาซื้อของลดราคา แตฉัน
ตองการมุมสงบเงียบที่ฉันจะหลบหลีกจากการผลักและการดันดวยขอศอก เสียงดัง
จากกลุมคนและเสียงดนตรีดังจากเครื่องขยายเสียงทําใหฉันรูสึกหงุดหงิดจริงๆ 
 เวลาที่ฉันรูสึกพอใจเมื่อออกมาซื้อของ คือ ถาฉันไดอานหนังสือในรานหนังสือ 
ที่นั่นถือวาเปนสถานที่ที่เงียบสงบ ฉันจะสํารวจดูหนังสือและนิตยสาร บางครั้งฉัน
พยายามชักจูงแมยอมใหฉันรอทานที่รานหนังสือในระหวางที่ทานเดินซื้อของ ฉันไม
สนใจหรอกวาฉันจะใชเวลาหลายชั่วโมงอยูในรานหนังสือก็ตาม  
 ไมเฉพาะผูหญิงที่ชอบเดินจับจายซื้อของ ผูชายก็ชอบเชนกัน ฉันขอยกตัวอยาง
เปนลุงของฉันและลูกชายของเขา เมื่อไรก็ตามที่ปามาเดินซื้อของ ทั้งสองคนก็จะมากับ
ปาดวย และตางคนตางซื้อของ พวกเขาไมสนใจวาจะตองหอบหิ้วถุงใสของหลายใบ
หรือใชเวลาชวงบายทั้งหมดหมดไปกับการหาซื้อรองเทาสักคูและเครื่องครัว 

 ทายที่สุดนี้ ฉันเดาวาคนคนหนึ่งเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อของได ถาเขามี
อิสระในการเลือกสถานที่ที่ไปและสิ่งที่จะดู สําหรับฉัน ฉันชอบที่จะใหคนอื่นจับจาย
ซื้อของใหฉันในขณะที่ฉันนอนอยูบนเตียงอันสบายพรอมกับการอานหนังสือที่
นาสนใจ  
1. เฉลย 2) Shopping 
   ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับเรื่องนี้ คือ การเดินจับจายซื้อของ 
   Shopping = การเดินจับจายซื้อของ 
   เพราะครอบคลุมเนื้อเรื่องทั้งหมด 
  1) Like and Dislike = ชอบและไมชอบ 
  3) How to Spend Money = วิธีใชเงิน 
  4) Boring Activity = กิจกรรมที่นาเบื่อ  
2. เฉลย 1) it is a boring activity 
   ผูเขียนไมชอบการเดินจับจายซื้อของ เพราะมันเปนกิจกรรมที่นาเบื่อ 
   it is a boring activity = มันเปนกิจกรรมที่นาเบื่อ 
  2) it is an interesting activity = มันเปนกิจกรรมที่นาสนใจ 
  3) she is always happy = เธอมีความสุขเสมอ 
  4) she has to help her mother carry the shopping bags = เธอ

ตองชวยแมของเธอถือถุงใสของ  
3. เฉลย 1) something bought or offered for sale at a desirable price 
   คําวา ‘bargain’ หมายถึง สิ่งที่นํามาขายลดราคาในราคาที่ถูกใจ 
   something bought or offered for sale at a desirable price 

= สิ่งที่นํามาขายลดราคาในราคาที่ถูกใจ 
   bargain เปนไดทั้งคํานามและคํากริยา หากเปนคํานาม จะแปลวา 

สินคาลดราคา ขอตกลงทางธุรกิจ แตหากเปนคํากริยา จะแปลวา ตอรองราคา 
  2) something bought or offered for sale at an expensive 

price = สิ่งของที่นํามาขายในราคาแพง 
  3) a special purchase that costs more than you usually 

spend = การซื้อดวยราคาที่สูงกวาที่คุณเคยจาย 
  4) something that is extravagant = สิ่งที่ฟุมเฟอย  
4. เฉลย 2) going to the bookshop 
   สิ่งหนึ่งที่ผูเขียนชอบ คือ ไปรานหนังสือ 
   going to the bookshop = ไปรานหนังสือ 
  1) sleeping = นอน 
  3) waiting for her mother = รอแมของเธอ 
  4) looking at clothes, shoes or bags = ดูเสื้อผา รองเทา หรือ

กระเปา  
5. เฉลย 4) they buy a pair of shoes and cooking pot 
   เมื่อญาติของผูเขียนไปเดินจับจายซื้อของ พวกเขาซื้อรองเทา 1 คู

และเครื่องครัว 
   they buy a pair of shoes and cooking pot = พวกเขาซื้อ

รองเทา 1 คูและเครื่องครัว 
  1) they listen to the noisy music = พวกเขาฟงดนตรีที่เสียงดัง 
  2) they look for good books = พวกเขามองหาหนังสือดีๆ 
  3) they are happy to carry the shopping bags = พวกเขามี

ความสุขที่จะถือถุงใสของ 
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