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Direction :  Choose the most appropriate answer.  
1. Darren : What are you going to do for the vacation? 
 Jason : I’m not sure, but I might go camping for a few days. 
 Darren : ........................................ . 
 1)  That sounds like fun 2) It’s horrible 
 3)  I’ll think about it  4) It’s too bad  
2. Bruce : Would you like to see a movie tomorrow? 
 Lily : ...................., but I can’t. I have to do my homework. 
 Bruce : That’s too bad. 
 1)  It’s up to you   2) I’d like to 
 3)  Let me check my schedule 4) I’m afraid I’m busy 
 
Situation :   Andrew and Bill are talking about reusing old 

plastic bags. (Items 3-7)  
Andrew : Why .........3......... those old plastic bags? Just 

throw .........4......... away. 
Bill  : No, I can’t do that. I’m saving .........5......... them. 
Andrew : It’s hardly worth the effort, surely. 
Bill  : Oh, it is. One plastic bag reused is one less thrown 

away. And that’s got to be good for the environment. 
Andrew : Oh, you are .........6......... conscious. 
Bill  : And why not? We’ve all got a .........7......... to protect the 

environment.  
3. 1)  did you like   2) were you looking at 
 3)  do you keep   4) are you saving  
4. 1) them   2) it  
 3) something   4) nothing  
5. 1) them to reuse   2) it for recycling 
 3) to reuse   4) for recycling  
6. 1) environment   2) environmental 
 3) environmentally  4) environmentalist  
7. 1) responsible   2) responsibility 
 3) respond   4) response 
 

เฉลย 
 
1.  เฉลย 1) That sounds like fun 
   แดรเรน : คุณกะวาจะทําอะไรชวงวันหยุดนี้ 
   เจสัน : ยังไมแนใจเลย แตผมอาจจะไปตั้งคายพักแรมสัก 

2-3 วันนะ 
   แดรเรน : ฟงดูนาสนุกนะ 

 
 
 
 
 
 
 
  
  เพราะมีความหมายสอดคลองกับประโยคกอนหนา และใชกลาวหลังจาก

ทราบความคิดของผูอื่น เพื่อแสดงมารยาทที่ดี 
  2) It’s horrible = มันแยมาก 
  3) I’ll think about it = ฉันจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผิด เพราะเจสัน

ไมไดชักชวนใหแดรเรนไปรวมตั้งคายพักแรมกับเขา 
  4) It’s too bad = มันแยเกินไป  
2. เฉลย 2) I’d like to 
   บรูซ : พรุงนี้เธออยากไปดูหนังมั้ย 
   ลิลลี่ : ฉันก็อยากไปนะ แตไปไมไดหรอก ฉันตองทําการบานนะ 
   บรูซ : นาเสียดายจัง 
   เพราะมีความหมายสอดคลองกับประโยคที่ตามมา รวมถึงคําชวนของ

อีกฝาย ซึ่ง ’d like เปนรูปยอของ would like หมายถึง ตองการ ใชบงบอกหรือ
สอบถามความตองการของบุคคล แสดงถึงน้ําเสียงที่ออนโยนนุมนวลและ/หรือ
สุภาพกวาการใชกริยา want หรือ need จึงนิยมนํามาใชในสถานการณ/โอกาสที่
เปนทางการ (formal) อยางแพรหลาย  

  1) It’s up to you = มันขึ้นอยูกับคุณ, แลวแตคุณ/เธอ 
  3) Let me check my schedule = ขอฉันตรวจสอบตารางนัด

หมายกอน 
  4) I’m afraid I’m busy = ฉันเกรงวาฉันจะไมวาง (มีงานยุง) ไม

ถูกตอง เพราะจะซ้ําซอนกับ but I can’t ที่ปรากฏอยูในสวนโจทย 
 
แอนดรูวและบิลกําลังคุยกันเรื่องนําถุงพลาสติกกลับมาใชใหม (reuse) เพื่อชวย
รักษาสิ่งแวดลอม (ขอ 3-7) 
แอนดรูว : ทําไมคุณถึงยังเก็บถุงพลาสติกเกาๆ พวกนี้ไวละ โยนๆ มันทิ้งไปเถอะ 
บิล  : ไมละ ผมทําแบบนั้นไมไดหรอก ผมเก็บพวกมันไวเพื่อจะไดนํา

กลับมาใชใหมนะ 
แอนดรูว : ดูทาทางจะไดไมคุมเสียแหงๆ 
บิล  : อาว คุมสิ ถานําถุงพลาสติกหนึ่งใบกลับมาใชใหม ก็จะชวยลดจํานวน

ถุงพลาสติกที่จะถูกทิ้งลงไดหนึ่งใบ ซึ่งก็ดีตอสิ่งแวดลอมนะ 
แอนดรูว : โอโห คุณนี่ก็ใสใจดานสิ่งแวดลอมเหมือนกันนะเนี่ย 
บิล  : แลวทําไมจะไมทําละ พวกเราทุกคนตางก็มีความรับผิดชอบที่จะปกปอง

สิ่งแวดลอมเหมือนๆ กัน  
3.  เฉลย 4) are you saving 
   เพราะกริยา save ในที่นี้มีนัยวาเก็บไวเพื่อนํามาใชในโอกาสตอไป 

และใช Present Continuous Tense เพื่อสื่อความใหชัดเจนไดวาบิลยังคงทํา
เชนนั้น [เก็บถุงพลาสติกเอาไว เพื่อนํากลับมาใชอีก (reuse) ในภายหลัง] อยู 
ในปจจุบัน 

  1) ใช Past Simple Tense  
  2) ใช Past Continuous Tense 
  3) ถึงแมจะใช Present Simple Tense เพื่อสื่อกาลไดถูกตอง แต

กริยา keep อาจมีนัยวาเก็บไวเฉยๆ โดยไมนําออกมาใชเลยก็เปนได  

4.  เฉลย 1) them 
   เพราะเปนบุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) ที่เหมาะสมที่สุดที่

จะนํามาแทน old plastic bags ซึ่งเปนพหูพจน และทําหนาที่เปนกรรมได 
  2) it เปนบุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) ที่นํามาแทนคํานาม

จําพวกสัตวและสิ่งของที่เปนเอกพจน และในบางครั้งก็นํามาแทนบุคคลที่ยังอยู
ในวัยทารกไดเชนกัน 

  3) something = บางสิ่งบางอยาง/ 
 อะไรสักอยาง 
  4) nothing = ไมใช/ไมมีสักอยาง  
5. เฉลย 1) them to reuse 
   เพราะเปนไปตามโครงสราง save + กรรม (Object) + กริยาที่อยู

ในรูป to-infinitive  
  2) ใชโครงสรางไดถูกตองตามไวยากรณ แตผิดความหมาย เพราะ 

recycle หมายถึง แปรรูปสิ่งของที่ใชแลวกอนจะนํากลับมาใชใหม และใชบุรุษ
สรรพนามรูปกรรม (Object Pronoun) คือ it ไมสอดคลองกับพจนของคํานาม   
ที่จะแทน (bags)  

  3) ผิดไวยากรณ เพราะกริยาตัวแรก คือ save ในประโยคนี้เปน
สกรรมกริยา/กริยาที่ตองการกรรม (Transitive Verb) 

  4) ผิดไวยากรณและผิดความหมาย แมจะใชรูปของกริยาที่ตามหลัง
บุพบทไดถูกตอง คือ prep. + Ving  

6. เฉลย 3) environmentally 
   environmentally (adv.) = ดานสิ่งแวดลอม  
   เพราะตามกฎการเรียงลําดับคํา (Word Order) หากในประโยคมี 

Verb to be หรือ Linking Verb อื่นๆ คํากริยาวิเศษณ (Adverb) จะตองอยู
ระหวางคํากริยานั้นๆ และคําคุณศัพท (Adjective) ตามตัวอยางดานลาง  

 

You
Subject + Linking Verb + Adverb

are environmentally concious.
+ Adjective   

  1) environment  เปนคํานาม (Noun) หมายถึง สิ่งแวดลอม 
  2) environmental  เปนคําคุณศัพท (Adjective) หมายถึง เกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม 
  4) environmentalist เปนคํานาม (Noun) หมายถึง ผูสนับสนุนการ

รักษาสิ่งแวดลอม  
7. เฉลย 2) responsibility 
   responsibility (n.) = ความรับผิดชอบ  
   เพราะประเภทของคํา (Part of speech) ที่สามารถใชรวมกับคํา

นําหนานาม (Article) ไดโดยไมตองใชคําอื่นประกอบ จะตองเปนคํานาม (Noun)  
  1) responsible เปนคําคุณศัพท (Adjective) หมายถึง รับผิดชอบ 
  3) respond เปนคํากริยา (Verb) หมายถึง ตอบ, ตอบรับ, ขานรับ 
  4) response เปนคํานาม (Noun) หมายถึง การตอบสนอง, การตอบโต, 

คําตอบ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ถามถึงการกระทํา/เหตุการณใน
อดีต จึงไมเหมาะสมกับบริบท 

ใชในบริบทนี้ไมได เพราะ
บทสนทนาระบุสิ่งของเอาไว
ชัดเจนแลววาเปนสิ่งใด 


