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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 5/5)  
  
Speaking :  Items 1-5 
Direction : Choose the sentence or phrase which best 

completes the dialogue.  
1. Jirada : You don’t look well! ....................  
 Chutima : I feel dizzy. 
 1)  What’s the matter? 2) What’s going on? 
 3) When are you leaving? 4) How nice of you!  
2. Jeff : Hey! Break it up. You’re both in big trouble now. 
 Mick : But .................... He started it. 
 1)  I can’t believe it.  2) it was boring. 
 3) it’s not my fault.  4) it’s not mine. 
 
Two friends talk about their last weekends.  
Tabitha : You’ll never guess ..........3.......... to me last Saturday. 
Effie  : You found the man of your dreams? 
Tabitha : ..........4.......... But you’re not so far off. I got Stephen 

Laurie’s autograph. 
Effie  : You mean that really gorgeous-looking actor in the 

detective series on TV? 
Tabitha : Well, they were filming some scenes on location just 

round the corner from my apartment and I managed to 
catch him ..........5.......... .  

3. 1) what’s the matter 2) what’s up  
 3) what happened  4) what about you  
4. 1) It’s on sale.   2) That’s look tempting. 
 3) Why don’t we go together? 4) It is very funny.  
5. 1) during a break  2) for free 
 3) at first sight   4) day by day 
 
Vocabulary :  Items 6-9 
Direction : Choose the word which best completes the 

sentence.  
6. My little brother was affected badly .................... the horror film. 
 1) to 2) for 3) in 4) by  
7. This book is .................... difficult for the children to read. 
 1) few 2) too 3) enough 4) a little  
8. .................... their departure, I have paid the rent for the whole 

house alone. 
 1) For 2) Ago 3) Just 4) Since  
9. Whose hat is this? It’s my sister’s hat. It’s .................... . 
 1) yours 2) hers 3) mine 4) my 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) What’s the matter? 
   จิรดา : สีหนาคุณไมคอยดีนะ เกิดอะไรขึ้น/เปนอะไรหรือเปลา 
   ชุติมา : ฉันรูสึกวิงเวียนนะ 
   What’s the matter? = เกิดอะไรขึ้น/เปนอะไรหรือเปลา 
   ใชถามเมื่อเห็นวาผูอื่นไมสบายหรือมีอาการที่ผิดปกติไปจากเดิม 
  2) What’s going on? = เกิดอะไรขึ้น/มีปญหาหรือเปลา 
  3) When are you leaving? = คุณจะไปเมื่อไร 
  4) How nice of you! = คุณชางแสนดี  
2. เฉลย 3) it’s not my fault. 
   เจฟฟ : นี่ หยุดนะ เธอสองคนชักจะไปกันใหญแลว 
   มิค : แตมันไมใชความผิดของผม เขาเริ่มกอน 
   it’s not my fault. = มันไมใชความผิดของผม 
   มีความหมายเหมาะกับบริบท 
  1) I can’t believe it. = ฉันไมอยากจะเชื่อเลย 
  2) it was boring. = มันนาเบื่อ 
  4) it’s not mine. = มันไมใชของฉัน 
 
เพื่อนสองคนคุยกันเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาหที่ผานมา 
ทาบิตา : เธอตองเดาไมถูกวาเกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อวันเสารที่แลว 
เอฟฟ : เจอชายในฝนเหรอ 
ทาบิตา : ตลก(เกินไป)แลว แตก็ใกลเคียง ฉันไดลายเซ็นของสตีเฟน ลอรีมา 
เอฟฟ : เธอหมายถึงนักแสดงหนุมหลอที่เลนละครแนวสืบสวนทางโทรทัศน

นะเหรอ 
ทาบิตา : อืม ใช พวกเขามาถายทําบางฉากแถวๆ หัวมุมถนนใกลอพารตเมนต

ของฉัน ฉันเลยแวะไปดูเขา(ระหวาง)ชวงพัก  
3. เฉลย 3) what happened 
   what happened = วาเกิดอะไรขึ้น  
   โดยทั่วไป What happened? จะใชเปนคําถาม แตในที่นี้นํามาใช

ประกอบประโยคบอกเลาเพื่อหมายความถึงสิ่ง/เหตุการณที่เกิดขึ้น 
  1) what’s the matter = เกิดอะไรขึ้น ใชถามอาการเจ็บปวย 
  2) what’s up = เกิดอะไรขึ้น ใชทักทาย เชน เปนยังไงบาง 
  4) what about you = คุณคิดอยางไร ใชถามความคิดเห็น  
4. เฉลย 4) It is very funny. 
   It is very funny. = ตลก(เกินไป)แลว 
   ใชเพื่อแสดงวาเหตุการณไมไดเปนอยางที่อีกฝายคิด/คาดหวัง   

หากใชเพื่อบอกเลาเหตุการณโดยทั่วๆ ไป จะมีความหมายตามตัวอักษรวา ตลกมากๆ 
  1) It’s on sale. = มันลดราคา 
  2) That’s look tempting. = มันลอใจ/เยายวนใจ 
  3) Why don’t we go together? = ทําไมเราไมไปดวยกันละ 

5. เฉลย 1) during a break 
   during a break = (ระหวาง)ชวงพัก 
   มีความหมายสอดคลองกับบริบท และใชคําบุพบทไดเหมาะสม 
  2) for free = ไมเสียคาใชจาย 
  3) at first sight = ตั้งแตแรกเห็น 
  4) day by day = วันตอวัน  
6. เฉลย 4) by 
   นองชายของฉันไดรับผลกระทบกระเทือนอยางหนักโดย/จาก

ภาพยนตรสยองขวัญ 
   by = โดย/จาก 
   ในประโยคที่เปน Passive Voice สามารถเติม by เพื่อแสดงวาใคร

หรือสิ่งใดเปนผูกระทําใหเกิดผลกระทบตอตัวประธาน 
  1) to = ถึง, (ไป/มา)ยัง 
  2) for = เพื่อ, สําหรับ 
  3) in = ใน  
7. เฉลย 2) too 
   หนังสือเลมนี้ยากเกินไปที่จะใหเด็กอาน 
   too = เกินไป 
   too ใชเมื่อตองการกลาววามีบางสิ่งหรือลักษณะบางอยางมากเกิน

ความตองการ หรือมากเกินความพอดี มักใชขยาย Adjective (คําคุณศัพท)  
  1) few = เล็กนอย ใชบอกจํานวนอยางคราวๆ ของคํานามนับได โดย

ใหความหมายในเชิงลบวามีนอยจนแทบไมพอ 
  3) enough = พอ, เพียงพอ  
  4) a little = เล็กนอย ใชบอกปริมาณอยางคราวๆ ของคํานามนับ

ไมได โดยใหความหมายในเชิงบวก  
8. เฉลย 4) Since 
   ตั้งแตพวกเขายายออกไป ฉันก็จายคาเชาสําหรับบานทั้งหลังเพียง

คนเดียว 
   Since = ตั้งแต 
   ใน Present Perfect Tense ใช Since เพื่อบอกเวลาที่เปน

จุดเริ่มตนของเหตุการณ/การกระทํา 
  1) For = เปนระยะเวลา... ตองใชประกอบคํานามที่บอกเวลาใน 

Present Perfect Tense และนิยมใชในสวนทายของประโยคมากกวาขึ้นตน
ประโยค 

  2) Ago = ...ที่แลว/ที่ผานมา ตองใชตามหลังคํานามที่บอกเวลา และ
มักใชใน Past Simple Tense ไมใช Present Perfect Tense  

  3) Just = เพิ่ง, เพิ่งจะ, แค หากใชใน Present Perfect Tense จะ
วางไวระหวาง has/have กับ Past Participle (V3) และไมใชขึ้นตนประโยค  

9. เฉลย 2) hers 
   หมวกใบนี้เปนของใคร? หมวกของพี่สาว/นองสาวฉัน มันเปนของเธอ 
   hers = ของเขา(ผูหญิง), ของเธอ 
   hers เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ (Possessive Pronoun) 

สามารถวางอยูโดดๆ ได โดยไมตองใชคํานามตามหลัง แตโดยสวนใหญจะใช
คําสรรพนามชนิดนี้ก็ตอเมื่อกลาวถึงคํานามอื่นอยูกอนแลว (คํานามในที่นี้ คือ 
hat) และตองใชรูปใหสอดคลองกับพจนและบุรุษของบุคคลที่เปนเจาของ 

  1) yours = ของเธอ, ของคุณ เปนคําสรรพนามแสดงความเปน
เจาของที่ใชกับประธานเอกพจนหรือพหูพจน บุรุษที่ 2 

  3) mine = ของฉัน, ของผม เปนคําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ
ที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 1 

  4) my = ของฉัน, ของผม เปนคําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(Possessive Adjective) ตองตามดวยคํานาม  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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