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 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 3/5)  
  
Read the following dialogues, then choose the most 
appropriate answer. (Items 1-3)  
1. Stephen : I just read in the newspaper that taxes are going up! 
 Ingrid : ........................................ 
 Stephen : I feel the same way! 
 1) Please pay it.   2) That makes me angry! 
 3) It’s just round the corner. 4) That’s odd. 
2. Jamie : Do you mind turning the music down? 
 Danny : .................... I guess it is a bit loud! 
 1) Yes, of course.  2) Sure, go ahead. 
 3) No, not at all.   4) No problem.  
3. Daughter : I’m hungry. Can I have a piece of cake? 
 Mom : Sure. .................... 
 1) As soon as possible. 2) Poor you! 
 3) Don’t worry.   4) Help yourself! 
 
Choose the best alternative. (Items 4-6)  
4. Don’t .................... your time on window shopping. 
 1) waste 2) lose 3) forget 4) put  
5. Sunee got a job with a huge salary because she speaks .................... 

Chinese and English fluently. 
 1) bipolar 2) twin 3) twice 4) both  
6. The patient paid for the doctor’s .................... . 
 1) prescription 2) inhaler 3) medicine 4) drug 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) That makes me angry! 
   สตีเฟน : ผมอานเจอในหนังสือพิมพวาภาษีจะขึ้น! 
   อิงกริด : ฉันโมโหเลยเนี่ย! 
   สตีเฟน : เหมือนกันเลย 
   That makes me angry! = ฉันโมโหเลยเนี่ย! 
   ความหมายสอดคลองกับประโยคที่ตามมา 
  1) Please pay it. = ชวยจายดวย 
  3) It’s just round the corner. = มันอยูแคตรงหัวมุม 
  4) That’s odd. = มันแปลกนะ  

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 3) No, not at all. 
   เจมี่ : คุณเบาเสียงเพลงลงหนอยไดไหม 
   แดนนี่ : ไมมีปญหา ผมก็คิดวามันดังไปหนอย! 
   No, not at all. = ไมมีปญหา 
   เมื่อกลาวตอบประโยคขอรองที่ขึ้นตนดวย Do you mind ... ใน

กรณีที่ทําตามคําขอรองได ใหตอบวา No ตามดวยขอความที่มีความหมายเปน
ปฏิเสธ ตัวอยางเชน of course not หรือ not at all และอาจกลาวประโยค
อื่นๆ เพิ่มเติม อยางเชนบทสนทนาขางตนนี้ 

  1) Yes, of course. = แนนอน 
  2) Sure, go ahead. = แนนอน ทําเลย 
   4) No problem. = ไมเปนไร 
 
 ขอควรจํา สํานวน Do you mind หรือ Would you mind จะใชขึ้นตน

ประโยคขอรองอยางสุภาพ ความหมายของสํานวนทั้งสองนี้อาจแปลตามตัวอักษร
ไดวา คุณจะรังเกียจไหม คุณจะวาอะไรไหม หรือคุณจะขัดของอะไรไหม      
มีโครงสรางการใช ดังนี้  

   Do you mind + if + อนุประโยค? 
   Do you mind + Ving ...? 
   Would you mind + if + อนุประโยค? 
   Would you mind + Ving ...? 
   สังเกตไดวาจะตองจบประโยคดวยปรัศนี/เครื่องหมายคําถาม 

(Question mark) เสมอ และประธานของ if-clause ที่ใชตามหลัง Do you 
mind หรือ Would you mind จะเปน I เสียโดยสวนมาก 

   เมื่อจะตอบ หากทําตามที่รองขอได ใหเลือกตอบดังตอไปนี้ 
   No, of course not. 
   No, not at all. 
   แตหากทําตามที่รองขอไมได อาจเลือกตอบดังตอไปนี้ 
   Yes, I most certainly do! 
   Yes, I’m afraid I do. 
   Yes, I do. 
   Yes, most strongly! 
   โดยอาจบอกเหตุผลที่ไมอาจทําตามคําขอรองเพิ่มเติมไดโดยสุภาพ  
3. เฉลย 4) Help yourself! 
   ลูกสาว : หนูหิว ขอกินเคกหนอยนะคะ 
   แม : ไดสิ ไปหยิบเองเลย! 
   Help yourself! = ไปหยิบเองเลย! 

   ใชกลาวใหผู อื่นหยิบสิ่งของที่ผู นั้นตองการไดทันทีดวยตัวเอง 
(บริการตนเอง) โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งของที่ไดจัดเตรียมเอาไวเรียบรอยแลว    
อาทิเชน อาหาร เอกสาร เครื่องใช 

  1) As soon as possible. = เร็วสุดเทาที่จะทําได 
  2) Poor you! = นาสงสารจัง! 
   3) Don’t worry. = อยากังวลไปเลย 
4. เฉลย 1) waste 
   อยาเสียเวลาไปกับการเดินชมสินคา 
   waste = เสีย, สิ้นเปลือง 
   เปนกริยา (verb) ที่ใหความหมายไดเหมาะสมที่สุด โดยกรรมของ

กริยานี้ที่พบไดบอย มักเปนสิ่งของที่ถือกันวามีคา เชน เวลา เงินตรา พลังงาน 
และทรัพยากรอื่นๆ  

  2) lose (v.) = ทําหาย, สูญหาย 
  3) forget (v.) = ลืม 
  4) put (v.) = วาง 
 เพิ่มเติม window shopping หมายถึง การเดินชมสินคาที่แสดงไวหนาราน 

โดยไมคิดจะซื้อ ใชตามหลังกริยา do หรือ go  
5. เฉลย 4) both 
   สุนีไดงานที่มีรายไดมาก เพราะพูดทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษได

คลองแคลว 
   both = ทั้ง... 
   เปนสันธาน (conjunction) ที่ใชเชื่อมระหวางนาม 2 คํา หรือวลี 

(phrase) ที่จัดเปนชนิดเดียวกัน 2 วลี เพื่อแสดงวานามหรือวลีทั้งสองนั้นตางก็
มีลักษณะตามที่กลาวถึงเหมือนๆ กัน มักปรากฏรวมกับสันธาน and 

  1) bipolar (adj.) = สองขั้ว (ที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง) 
  2) twin (n.) = แฝด, ฝาแฝด, คู 
  3) twice (adv.) = สองครั้ง 
 หมายเหตุ คําวา twin หากนํามาใชเปนนามทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ

กลาวถึงบุคคล 2 คนที่เกิดในเวลาไลเลี่ยกัน จะใชรูปพหูพจน (เติม s ตอทาย
เปน twins) แตหากนํามาใชขยายนามดวยกัน จะใชรูปเอกพจนวางไวหนานาม
ที่ตองการขยาย อาทิเชน twin sister (พี่สาว/นองสาวฝาแฝด) twin brother 
(พี่ชาย/นองชายฝาแฝด) twin bed (เตียงคู) twin town (เมืองแฝด/เมืองพี่
เมืองนอง ซึ่งเปนสองเมืองที่อยูกันคนละประเทศ)  

6. เฉลย 3) medicine 
   คนไขจายคายาแกแพทย 
   medicine = ยา 
   เปนนาม (noun) ที่มีความหมายเหมาะสมที่สุด 
  1) prescription (n.) = ใบสั่งยา 
  2) inhaler (n.) = อุปกรณพนยาเขาปอด นิยมนํามาใชกับผูปวย   

โรคหอบหืด 
  4) drug (n.) = ยาเสพติด 
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