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ช้นิำดของคำำ�ศััพท์์8

ช้นิำดของคำำ�ศััพท์์

	 ทุ์กคำนึ่อ�จจะสำงสัำยว่�ท์ำ�ไมี	 “ช้น่ึ่ดข้องคำำ�ศััพท์์	 (Part	 of	 Speech)”	 จ่งม่ีบท์บ�ท์สำำ�คัำญ
ในึ่ก�รเร่ยนึ่ภ�ษ�อังกฤษข้นึ่�ดน่ึ่�	 เพื�อให�ทุ์กคำนึ่ได�เข้��ใจถ่งแก่นึ่แท์�ข้องเรื�องน่ึ่�	 อย�กให�ทุ์กคำนึ่
ด้ตั่วอย่�งประโยคำในึ่ต่�ร�งต่่อไปน่ึ่�แลั�วมี�ว่เคำร�ะห์ด�วยกันึ่

	 จ�กต่รงน่ึ่�ทุ์กคำนึ่จะสัำงเกต่เห็นึ่ตั่วหนึ่�	คืำอ	คำำ�ว่�	“สำวย”	ในึ่ด��นึ่ซ��ยใช่้ไหมีคำรับว่�	ทุ์กตั่วนัึ่�นึ่
ใช้�คำำ�เด่ยวกันึ่ทั์�งหมีด	คืำอ	สำวย	สำวย	สำวย	สำวย	เร�ท์กุคำนึ่อ�จจะร้�ส่ำกเอะใจว�่	จะเร่ยนึ่	Part	of	Speech	
กันึ่ไปท์ำ�ไมี	 เพร�ะไม่ีว่�ทุ์กคำนึ่จะซื�อหนัึ่งสืำอเล่ัมีไหนึ่มี�อ่�นึ่	 เชื้�อว่�ทุ์กเล่ัมีมัีกจะเร่�มีด�วยเรื�องน่ึ่�
หรือไม่ีก็คำำ�นึ่�มี	

	 ท่์น่ึ่�เร�มี�ด้ด��นึ่ข้ว�กันึ่นึ่ะคำรับ	จ�กประโยคำ	“คำว�มีสำวยด่”	ในึ่เวอร์ชั้�นึ่ภ�ษ�ไท์ย	ถ้กเข่้ยนึ่
เป็นึ่ภ�ษ�อังกฤษว่�	The	beauty	is	good.	ซ่�งทุ์กคำนึ่ก็อ�จจะมีองว่�ไม่ีเห็นึ่ม่ีอะไรผู่้ดแปลัก	เพร�ะ
คำว�มีสำวยเป็นึ่ประธ�นึ่ก็ต่�องใช้�	beauty	อย่้แลั�ว	ซ่�งนัึ่�นึ่ก็ถ้กต่�องเลัยคำรับ	เพร�ะว่�มัีนึ่ลังท์��ยด�วย
-ty	จ่งท์ำ�ให�เร�สัำนึ่น่ึ่ษฐ�นึ่ได�ทั์นึ่ท่์ว่�น่ึ่�คืำอคำำ�นึ่�มี	

	 แต่่ถ��ห�กทุ์กคำนึ่ด้ประโยคำท่์�	2	You	beautify	your	work.	ทุ์กคำนึ่เร่�มีสำงสัำยไหมีคำรับว่�ท์ำ�ไมี
ไม่ีใช้�	beauty	แบบต่ะก่�ล่ัะ	คำำ�ต่อบก็ง่�ยน่ึ่ดเด่ยวเลัยคำรับ	เพร�ะมัีนึ่เป็นึ่คำำ�กร่ย�	จ่งท์ำ�ให�ต่ำ�แหน่ึ่งน่ึ่�
อย�กได�ร้ปข้องสำวยในึ่แบบกร่ย�มี�กกว่�	ซ่�งก็คืำอคำำ�ว่�	beautify

ภ�ษ�ไท์ย่่ ภ�ษ�อังกฤษ

1.	คำว�มีสวิย่่ด่ 1.	The	beauty	is	good.

2.	คุำณท์ำ�ให�ง�นึ่สวิย่่ข่้�นึ่ 2.	You	beautify	your	work.

3.	สุำด�สวิย่่ 3.	Suda	is	beautiful.

4.	สุำด�ย่�มีสวิย่่ 4.	Suda	smiles	beautifully.
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ช้นิำดของคำำ�ศััพท์์10

	 ส่ำ�งท่์�เร�ต่�องเข้��ใจอย่�งแรก	 คืำอ	 คำำ�นึ่�มีหมี�ยถ่งอะไรกันึ่แน่ึ่	 ต่�มีหลัักแลั�วเวลั�พ้ดถ่ง
คำำ�นึ่�มีนัึ่�นึ่	จะหมี�ยถ่ง	คำนึ่	(ปีเต่อร์	มี�น่ึ่	อ�ภร)	สัำต่ว์	(นึ่ก	แมีลัง	สุำนัึ่ข้)	ส่ำ�งข้อง	(ไอโฟ้นึ่	โท์รทั์ศัน์ึ่
พัดลัมี)	แต่่สำำ�หรับว่ธ่ก�รท่์�ง่�ยกว่�นัึ่�นึ่ท่์�จะท์ำ�ให�น่ึ่กถ่งคำำ�นึ่�มีได�อย่�งง่�ยด�ย	คืำอ	คำำ�น�มต้้อง
ส�ม�รถเรียกได้้	เช่้นึ่	ถ��เร�ไปท่์�ห�องคำรัว	เร�สำ�มี�รถเร่ยกอุปกรณ์ทั์�งหมีดในึ่ห�องคำรัวได�หมีด	เช่้นึ่
ม่ีด	สำ�อมี	ช้�อนึ่	หรือถ��เร�ไปเท่์�ยวท่์�สำวนึ่สัำต่ว์เร�ก็สำ�มี�รถเร่ยกได�เช่้นึ่กันึ่อย่�งเสืำอ	ช้��ง	ง้	หรือล่ัง
ดังนัึ่�นึ่อ�จจะบอกได�ว่�เมืี�อเร�พ้ดถ่งคำำ�นึ่�มี	เร�จะสำ�มี�รถเห็นึ่ภ�พส่ำ�งนัึ่�นึ่ได�เกือบ	90%	ยกเว�นึ่
บ�งกลุ่ัมี	เช่้นึ่	คำว�มีรกั	คำว�มีด่	ก�รพฒันึ่�	ซ่�งพวกน่ึ่�จัดว�่เปน็ึ่นึ่�มีธรรมีหรอืเปน็ึ่พวกท์่�ไมีส่ำ�มี�รถ
สัำมีผัู้สำได�ต่รงๆ	

	 หลัังจ�กท่์�เร�ท์ร�บคำว�มีหมี�ยกันึ่แลั�ว	 เคำยสำงสัำยกันึ่ไหมีว่�ท์ำ�ไมีต่�องเร่ยนึ่คำำ�นึ่�มีเป็นึ่
เรื�องแรกๆ	ไม่ีว่�ใคำรจะสำอนึ่ก็แลั�วแต่่	คำำ�นึ่�มีจะถือเป็นึ่หัวข้�อสุำดฮ่ิต่เลัยท่์�ทุ์กคำนึ่ต่�องเร่ยนึ่	งั�นึ่เร�
มี�ว่เคำร�ะห์ประโยคำน่ึ่�ด�วยกันึ่นึ่ะ

	 จ�กประโยคำทั์�งสำองน่ึ่�อย�กให�ทุ์กคำนึ่สำนึ่ใจท่์�คำำ�ว่�	ปีเต่อร์	ก่อนึ่ว่�มัีนึ่ท์ำ�หนึ่��ท่์�เหมืีอนึ่กันึ่
หรือไม่ี	คำำ�ต่อบคืำอ	ไม่ี	จ�กท่์�เห็นึ่นัึ่�นึ่	คำำ�ว่�	“ปีีเตอร์ช้อบซ�ร่�”	จะท์ำ�หนึ่��ท่์�เป็นึ่	ประธ�นึ่	(Subject)
ข้องประโยคำ	ในึ่ข้ณะท์่�อ่กประโยคำ	“ซ�ร่�ช้อบปีีเตอร์”	จะท์ำ�หนึ่��ท์่�เป็นึ่	กรรมี	(Object)	ข้อง
ประโยคำแท์นึ่	ทุ์กคำนึ่จะเห็นึ่ได�ว่�คำำ�นึ่�มีถือว่�ม่ีคำว�มีสำำ�คัำญมี�กเลัย	เพร�ะถ��เร�ไม่ีร้�จักคำำ�นึ่�มีแลั�ว	
เร�จะไม่ีม่ีท์�งมีองห�ประธ�นึ่ข้องประโยคำได�เลัยจร่งไหมี	 แลัะน่ึ่�จ่งเป็นึ่เหตุ่ผู้ลัว่�ท์ำ�ไมีหนัึ่งสืำอ
หลั�ยๆ	เล่ัมีท่์�ว�งข้�ยต่�มีท์�องต่ลั�ดจ่งสำอนึ่คำำ�นึ่�มีเป็นึ่อันึ่ดับแรกๆ	

	 พอเร�ท์ร�บคำว�มีสำำ�คัำญข้องคำำ�นึ่�มีแลั�ว	 ท่์น่ึ่�เร�จะมี�ด้กันึ่ว่�	 หนึ่��ต่�ข้องคำำ�นึ่�มีนัึ่�นึ่
เป็นึ่แบบไหนึ่บ��ง	โดยทั์�วๆ	ไปท่์�เร�จะเห็นึ่กันึ่บ่อยมี�ก	จะแบ่งเป็นึ่	5	ประเภท์	ได�แก่

Noun (คำำ�นำ�ม)

ปีีเตอร์ช้อบซ�ร่� ซ�ร่�ช้อบปีีเตอร์

ตัวอย่างหนังสือ
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	 ซ่�งถ��พ้ดถ่งข้�อน่ึ่�ให�เร�น่ึ่กถ่งเวลั�ท่์�ร�องเพลัง	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G	ซ่�งก็อ�จจะหมี�ยถ่ง	
ant,	boy,	cat,	dog,	egg,	fan,	girl	ท์ำ�ให�ต่�องบอกเลัยว่�คำำ�นึ่�มีทั์�วไปนัึ่�นึ่	คืำอ	คำำ�ท่์�เร�ใช้�ในึ่ช่้ว่ต่
ประจำ�วันึ่อย่้แลั�วนัึ่�นึ่เอง

1. คำำ�นำ�มทั์�วิๆ ไปี

	 ให�เร�น่ึ่กถ่ง	Verb	+	ing	ก่อนึ่ก็ได�	เพร�ะในึ่หลัักก�รข้องมัีนึ่นัึ่�นึ่จะสำ�มี�รถแปลัคำว�มีหมี�ย
ว่�	 ก�ร-	หรือคำว�มี-	 ได�ด�วย	 แต่่เพื�อให�เห็นึ่ข้�อเปร่ยบเท่์ยบท่์�ชั้ดเจนึ่ย่�งข่้�นึ่	 ลัองมี�ท์ดสำอบกันึ่ด้ว่�
ประโยคำใดต่่อไปน่ึ่�ท่์�เป็นึ่	Gerund	กันึ่แน่ึ่

	 ในึ่ข้�อน่ึ่�จะไมี่ค่ำอยมี่คำนึ่พบเจอกันึ่เท์่�ไรนึ่ัก	 แต่่ก็ม่ีในึ่ภ�ษ�อังกฤษนึ่ะ	 ซ่�งจุดสำำ�คัำญข้อง
ข้�อน่ึ่�	 คืำอ	 ตั่วท่์�จะเป็นึ่ประธ�นึ่ได�นัึ่�นึ่จะต่�องใช้�กร่ย�ในึ่ร้ปไม่ีผัู้นึ่	 (Verb	 infinitive)	 หลัังคำำ�ว่�	 to	
อ่กท่์	ยกตั่วอย่�งเช่้นึ่	To	read	English	passage	 is	a	good	way	to	 improve	English	skills.	
จะเห็นึ่ว่�ประโยคำน่ึ่�เร�ใช้�	 “is”	 เป็นึ่กร่ย�ข้องประโยคำเพร�ะต่�องก�รจะสืำ�อให�ท์ร�บว่�	 โคำรงสำร��งน่ึ่�
เป็นึ่เอกพจน์ึ่เสำมีอได�	 ซ่�งประโยคำโดยรวมีจะแปลัว่�	 ก�รอ่�นึ่ข้�อคำว�มีภ�ษ�อังกฤษเป็นึ่ว่ธ่ท่์�ด่
ในึ่ก�รพัฒนึ่�ทั์กษะภ�ษ�อังกฤษ

	 ทุ์กคำนึ่อ�จจะสำงสัำยว่�ก็เป็นึ่	Gerund	 ทั์�งค่้ำเลัยส่ำ	 ก็มัีนึ่เต่่มี	 –ing	 อย่้แลั�ว	 แต่่ต่�องบอกว่�
จร่งๆ	แลั�ว	คำำ�ท่์�เป็นึ่	Gerund	คืำอ	ข้�อ	b	เท่์�นัึ่�นึ่	เหตุ่ผู้ลัเพร�ะถ��ทุ์กคำนึ่แปลัด่ๆ	จะเห็นึ่ว่�	ข้�อ	a	
จะแปลัว่�	 จอห์นึ่กำ�ลัังพ้ด	 ซ่�งพอได�ย่นึ่คำำ�ว่�	 กำ�ลัังพ้ด	 มัีนึ่ก็คืำอกร่ย�ประเภท์หน่ึ่�งแลั�วจร่งไหมี
ในึ่ข้ณะท่์�	ข้�อ	b	แปลัว่�	จอห์นึ่รักก�รพ้ด	ซ่�งจุดตั่ดคืำอม่ีก�รแปลัว่�	ก�ร-	ด�วยนัึ่�นึ่เอง	ท์ำ�ให�เร�
สำ�มี�รถร้�ได�ทั์นึ่ท่์ว่�ข้�อใดเป็นึ่	 Gerund	 แลัะเพ่�มีเต่่มีด�วยว่�	 Gerund	 จะท์ำ�หนึ่��ท่์�เป็นึ่เอกพจน์ึ่
เสำมีอนึ่ะ	 เช่้นึ่	 Speaking	 is	 important.	 ท่์�เร�จะใช้�	 “is”	 เป็นึ่กร่ย�หลัักข้องประโยคำน่ึ่�นัึ่�นึ่เอง

2. Gerund

3. To + Verb infinitive

a.	John	is	speaking.

b.	John	loves	speaking.

ตัวอย่างหนังสือ
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	 เพื�อท์ำ�ให�เร�สำ�มี�รถมีองคำำ�ท่์�พบเจอได�ชั้ดเจนึ่ย่�งข่้�นึ่	 ส่ำวนึ่ใหญ่แลั�วเร�จ่งไม่ีได�มีองเพ่ยง
แค่ำตั่วร้ปคำำ�เท่์�นัึ่�นึ่	 แต่่เร�จะมีองจ�กโคำรงสำร��งข้องประโยคำร่วมีด�วย	 จะเพ่�มีคำว�มีแม่ีนึ่ยำ�ส้ำงกว่�
ก�รมีองเพ่ยงตั่วคำำ�เท่์�นัึ่�นึ่	ซ่�งโดยปกต่่แลั�ว	ลัักษณะข้องคำำ�นึ่�มีจะว�งได�หลั�กหลั�ยม่ีต่่อย่�งมี�ก	
ซ่�งต่รงน่ึ่�จะถ้กเชื้�อมีโยงไปท่์�เรื�องข้อง	 Determiner	 ซ่�งถ��พ้ดให�ง่�ยๆ	 คืำอ	 คำำ�ท่์�นึ่ำ�หนึ่��คำำ�นึ่�มี	
เพื�อบอกอะไรหลั�ยๆ	อย่�ง	 เช่้นึ่	ก�รช่้�เฉพ�ะ	ก�รแสำดงจำ�นึ่วนึ่	ก�รแสำดงปร่มี�ณ	ก�รแสำดง
คำว�มีเป็นึ่เจ��ข้อง	ซ่�งในึ่ท่์�น่ึ่�ได�ท์ำ�ต่�ร�งพื�นึ่ฐ�นึ่ข้องก�รว�งคำำ�นึ่�มีมี�ให�ทุ์กคำนึ่ได�ลัองด้โคำรงสำร��งกันึ่	
ดังน่ึ่�

ปีระเภท์ คำำ� ตัวิอย่่่�ง โคำรงสร้�ง

Article

A a	boy,	a	cat,	a	dog A	+	คำำ�นึ่�มีนัึ่บได�เอกพจน์ึ่

An an	umbrella,	an	egg,	

an	hour

An	+	คำำ�นึ่�มีนัึ่บได�เอกพจน์ึ่	แต่่ต่�อง

ออกเส่ำยง	 “อ”	 อย่้ข้��งหนึ่��คำำ�นึ่�มี

นัึ่บได�เอกพจน์ึ่

The
the	goal,	

the	students,	

the	water

The	+	คำำ�นึ่�มีนัึ่บได�เอกพจน์ึ่	

The	+	คำำ�นึ่�มีนัึ่บได�พห้พจน์ึ่	

The	+	คำำ�นึ่�มีนัึ่บไม่ีได�

Possessive

Of The	capital	of	Thailand คำำ�นึ่�มี	of	คำำ�นึ่�มี

’s Peter’s	ideas คำำ�นึ่�มี’s	คำำ�นึ่�มี

My,	His,	

Her,	Its,	

Our,	Your,	

Their

Your	friends
คำำ�คุำณศััพท์์บอกคำว�มีเป็นึ่เจ��ข้อง

+	คำำ�นึ่�มี

ตัวอย่างหนังสือ
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	 ถ��จะพ้ดว่�ใคำรคืำอพ่�นึ่�องกับ	 Adjective	 ก็คำงหน่ึ่ไม่ีพ�นึ่	 Adverb	 อย่�งแน่ึ่นึ่อนึ่	 เพร�ะ
ส่ำวนึ่ใหญ่แลั�วเมืี�อเร�จะพ้ดถ่ง	Adverb	มัีนึ่คืำอก�รท่์�เร�มัีกจะแปลังมี�จ�ก	Adjective	แท์บทั์�งหมีด
โดยก�รใช้�	–ly	เข้��ไป	เช่้นึ่

	 ซ่�งลัักษณะก�รแปลัข้อง	 Adverb	 นัึ่�นึ่จะม่ีคำว�มีแต่กต่่�งเล็ักนึ่�อยจ�ก	 Adjective	 ต่รงท่์�ม่ี
ก�รใสำ่คำำ�ว่�	 “อย่�ง”	 เข้��ไปในึ่ต่ัวคำำ�ด�วย	 เช้่นึ่	 อย่�งสำวย	 แลัะอย่�งช้��	 ดังนึ่ั�นึ่อ�จจะกลั่�วได�
ว่�	 ถ��ห�กเร�ร้�จัก	 Adjective	 แลั�วก็จะสำ�มี�รถเชื้�อมีโยงไปถ่ง	 Adverb	 ได�ถ่ง	 90%	 เลัยท่์เด่ยว
ซ่�งมัีกจะถ้กเร่ยกว่�	Adverb	of	Manner	แต่่สำำ�หรับ	10%	 ท่์�ห�ยไปนัึ่�นึ่จะเป็นึ่ลัักษณะ	Adverb	
ในึ่แบบเฉพ�ะมี�กกว่�	ดังเช่้นึ่ตั่วอย่�งข้��งล่ั�งน่ึ่�

Adverb (คำำ�กริย่่�วิิเศัษณ์)

ปีระเภท์ ตัวิอย่่่�งคำำ� เช่้นำ

Adverb	of	Time
today,	tomorrow,	

already,	finally,	soon

-	Ron	saw	me	yesterday.

-	My	mother	will	go	shopping	with	her	

	friend	tomorrow.

Adverb	of	Place
here,	everywhere,	there,	

nowhere

-	Please	go there alone.

-	The	snake	is	found	in	Thailand,	and	

 nowhere else.

Adverb	of	

Frequency

always,	sometimes,	

often,	rarely,	never

-	Lily	never sings	a	song	at	school.

-	He	sometimes reads	comics.

Adverb	of	Degree pretty,	quite,	too,	very
-	Today	is pretty hot.	

-	Physics	is	very	difficult	for	Karen.

slow	(Adj.) >> slowly	(Adv.)

beautiful	(Adj.) >> beautifully	(Adv.)ตัวอย่างหนังสือ
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	 พอเร�ท์ร�บถ่งหนึ่��ต่�โดยคำร่�วๆ	ข้อง	Adverb	แลั�ว	 ส่ำ�งท่์�ข้�ดไม่ีได�	 คืำอ	หนึ่��ท่์�ข้องคำำ�
ประเภท์น่ึ่�ไว�ใช้�ท์ำ�อะไรได�	 ต่�องบอกก่อนึ่ว่�	 ภ�ษ�อังกฤษจะไม่ีค่ำอยช้อบแย่งหนึ่��ท่์�กันึ่เท่์�ไรนัึ่ก
อย่�งกรณ่น่ึ่�ก็เช่้นึ่กันึ่	 ในึ่เมืี�อ	 Adjective	 ใช้�สำำ�หรับข้ย�ยคำำ�นึ่�มีไปแลั�ว	 Adverb	 ก็จะท์ำ�หนึ่��ท่์�
ในึ่ก�รข้ย�ยอ่กตั่วแท์นึ่ทั์นึ่ท่์	ได�แก่

	 จ�กต่รงน่ึ่�เร�จะเห็นึ่ว่�	คำำ�กร่ย�ว่เศัษณ์เป็นึ่ตั่วท่์�ช่้วยเพ่�มีอรรถรสำให�กับประโยคำในึ่หลั�ยๆ	
ม่ีต่่	ทั์�งในึ่คำำ�กร่ย�	คำำ�คุำณศััพท์์	หรือแมี�แต่่คำำ�กร่ย�ว่เศัษณ์ด�วยกันึ่เองก็ต่�มี

1. ขย่่�ย่่ Verb :	 ด�วยตั่วชื้�อข้องมัีนึ่คืำอ	 Adverb	 หรือก็คืำอ	 แอด-เข้��-ไป-ในึ่-Verb	

ดังนัึ่�นึ่มัีนึ่จ่งสำ�มี�รถข้ย�ยคำำ�กร่ย�ได�นัึ่�นึ่เอง	 โดยท่์�อ�จจะม่ีว่ธ่ก�รว�งท่์�แต่กต่่�ง

กันึ่ออกไป	 เช่้นึ่	 She	 smiles	 beautifully.	 จะเห็นึ่ว่�เร�จะใช้�	 beautifully	 ซ่�งเป็นึ่

Adverb	ไปว�งไว�หลัังคำำ�ว่�	smiles	(Verb	+	Adverb)	หรือในึ่บ�งคำรั�งเร�สำ�มี�รถ

นึ่ำ�มี�ว�งข้��งหนึ่��คำำ�กร่ย�ได�เช่้นึ่กันึ่	She	 always	 sleeps.	 จะเห็นึ่ได�ว่�	 always	

ถ้กว�งข้ย�ยคำำ�ว่�	sleeps	โดยว�งไว�ข้��งหนึ่��	(Adverb	+	Verb)	แต่่ในึ่ข้ณะเด่ยวกันึ่

ถ��ประโยคำนัึ่�นึ่ม่ีกรรมีข้องประโยคำ	 เร�มัีกจะน่ึ่ยมีว�งไว�ท์��ยสุำดเพื�อไม่ีให�เก่ด

คำว�มีสัำบสำนึ่	เช่้นึ่	Kiley	speaks	English	slowly.	(Verb	+	Object	+	Adverb)	ดังนัึ่�นึ่

อ�จจะกล่ั�วได�ว่�ห�กจะข้ย�ยคำำ�กร่ย�ด่ๆ	 แลั�วนัึ่�นึ่	 ต่�องด้องค์ำประกอบรอบๆ	

ด�วยเพื�อให�ใช้�ได�อย่�งถ้กต่�อง

2. ขย่่�ย่่ Adjective	:	ในึ่บ�งคำรั�งเร�ก็อย�กจะข้ย�ย	Adjective	ให�ม่ีคำว�มีแรงมี�กข่้�นึ่

จ่งท์ำ�ให�	Adverb	เข้��มี�เป็นึ่ตั่วเสำร่มีได�เช่้นึ่กันึ่	โดยตั่วท่์�ทุ์กคำนึ่จะต่�องร�องอ๋อเลัย	คำือ

“very”	 เร�จะใช้�กันึ่บ่อยมี�ก	 ไม่ีว่�จะเป็นึ่	 very	 good,	 very	 cute,	 very	 beautiful	

ซ่�งเปน็ึ่ลัักษณะโคำรงสำร��งในึ่แบบ	Adverb	+	Adjective	ท์่�ต่�องก�รจะเนึ่�นึ่คำำ�คำณุศััพท์์

นัึ่�นึ่เอง

3. ขย่่�ย่่ Adverb	:	ในึ่บ�งคำรั�ง	Adverb	ก็ยังสำ�มี�รถข้ย�ยตั่วมัีนึ่เองได�เช่้นึ่เด่ยวกันึ่	

เช้่นึ่	He	loves	his	dog	very	much.	โดยท์่�ประโยคำนึ่่�จะเป็นึ่ก�รข้ย�ยคำำ�ว่�	much	

ซ่�งท์ำ�หนึ่��ท่์�เป็นึ่	Adverb	อย่้แลั�วอ่กท่์หน่ึ่�งในึ่โคำรงสำร��งแบบ	Adverb	+	Adverb

ตัวอย่างหนังสือ
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ท่์องศััพท์์อย่่่�งไรให้ค้้ำม

	 ทุ์กคำนึ่อ�จจะเร่�มีสำงสัำยว่�จะเร่�มีท่์องศััพท์์จ�กส่ำวนึ่ไหนึ่ด่	ท์ำ�อย่�งไรถ่งจะเก่งภ�ษ�อังกฤษ
แบบคำนึ่อื�นึ่ๆ	บ��ง	ท์ำ�ไมีคำนึ่นัึ่�นึ่ถ่งแปลัเนืึ่�อเรื�องย�วๆ	ได�ข้นึ่�ดน่ึ่�ทั์�งท่์�ร้�ศััพท์์ไม่ีหมีด	จ�กหลั�ยๆ
คำำ�ถ�มีท่์�ได�ย่นึ่ได�ฟั้งมี�เลัยอย�กจะแนึ่ะนึ่ำ�ว่ธ่ก�รท่์องศััพท์์ให�กับทุ์กคำนึ่ว่�	 ถู้�จำะเริ�มท่์องศััพท์์
คำวิรเริ�มจำ�กอะไรก่อนำเป็ีนำสิ�งแรก !

	 ก่อนึ่อื�นึ่เลัย	 ม่ีประโยคำหน่ึ่�งอย�กให�ทุ์กคำนึ่ลัองว่เคำร�ะห์ว่�	 ถ��แปลัคำำ�ไหนึ่ไม่ีได�แลั�วจะ
ไม่ีม่ีท์�งเข้��ใจเนืึ่�อเรื�องได�เลัย	!

	 เอ�ลัะ	ให�เวลั�ทุ์กคำนึ่นัึ่�งค่ำดก่อนึ่ว่�	ถ��เร�ม่ีปัญห�ก�รท่์องศััพท์์จร่งๆ	แลั�วคำำ�ไหนึ่ท่์�แปลั
ไม่ีออก	เร�จะไม่ีม่ีท์�งเข้��ใจเนืึ่�อเรื�องข้องประโยคำน่ึ่�ได�เลัย

	 คำำ�ต่อบ	 คืำอ คำำ�กริย่่� (Verb)	 นึ่ะคำรับ	 ทุ์กคำนึ่สัำงเกต่ไหมีว่�	 ห�กเร�แปลัได�หมีด
ทั์�ง	small	แปลัว่�	เล็ัก	cat	แปลัว่�	แมีว	slowly	แปลัว่�	อย่�งช้��	แต่่เร�ก็ยังไม่ีท์ร�บอย่้ด่ว่�มัีนึ่
เก่ดอะไรข้่�นึ่กับแมีวจร่งไหมีคำรับ	 เพร�ะฉะนึ่ั�นึ่สำ่�งแรกท์่�เร�ต่�องมี่เมีื�อพ้ดถ่งก�รท์่องศััพท์์	 คำือ
run	ท์่�แปลัว่�	 ว่�ง	มี�กกว่�	 เพร�ะห�กเร�ไม่ีท์ร�บคำำ�น่ึ่�	จะถือว่�เร�แปลัประโยคำไม่ีสำมีบ้รณ์เร�
จะไมี่ร้�ว่�เก่ดอะไรข่้�นึ่ในึ่ประโยคำนัึ่�นึ่	 หรืออ�จจะเข้��ใจเนืึ่�อคำว�มีแคำ่ว่�	 แมีวต่ัวเลั็ก	 ...	 อย่�งช้��
จร่งไหมีคำรับ

	 ถ��ถ�มีผู้มีว่�	แลั�วคำำ�นึ่�มีท่์�เร�ท่์องกันึ่ตั่�งแต่่เด็กก็ไม่ีม่ีคำว�มีหมี�ยเลัยใช่้ไหมี	คำำ�ต่อบคืำอ
ก็ไม่ีเช่้งนึ่ะ	 เพร�ะข้�อด่ก็ม่ีเช่้นึ่กันึ่	 เนืึ่�องจ�กมัีนึ่ท์ำ�ให�เร�เห็นึ่ภ�พได�ชั้ดเจนึ่มี�กย่�งข่้�นึ่ว่�นัึ่�นึ่คืำอ
นึ่�องแมีว	แต่่ส่ำ�งหน่ึ่�งท่์�ห�ยไปคำอื	“แลั�วท์ำ�อะไรล่ัะ”	ดังนัึ่�นึ่	ถ��คำำ�นึ่�มียงัแปลัไมีอ่อกในึ่ประโยคำใดๆ	
ก็ยังไม่ีต่�องแปลัมัีนึ่นึ่ะ	 เร�ต่�องจัดท่์�คำำ�กร่ย�ให�ได�ก่อนึ่	 เพร�ะนัึ่�นึ่คืำอสำมีบัต่่ท่์�ลัำ��ค่ำ�ท่์�สุำดในึ่ทั์กษะ
ก�รอ่�นึ่เลัย

A				 small cat runs slowly.

Adjective Noun Verb Adverb

ตัวอย่างหนังสือ
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	 เพื�อเป็นึ่ก�รสำรุปคำว�มีเข้��ใจ	เร�มี�ด้เป็นึ่แผู้นึ่ภ�พด่กว่�ว่�ใคำรคืำอคำนึ่สำำ�คัำญท่์�สุำดท่์�จะท์ำ�ให�
เร�เด่นึ่ไปส่้ำคำว�มีสำำ�เร็จได�	 โดยบันึ่ไดน่ึ่�จะไล่ัลัำ�ดับคำว�มีสำำ�คัำญจ�กมี�กท่์�สุำดด��นึ่บนึ่ไปนึ่�อยท่์�สุำด
ด��นึ่ล่ั�ง

	 แต่่ถ่งอย่�งไร	ก�รเร่ยงลัำ�ดับคำว�มีสำำ�คัำญก็ยังกว��งอย่้ด่สำำ�หรับใคำรหลั�ยคำนึ่ท่์�ม่ีเวลั�จำ�กัด
ในึ่ก�รเร่ยนึ่ภ�ษ�อังกฤษ	 เพร�ะฉะนัึ่�นึ่ส่ำ�งท่์�อย�กจะเสำร่มีต่่อคืำอ	 แลั�วกลุ่ัมีคำำ�ศััพท์์แบบไหนึ่ล่ัะ
ท่์�เร�คำวรจะร้�จัก	ข้อยกกรณ่ศ่ักษ�หน่ึ่�งกลุ่ัมีจ�กเว็บไซต์่	ถ��ต่�องก�รแปลัเนืึ่�อเรื�องทั์�งหมีดน่ึ่�ต่�องม่ี
คำลัังคำำ�ศััพท์์เท่์�ไรถ่งจะแปลัเข้��ใจได�

	 จ�กบท์คำว�มีข้��งต่�นึ่	ทุ์กคำนึ่อ�จจะยังเร่�มีจับต่�นึ่ช้นึ่ปลั�ยไม่ีถ้กใช่้ไหมีคำรับว่�	จะเร่�มีท่์อง
อะไรก่อนึ่ด่ถ่งจะเข้��ใจเนืึ่�อห�น่ึ่�ได�อย่�งนึ่�อยซัก	 70%	 ก็ยังด่	 อย�กจะบอกข่้�วด่กับทุ์กคำนึ่ว่�	
ไม่ีว่�เร�จะอ่�นึ่	Passage	อะไรในึ่ภ�ษ�อังกฤษก็ต่�มี	มัีนึ่จะม่ีจุดร่วมีบ�งอย่�งท่์�สำำ�คัำญอย่้	นัึ่�นึ่คืำอ	
กลุ่ัมีคำำ�ศััพท์์ท่์�อย่้ในึ่	The	list	of	the	most	frequent	1,000	words	รวมีถ่ง	The	list	of	the	most	
frequent	1,001-2,000	words	แลัะ	the	Academic	Word	List	(AWL)	ข้อง	Coxhead	ซ่�งถือเป็นึ่
จุดเร่�มีต่�นึ่ข้องก�รท์่องคำำ�ศััพท์์เลัยก็ว่�ได�	 เพร�ะถ��เร�เอ�ข้�อคำว�มีทั์�งหมีดข้��งบนึ่มี�ว่เคำร�ะห์
แลั�วจะพบอะไรท่์�น่ึ่�ท่์�ง	!

	 English	helps	people	communicate	with	people	all	over	the	world	because	
it	is	one	of	the	most	widely	spoken	languages.	In	other	words,	English	allows	
people	to	converse	with	each	other	in	a	variety	of	situations,	such	as	expressing	
opinions,	asking	questions,	or	conveying	information.	For	example,	if	Thais	need	
to	travel	to	Korea	and	do	not	speak	Korean,	they	can	converse	in	English.	This	
is	because	this	language	is	also	found	in	many	areas	in	Korea,	especially	when	
Thai	tourists	stray	into	this	country.	They	can	ask	the	locals	in	English.	So,	it	is	
obvious	that	knowing	English	will	make	communication	easier	in	many	areas.

Noun

Adj.
Adv.

Verb

ตัวอย่างหนังสือ
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(ท่์�มี�:	http://www4.caes.hku.hk/vocabulary/cgi-bin/profile/profile.pl)

Vocabulary Profiler - Results

คำวิ�มถีู� เปีอร์เซ็็นำต์

1-1,000	words 89 83.9623%

1,001-2,000	words 3 2.8302%

AWL	words 7 6.6038%

UWL	words 0 0.0000%

Off-list	words 7 6.6038%

1-1,000

a,	 all,	 allows,	 also,	 and,	 as,	 ask,	 asking,	 because,	 can,	 country,	 do,	

each,	easier,	english,	example,	expressing,	for,	found,	helps,	if,	in,	into,

is,	it,	knowing,	language,	languages,	locals,	make,	many,	most,	need,	not,

of,	one,	opinions,	or,	other,	over,	people,	questions,	situations,	so,	speak,	spoken,

such,	 that,	 the,	 they,	 this,	 to,	 travel,	 variety,	when,	widely,	will,	 with,	

words,	world

1,001-2,000 especially,	information,	tourists

AWL areas,	communicate,	communication,	converse,	obvious

UWL

Off-list conveying,	korea,	korean,	stray,	thai,	thais

	 ทุ์กคำนึ่จะเห็นึ่ว่�คำำ�ศััพท์์กว่�	83%	ไปกองกันึ่ท่์�	1-1,000	คำำ�แรกทั์�งหมีด	แลัะม่ีคำำ�ศััพท์์
ในึ่กลุ่ัมี	 1,000-2,000	 กับ	 AWL	 ด�วยเล็ักนึ่�อย	 ซ่�งต่�องบอกเลัยว่�	 เพ่ยงแค่ำน่ึ่�ก็สำ�มี�รถเข้��ใจ
เนืึ่�อเรื�องได�แลั�ว	

	 คำำ�ศััพท์์ท่์�ทุ์กคำนึ่จะได�เห็นึ่ในึ่หนึ่��ต่่อไปน่ึ่�จะประกอบด�วยชุ้ดคำำ�กร่ย�ทั์�งหมีด	 3	 ชุ้ด	
คำำ�คุำณศััพท์์ทั์�งหมีด	2	ชุ้ด	คำำ�นึ่�มีทั์�งหมีด	2	ชุ้ด	คำำ�ว่เศัษณ์	1	ชุ้ด	แลัะคำำ�บุพบท์อ่ก	1	ชุ้ด	รวมี
เป็นึ่ทั์�งหมีด	9	ชุ้ดด�วยกันึ่	โดยจะเป็นึ่คำำ�ศััพท์์ท่์�ผู้้�เข่้ยนึ่ได�เลืัอกมี�จ�กชุ้ด	1-1,000	คำำ�แรก	แลัะ
1,001-2,000	 คำำ�	 ผู้สำมีผู้สำ�นึ่กับประสำบก�รณ์ข้องตั่วผู้้�เข่้ยนึ่เอง	 โดยจะม่ีคำว�มีหมี�ยแลัะตั่วอย่�ง
ประโยคำเพื�อท์ำ�ให�ผู้้�อ่�นึ่เข้��ใจได�ง่�ยมี�กข่้�นึ่ด�วย

ตัวอย่างหนังสือ
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เท์คำนิำคำก�รท์ำ�ข้อสอบส่วินำคำำ�ศััพท์์

	 ก่อนึ่อื�นึ่เลัย	 ถ��จะท์ำ�ข้�อสำอบประเภท์คำำ�ศััพท์์	 ไม่ีว่�จะเป็นึ่ร้ปแบบใดก็ต่�มีจำ�เป็นึ่
จะต่�องร้�จักคำำ�ว่�	 Context	 Clue	 ก่อนึ่	 เพร�ะคำำ�น่ึ่�เป็นึ่คำำ�ท์่�ใช้�บ่อยในึ่ก�รสำอนึ่เรื�องคำำ�ศััพท์์	
เป็นึ่เคำรื�องมืีอท่์�สำำ�คัำญอย่�งมี�กในึ่ก�รจะจัดก�รกับคำำ�ศััพท์์ท่์�ไม่ีท์ร�บ

	 ยกตั่วอย่�ง	“สุำด�แต่่งตั่วเปร่�ยว”	กับ	“สุำด�กล่ั�นึ่ตั่วเปร่�ยว”	ถ่งแมี�เร�จะเห็นึ่คำำ�ว่�	“เปร่�ยว”	

เหมืีอนึ่กันึ่ก็จร่ง	แต่่แท์�จร่งแลั�วคำว�มีหมี�ยไม่ีเหมืีอนึ่กันึ่เลัย	เพร�ะประโยคำแรกจะหมี�ยถ่ง	สำวย

ด้ด่	 เผ็ู้ด	 ในึ่ข้ณะท่์�อ่กประโยคำจะหมี�ยถ่ง	 เหม็ีนึ่	 ซ่�งทุ์กคำนึ่จะสัำมีผัู้สำได�ว่�	 ท่์�เร�ท์ร�บว่�แปลัว่�

อย่�งไรนัึ่�นึ่	ไม่ีได�มี�จ�กก�รท่์�เร�ด้คำำ�ว่�	“เปร่�ยว”	เพ่ยงอย่�งเด่ยว	แต่่เร�ใช้�คำำ�ว่�	“แต่่งตั่ว”	แลัะ	

“กล่ั�นึ่ตั่ว”	เป็นึ่ตั่วช่้วย	

	 ถ��จะมีองในึ่มุีมีข้องภ�ษ�อังกฤษ	คำำ�ท่์�เห็นึ่ชั้ดท่์�สุำดน่ึ่�จะเป็นึ่คำำ�ว่�	“Hot”	ถ��คำำ�น่ึ่�อย่้กับ

weather	จะม่ีคำว�มีหมี�ยว่�	“ร�อนึ่”	แต่่ถ��ห�กอย่้กับพร่ก	อ�จจะแปลัว่�	“เผ็ู้ด”	ซ่�งนัึ่�นึ่ก็แปลัว่�	

หลั�ยๆ	ภ�ษ�ต่่�งก็ใช้�ส่ำ�งรอบข้��งในึ่ก�รเด�คำว�มีหมี�ยแท์บทั์�งส่ำ�นึ่	ดังนัึ่�นึ่เพื�อให�เร�สำ�มี�รถเด�

คำว�มีหมี�ยได�ช้ัดเจนึ่มี�กย่�งข่้�นึ่	 เร�จะต่�องด้รอบ	ๆ	 ประโยคำให�หมีด	 เพื�อเด�คำว�มีหมี�ยข้อง

คำำ�ๆ	นัึ่�นึ่	ไม่ีว่�จะเป็นึ่ระดับประโยคำหรือระดับย่อหนึ่��ก็ต่�มี

Context Clue	คืำอ	ก�รเด�ศััพท์์จ�กบร่บท์	เป็นึ่ว่ธ่ก�รใช้�ส่ำ�งรอบข้��งตั่วคำำ�เพื�อเด�
คำว�มีหมี�ยข้องส่ำ�งๆ	นัึ่�นึ่

“อ่�นำให้จำบ ตบด้วิย่่เซ็นำส์ เฟ้้นำคำวิ�มหม�ย่่”

ตัวอย่างหนังสือ
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	 แลัะเพื�อให�ก�รเด�คำำ�ศััพท์์ม่ีประส่ำท์ธ่ภ�พมี�กย่�งข่้�นึ่	 โดยส่ำวนึ่ใหญ่แลั�วจะม่ีก�รใช้�กลุ่ัมี

คำำ�เชื้�อมีต่่�งๆ	 เพื�อแยกประเภท์ข้องประโยคำออกจ�กกันึ่	 พ้ดง่�ยๆ	 คืำอ	 ถ��จะห�คำว�มีหมี�ย

ข้องคำำ�ศััพท์์ใดๆ	นัึ่�นึ่	จำ�เป็นึ่ท่์�จะต่�องใช้�คำำ�เชื้�อมีท่์�ม่ีในึ่ประโยคำมี�เป็นึ่ตั่วช่้วย	นัึ่�นึ่จะท์ำ�ให�เข้��ใจ

เนืึ่�อห�ได�มี�กย่�งข่้�นึ่	ซ่�งกลุ่ัมีคำว�มีหมี�ยม่ีหลั�ยประเภท์	เช่้นึ่	ขั้ดแย�ง	สำอดคำลั�อง	เป็นึ่เหตุ่เป็นึ่ผู้ลั

เสำร่มีกันึ่	หรือแมี�แต่่ก�รใช้�สัำญลัักษณ์ด�วยก็ต่�มี

เท์คำนึ่่คำท์่�จะนึ่ำ�เสำนึ่อต่่อไปนึ่่�มีเ่พ่ยง	3	ข้ั�นึ่ต่อนึ่เท์่�นึ่ั�นึ่

   ขั�นำท์ี� 1 : อ่�นำให้จำบ

 ในึ่ขั้�นึ่น่ึ่�เป็นึ่ลัักษณะท่์�จะต่�องอ่�นึ่ไปก่อนึ่โดยท่์�ไม่ีต่�องสำนึ่ใจคำำ�ท่์�เร�ต่�องก�รจะท์ร�บ
เพร�ะจุดประสำงค์ำจร่งๆ	ก็เพื�อให�ร้�คำว�มีหมี�ยโดยรวมีก่อนึ่ว่�	เรื�องร�วเก่ดข่้�นึ่ท่์�ไหนึ่	ใคำร
ท์ำ�อะไรอย่้นัึ่�นึ่เอง

   ขั�นำท์ี� 2 : ตบด้วิย่่เซ็นำส์

 ในึ่ข้ั�นึ่นึ่่�เร�จะต่�องเด�ว่�	เซนึ่ส์ำ	ข้องประโยคำจะมีท่์ศ่ัท์�งไปท์�งบวกหรอืลับ	เพื�อให�
สำ�มี�รถจำ�กัดวงคำว�มีหมี�ยข้องคำำ�ได�มี�กย่�งข้่�นึ่

   ขั�นำท์ี� 3 : เฟ้้นำคำวิ�มหม�ย่่

 ในึ่ข้ั�นึ่นึ่่�จะต่�องสำร��งคำว�มีหมี�ยข้่�นึ่มี�เพื�อให�เข้��กับประโยคำ	 โดยท์่�ท์ุกคำนึ่ต่�อง
พย�ย�มีสำร��งคำำ�ท์่�นึ่่�จะเป็นึ่ไปได�ให�มี�กท์่�สุำด	 เพื�อให�ท์ร�บโท์นึ่ข้องคำำ�	 ซ่�งก�รท์ำ�ต่รงนึ่่�
ไม่ีได�หวังว่�จะต่�องเปน็ึ่คำำ�ท่์�ต่รงกับในึ่พจนึ่�นึ่กุรมีร�อยเปอร์เซ็นึ่ต์่	เพ่ยงแต่่ต่�องก�รจะท์ร�บ
คำำ�ท่์�น่ึ่�จะเป็นึ่มี�กกว่�เท่์�นัึ่�นึ่

ตัวอย่างหนังสือ
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	 เท์คำน่ึ่คำท่์�กล่ั�วมี�ทั์�งหมีดน่ึ่�สำ�มี�รถเอ�ไปปรับใช้�กับข้�อสำอบเก่�ยวกับคำำ�ศััพท์์ได�เกือบ

ทุ์กประเภท์เลัยก็ว่�ได�	ไม่ีว่�จะเป็นึ่ระดับประโยคำหรือระดับย่อหนึ่��ก็ต่�มี	ดังตั่วอย่�ง

ปีระเภท์ Synonym

ตัวิอย่่่�ง

ปีระโย่่คำ

The	CEO	had	many	covert	operations	that	no	one	in	the	company	

knew	about	until	a	few	months	later.

วิิธีิคิำด

ขั้�นึ่ท่์�	1	

อ่�นึ่ให�จบ

เร�ต่�องอ่�นึ่ให�จบประโยคำก่อนึ่	 โดยเนืึ่�อเรื�องพย�ย�มีจะสืำ�อ

ว่�	CEO	ม่ีปฏ่ิบัต่่ก�รบ�งอย่�งท่์�ไม่ีม่ีใคำรในึ่บร่ษัท์ร้�จนึ่กระทั์�ง

ผู่้�นึ่ไป	2-3	เดือนึ่

ขั้�นึ่ท่์�	2	

ต่บด�วยเซนึ่ส์ำ

จ�กประโยคำถ��จะให�น่ึ่กถ่งโท์นึ่คำว�มีหมี�ย	 พอไม่ีม่ีใคำรท์ร�บ

เรื�องเก่�ยวกับปฏ่ิบัต่่ก�ร	ก็ต่�องเป็นึ่คำว�มีหมี�ยเช่้งลับ

ขั้�นึ่ท่์�	3	

เฟ้้นึ่

คำว�มีหมี�ย

เร�ต่�องสำร��งคำำ�ข่้�นึ่มี�ว่�	 ม่ีคำำ�ใดบ��งท์่�เหมี�ะสำมีกับคำำ�ว่�	

“covert”	ซ่�งเร�อ�จจะหมี�ยถ่ง	ลัับ	ย�กท่์�จะร้�	หรือล่ักลัับ	เพร�ะ

ไม่ีม่ีใคำรร้�นัึ่�นึ่เอง	เป็นึ่ปฏ่ิบัต่่ก�รลัับๆ	ท์ำ�นึ่องน่ึ่�

	 “Singing	is	turning	a	sound	into	a	melody	in	order	to	have	a	clear	and	
__________	rhythm	when	singing.	Proper	breath	holding	is	__________,	and	
we	have	to	sing	a	song	with	concentration.	When	choosing	a	song	to	sing,	
we	should	consider	the	__________,	the	melody,	the	ease	of	singing,	and	the	
closeness	to	our	sound	level.	We	will	be	__________	and	happy,	especially	
in	our	free	time	to	heal	ourselves	with	emotional	relaxation	and	__________	
reduction”

	 นึ่อกจ�กน่ึ่�ถ��เจอเป็นึ่ลัักษณะข้องเต่่มีคำำ�ในึ่บท์คำว�มี	 ก็สำ�มี�รถใช้�เท์คำน่ึ่คำ	 xxx	 หรือใส่ำ

คำำ�ประหลั�ดๆ	ได�เช่้นึ่เด่ยวกันึ่	ยกตั่วอย่�งเช่้นึ่

ตัวอย่างหนังสือ
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Part of Speech

1. Many stories keep piling up a heap of _______ evidence. We have known 

for a few years that some Neanderthals tanned leather; now it seems they 

also made strings.

a.	conditionally		 	 	 	 b.	condition	

c.	conditioning		 	 	 	 d.	conditional

2. While Monica’s earlier films are _______ eccentric, in Bigbug she plays for 

much naughtier laughs. Sometimes that works, too.

a.	compare	 	 	 	 	 b.	comparatively	

c.	comparative		 	 	 	 d.	comparison

3. Scientists came to this conclusion after comparing the Loxy spider to a close 

cousin, the brilliant silk bug, which migrated from _______ climates 200 years 

ago before putting on traction in the southern United States.

a.	tropics		 	 	 	 	 b.	tropical	

c.	tropically		 	 	 	 	 d.	tropic

4. I was very impressed with the incredible _______ of advice and encourage-

ment they gathered and the ease with which they were able to convey it.

a.	collectively		 	 	 	 	 b.	collection	 	

c.	collective		 	 	 	 	 d.	collecting

แบบฝึึึกหัดที์� 1

เต่่มีช้น่ึ่ดข้องคำำ�ศััพท์์ท่์�ถ้กต่�องลังในึ่ช่้องว่�ง

ตัวอย่างหนังสือ
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11. Humans may be on top today, but if you turn the clock back 50 million years 

or so, everything changes _______.

a.	dramatical	 	 	 	 	 b.	dramatically	

c.	dramatics	 	 	 	 	 d.	dramatic

12. Our _______ appetite for energy has gotten us into a mess. Burning fossil 

fuels releases greenhouse gases that heat up the atmosphere.

a.	insatiably		 	 	 	 	 b.	insatiates	

c.	insatiable	 	 	 	 	 d.	insatiate

13. Performativity theory states that monetary or financial models, rather than 

fairly valuing some aspect of reality, actually help shape that part of reality 

into the _______ they depict.

a.	structure	 	 	 	 	 b.	structural	

c.	structuring	 	 	 	 	 d.	structurally

14. To be a functioning empathic audience, you really need to care about your 

devices and be fully _______.

a.	presently	 	 	 	 	 b.	present	

c.	presents	 	 	 	 	 d.	presence

15. It seems a wild number that of all nature’s animals, those that have proven 

to be _______ strong are among the most dangerous.

a.	incredies	 	 	 	 	 b.	incredibility		

c.	incredibly	 	 	 	 	 d.	incredible

16. The typical knowledge workers have certain goals, reports and applications 

that they need to access so _______ that they have to bookmark them – or 

even have them open in a browser tab all the time.

a.	frequency		 	 	 	 	 b.	frequently	

c.	frequencies	 	 	 	 	 d.	frequent

ตัวอย่างหนังสือ
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23. The more time and attention you spend on dealing with your feelings, the 

stronger you will become spiritually. You will gain _______ in your ability to 

deal with discomfort.

a.	confident	 	 	 	 	 b.	confidence	

c.	confidently	 	 	 	 	 d.	confidentially

24. The same is true for new businesses. A _______ entrepreneur has such a 

long and windy journey ahead of him that the number of things that can go 

wrong is pretty much endless.

a.	successful	 	 	 	 	 b.	succeed	

c.	successfully		 	 	 	 d.	success

25. It has made a cargo connection with Microcell, which is using _______ muscle 

cells to study muscle breakdown aboard the International Space Station.

a.	synthesize	 	 	 	 	 b.	synthetically	

c.	synthetic	 	 	 	 	 d.	synthetics

ตัวอย่างหนังสือ
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1. ตอบ d.

คำำ�ท่์�ต่�องใส่ำในึ่ช่้องว่�งอย่้หนึ่��คำำ�ว่�	 evidence	 ซ่�งเป็นึ่คำำ�นึ่�มี	 ท์ำ�ให�	 conditional	 ซ่�งเป็นึ่
คำำ�คุำณศััพท์์	มี�ข้ย�ยคำำ�ว่�	evidence	จ่งจะถ้กต่�องท่์�สุำด

2. ตอบ b.

คำำ�ท่์�ต่�องใส่ำในึ่ช่้องว่�งอย่้หนึ่��คำำ�ว่�	eccentric	ซ่�งเป็นึ่คำำ�คุำณศััพท์์	ท์ำ�ให�	comparatively	ซ่�ง
เป็นึ่คำำ�กร่ย�ว่เศัษณ์	มี�ข้ย�ยถ่งจะถ้กต่�องท่์�สุำด

3. ตอบ b.

คำำ�ท่์�ต่�องใส่ำในึ่ช่้องว่�งอย่้หนึ่��คำำ�ว่�	 climates	 ซ่�งเป็นึ่คำำ�นึ่�มี	 ท์ำ�ให�	 tropical	 ซ่�งเป็นึ่
คำำ�คุำณศััพท์์	มี�ข้ย�ยถ่งจะถ้กต่�องท่์�สุำด

4. ตอบ b.

คำำ�ท่์�ต่�องใส่ำในึ่ช่้องว่�งอย่้หนึ่��คำำ�ว่�	of	เมืี�อใช้�คำำ�ว่�	of	มัีกจะเป็นึ่ลัักษณะ	Noun	of	Noun	
หรืออ�จจะมีองจ�ก	 incredible	 ซ่�งเป็นึ่คำำ�คุำณศััพท์์	มี�ข้ย�ยคำำ�นึ่�มี	ท์ำ�ให�	collection	 ซ่�ง
เป็นึ่คำำ�นึ่�มีมี�ว�งในึ่ต่ำ�แหน่ึ่งช่้องว่�งนัึ่�นึ่จ่งจะถ้กต่�องท่์�สุำด

5. ตอบ c.

คำำ�ท่์�ต่�องใส่ำในึ่ช่้องว่�งเป็นึ่ลัักษณะท่์�มีองได�	 2	 แบบ	 คืำอ	 ใช้�คำำ�ว่�	 and	 เป็นึ่ตั่วเชื้�อมี	 ซ่�ง	
innocence	 เป็นึ่คำำ�นึ่�มีท์ำ�ให�ต่รงช่้องว่�งก็ต่�องใช้�คำำ�ประเภท์เด่ยวกันึ่	 หรือเป็นึ่	 Noun	 of	
Noun	ก็ได�เช่้นึ่กันึ่	ท์ำ�ให�	inspiration	เป็นึ่คำำ�ต่อบท่์�ด่ท่์�สุำด

เฉัล่ย่่แบบฝึึึกหัดที์� 1
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17. ตอบ a.

คำำ�ท่์�ต่�องใส่ำในึ่ช่้องว่�งจะข้ย�ยคำำ�ว่�	 improved	 ซ่�งเป็นึ่กร่ย�	 จ่งท์ำ�ให�ตั่วท่์�เหมี�ะสำมีคืำอ
คำำ�กร่ย�ว่เศัษณ์	โดยใช้�คำำ�ว่�	additionally

12. ตอบ c.

คำำ�ท่์�ต่�องใส่ำในึ่ช่้องว่�งคำวรเป็นึ่คำำ�คุำณศััพท์์ท่์�จะมี�ข้ย�ยคำำ�ว่�	 appetite	 ท่์�เป็นึ่คำำ�นึ่�มี	 เลัย
ท์ำ�ให�	insatiable	ลังตั่วในึ่ประโยคำน่ึ่�

13. ตอบ a.

คำำ�ท่์�ต่�องใส่ำในึ่ช่้องว่�งต่�องว�งหลัังคำำ�ว่�	the	ซ่�งเป็นึ่	Article	ท่์�นึ่ำ�หนึ่��คำำ�นึ่�มี	ท์ำ�ให�	structure	
สำมีเหตุ่สำมีผู้ลัมี�กท่์�สุำด

14. ตอบ b.

คำำ�ท่์�ต่�องใส่ำในึ่ช่้องว่�งจะม่ีลัักษณะเป็นึ่คำำ�คุำณศััพท์์	 เนืึ่�องด�วยเร�เห็นึ่คำำ�ว่�	 fully	 ซ่�งเป็นึ่
คำำ�กร่ย�ว่เศัษณ์มี�ข้ย�ยคำำ�บ�งอย่�ง	อ่กทั์�งยังสำ�มี�รถค่ำดอ่กมุีมีว่�	Verb	to	be	ต่�มีด�วย	
Adjective	ก็ได�	ท์ำ�ให�	present	ซ่�งท์ำ�หนึ่��ท่์�เป็นึ่คำำ�คุำณศััพท์์อย่้แลั�วเข้��กับประโยคำท่์�สุำด

15. ตอบ c.

คำำ�ท่์�ต่�องใส่ำในึ่ช่้องว่�งจะต่�องเป็นึ่คำำ�กร่ย�ว่เศัษณ์	เนืึ่�องด�วยม่ีคำำ�ว่�	strong	ท่์�ท์ำ�หนึ่��ท่์�เป็นึ่
คำำ�คุำณศััพท์์ต่่อหลััง	จ่งท์ำ�ให�	incredibly	ด่ท่์�สุำด

16. ตอบ b.

คำำ�ท่์�ต่�องใส่ำในึ่ช่้องว่�งจะต่�องเป็นึ่คำำ�กร่ย�ว่เศัษณ์	 เนืึ่�องจ�กมี�ข้ย�ยคำำ�ว่�	 access	 ท่์�เป็นึ่
กร่ย�อ่กตั่ว	ท์ำ�ให�	frequently	ด้เหมี�ะสำมีท่์�สุำด
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