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Skimming: อ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ  

 การปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องใช้ทักษะการอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กร่ันกรองและสรุปความ 
เพ่ือความถูกต้องในการด าเนินงาน หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการพิจารณาเอกสารของผู้บริหาร จึง
ขอเสนอเทคนิกการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือหาใจความส าคัญ (Main Idea) ได้อย่างรวดเร็ว ดังนี ้

1. อ่านเฉพาะต าแหน่งในเนื้อหา เพ่ือหา Main Idea  

 Main Idea อยู่ต้นย่อหน้า/เร่ือง : ส่วนใหญ่ Main Idea มักพบทีป่ระโยคต้นย่อหน้า หรือ 
ส่วนแรกของเนื้อหา ส่วนที่เหลือ คือ ข้อมูลเพ่ือขยายรายละเอียดหรือสนับสนุน Main Idea   

“Water is one of the most important elements in nature. All plants and 
animals need water to survive. Much of the human body is made of water. It is 
important that our water sources are kept unpolluted. Without clean water, no plant 
or creature will be able to survive for very long.” 

Main Idea คือ น้ าเป็นองค์ประกอบส าคัญของธรรมชาติ แล้วจึงระบุส่วนขยายความว่า น้ า
ส าคัญอย่างไร ต่อ คน สัตว์ และพืช 

 Main Idea อยู่ท้ายย่อหน้า/เร่ือง :  เร่ิมเนื้อหาด้วยรายละเอียด ประเด็นย่อย หรือ
ยกตัวอย่างก่อน แล้วจึงสรุปเนื้อหาด้วย Main Idea ซ่ึงเป็นประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาก่อนหน้า 

“Most of the windows are broken, and the ones that were not broken 
were very dirty. Cracks in the walls were both wide and deep; the outside concrete 
of the building kept breaking away. The plumbing had long been ruined by vandals. 
And electric wiring had been pulled out. The building simply was not fit to live in.” 

Main Idea คือ อาคารนี้ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ซ่ึงครอบคลุมสาเหตุที่ระบุไว้ก่อนหน้า ว่า 
ส่วนต่างๆ ในอาคารช ารุด สกปรก หรือมีสภาพแย่อย่างไร 

 Main Idea อยู่กลางย่อหน้า/เร่ือง : ระบุ Main Idea ยากข้ึน เนื่องจากเร่ิมต้นและจบ
เนื้อหาด้วยส่วนขยายความ จ าเป็นต้องสังเกตและพิจารณาหาประโยคที่มีความหมายครอบคลุมเนื้อหา
โดยรวมได้ 

“Keep your tree outdoors until the day before Christmas. Never use lighted 
candles. There are also other suggestions for avoiding a Christmas tree fire. Turn off 
the lights before you leave the house and throw away the tree by  New Year's Day.” 

Main Idea คือ ค าแนะน า เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดไฟไหม้ต้นคริสต์มาส ซ่ึงเป็นประโยคที่
ครอบคลุมวิธีการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันไฟไหม้ต้นคริสต์มาส คือ การน าต้นคริสต์มาสไปไว้นอกบ้านก่อนจะถึง
วันคริสต์มาส ห้ามจุดเทียนท้ิงไว ้และปิดไฟก่อนออกจากบ้าน  

 Main Idea ไม่มีในประโยคใดเลย : เร่ิมจากการหาหัวข้อเร่ือง (Topic) ก่อน โดยดูว่า 
เร่ืองที่อ่านพูดถึง “ค า” ใดมากที่สุด ซ่ึงอาจไม่ใช่ค าๆ เดียวกัน แต่มีความเก่ียวข้อง เช่ือมโยงอยู่ในหมวด
หรือประเภทเดียวกัน แล้วจึงพิจารณาโดยรวมว่า การพูดถึงค านามนั้นซ้ าๆ มีจุดประสงค์สื่อถึงอะไร 

“The United States calls its basic unit of currency the “dollar”. Australia and 
New Zealand have also measure their currency by “dollars”. The money in Great Britain 
is called the “pound”. Korea uses the “won”. In Russia you spend “rubles”. Mexico and 
the Philippines use a “peso”. And the country of Zaire calls its money unit a “Zaire”.” 

Main Idea คื อ  Different Countries have different names for currency โ ด ย ดู
จาก dollar pound won rubles peso Zaire ล้วนเป็นช่ือสกุลเงิน และยังกล่าวถึงช่ือประเทศต่างๆ 
ควบคู่กัน 
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Welcoming guests : ต้อนรับผู้มาเยือน 

 ขอเสนอตัวอย่างบทสนทนา ในการต้อนรับผู้มาพบผู้บริหาร และตอบค าถามที่พบบ่อย ดังนี ้

Secretary :  Good morning, sir. ( ส วั ส ดี ค่ ะ  > Good morning : 5.00AM – 11.59AM / Good 

afternoon : 12.01 PM – 5.59 PM / Good evening 6.00PM – 8.59 PM) 

Guest : Good morning. I am Yasushi from Sophia University in Japan. I have  

an appointment with the president at 9:30 a.m. and I am sorry I arrive a little early. (สวสัดี

ครับ ผม ยาซูชิ จากมหาวิทยาลัยโซเฟีย ประเทศญี่ปุ่น  ผมมีนัดกับอธิการบดี เวลา 9.30 น.  

ขอโทษทีผ่มมาก่อนเวลา) 

Secretary : It’s all right, sir. Take a seat please. (ไม่เป็นไรค่ะ เชิญนั่งก่อนค่ะ) 

- The president hasn’t come yet. Today he will be here  

at 9.00 a.m. (อธิการบดียังไม่เข้ามาที่ท างาน วันน้ีท่านจะเข้ามาเวลา 9.00 น. ค่ะ) 

   หรือ -    Now, the president has a meeting. He will finish it in  

30 minutes. (ตอนนี้ อธิการบดีมีประชุมค่ะ จะเสร็จใน 30 นาที) 

 By the mean time, would you like to have a cup of coffee or tea? (ระหว่างรอ

จะรับกาแฟหรือว่าชาดีค่ะ?) 

Guest :  - No, thank you. I have just had it. (ไม่ครับ ขอบคุณ ผมเพ่ิงทานมาครับ) 

          หรือ  - Coffee would be pleased. (กาแฟครับ) 

  หรือ  - Do you have hot chocolate? I would like some, please. (คุณมีชอคโกแลตร้อน

ม้ัยครับ ผมขอซักหน่อย) 

Secretary : How do you like your tea / coffee / hot chocolate? (รับชา/กาแฟ/ชอคโกแลต 

ร้อนแบบไหนดีคะ) 

Guest : With cream and little sugar. (ใส่ครีมและน้ าตาลนิดหน่อยครับ) 

Secretary : Wait a moment please. (รอสักครู่ค่ะ) 

Guest : Excuse me, Where’s the toilet/ restroom? (ขอโทษครับ ห้องน้ าอยู่ไหนครับ) 

Secretary : The entrance’s next to elevator. Then turn left, sir. (ทางเข้าอยู่ถัดจากลิฟท์ 

จากนั้นเล้ียวซ้ายค่ะ) 

Secretary : Mr. Yasushi, the president is available to see you now please follow me. 

(คุณยาซูชิคะ อธิการบดีพร้อมที่จะพบคุณแล้วค่ะ โปรดตามดิฉันมาค่ะ) 

Guest : Thank you. (ขอบคุณครับ) 
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Receiving a call - Part.1  

 ขอเสนอบทสนทนาพ้ืนฐานในการรับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือทราบข้อมูลผู้ติดต่อ วัตถุประสงค์การโทร 
การโอนสาย โดยสามารถเร่ิมบทสนทนาทางโทรศัพท์ ด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  

ทักทาย : Good morning / Good afternoon / Good evening / Hello.  
ระบุหน่วยงาน : Kasetsart University / Office of the president / General Affairs Division / etc. 
 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ส านักงานอธิการบดี / กองกลาง) 
เสนอความช่วยเหลือ : May I help you? / How can I help you? / How may I assist you?  
(มีอะไรให้รับใช้ / ช่วยเหลือคะ) 

 ล าดับต่อไป คือ การสอบถามวัตถุประสงค์การโทร ซ่ึงโดยปกตินั้นผู้รับโทรศัพท์ควรสอบถามรายละเอียด 
ผู้ติดต่อหรือเร่ืองที่ต้องการติดต่อ จากนั้น พิจารณาว่าควรโอนสายหาใครหรือหน่วยงานใด ดังนี้ 

KU staff : Good morning. Office of the president, Kasetsart University. How may I help 
you? (สวัสดีค่ะ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอะไรให้ช่วยเหลือคะ) 

Situation 1    MS. Jenny : Hello. I’m calling from Latrobe University. I would like to talk about 
MOU Signing Ceremony between my University and KU, please. (สวัสดีค่ะ ฉันโทรจากมหาวิทยาลัย 
Latrobe ต้องการติดต่อเร่ือง MOU ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยค่ะ) 
  KU staff : Could I ask who’s calling, please? / May I have your name, please? / 
Can I have your name, please? (ใครโทรมาคะ / ขอทราบช่ือคุณได้ม้ัยคะ) 
  MS. Jenny : Yes, This is Jenny. (ค่ะ ฉันเจนนี่ค่ะ) 
  KU staff :  Hold the line, please. I’ll put you through to the International Affairs 

Division. (ถือสายรอสักครู่ค่ะ ดิฉันจะโอนสายคุณไปที่กองวิเทศสัมพันธ์) 
            หรือ Just a moment, please. I’ll transfer your call to Mrs. Achiraya in 
International Affairs Division. (รอสักครู่ค่ะ ดิฉันจะโอนสายคุณไปที่คุณอชิรยา กองวิเทศสัมพันธ์) 
                   หรือ Just a moment, please. I’ll put you through to someone in the 
International Affairs Division who can assist you. (ถือสายรอสักครู่ค่ะ ดิฉันจะโอนสายคุณไปหา
เจ้าหน้าที่ของกองวิเทศสัมพันธ์) 

Situation 2   MS. Jenny : Hello. Could I speak to Mr. Teeratas, please. (ส วั ส ดี ค่ ะ  ข อ ส า ย 
คุณธีรทัศนค่์ะ) 
  KU staff : May I ask Who’s calling, please? (ใครโทรมาคะ) 
  MS. Jenny : Jenny from Latrobe University (เจนนีจ่ากมหาวิทยาลัย Latrobe ค่ะ) 
  KU staff : Hold the line, please. I’ll put you through. 

 ทั้งนี้ ควรประสานแจ้งบุคคลที่ 3 ว่า ก าลังจะด าเนินการโอนสายจากใคร ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

  KU staff : Mrs. Achiraya / Mr.Teeratas, Ms. Jenny is on the line. (คุณ . . .  ค ะ  
คุณเจนนีจ่ากมหาวิทยาลัย Latrobe อยู่ในสายค่ะ) 
  Mrs. Achiraya / Mr.Teeratas : OK, thank you.  
  KU staff : Thank you for holding, Ms. Jenny. I’ll connect you now. (ขอบคุณที่ ถือ
สายรอค่ะ จะโอนสายเด๋ียวน้ีค่ะ) 
  MS. Jenny : Thank you so much. 

http://webportal.ku.ac.th/gad/eng/
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Receiving a call - Part.2 

 กรณีเมื่อจะโอนสายโทรศัพท์ แต่บุคคลที่ 3 หรือผู้รับสายไม่สะดวกรับสาย ควรสอบถามช่ือผู้ติดต่อ 

ข้อมูลเพ่ือติดต่อกลับ ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปน้ี 

 KU staff : Good afternoon, General affairs division. How can I help you? (กองกลางสวัสดี

ค่ะ มีอะไรให้ช่วยเหลือคะ) 

 Ms. Betty : Hello. I’d like to speak to director of General affairs division, please. (สวัสดี

ค่ะ ขอสาย ผอ.กองกลางค่ะ) 

 เหตุที่ไม่สะดวกรับสาย KU staff :   I’m sorry but she is in a meeting now. 

          (ขอโทษค่ะ ผอ. ติดประชุมอยู่ขณะนี้) 

    หรือ         I’m sorry, she’s off sick today. 

          (ขอโทษค่ะ วันนี้ ผอ. ลาป่วย) 

    หรือ         I’m afraid she is unavailable at the moment. 

          (ขอโทษค่ะ ท่านไม่ว่างรับสายขณะนี้) 

    หรือ         I’m afraid she’s on anther call. 

          (ขอโทษค่ะ ท่านติดสายอยู่ค่ะ)  

 ขอข้อมูลติดต่อกลับ KU staff : If you give me your name and number, I’ll ask her to call 

you back as soon as possible. (ขอทราบช่ือและเบอร์โทรศัพท์ เพ่ือแจ้งท่านติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ) 

  หรือ          Can I have your name and number, please? I’ll ask her to call you 

back tomorrow. (ขอทราบช่ือและเบอร์โทรศัพท์ เพ่ือแจ้งท่านติดต่อกลับพรุ่งนี้ค่ะ) 

  หรือ       Would you like to leave a message? (ต้องการฝากข้อความหรือไม่คะ) 

 Ms. Betty : My name is Betty Boop. My number is 023335555. Please ask her to call 

be back. (ช่ือเบ๊ตตี้ บูฟ ค่ะ  เบอร์ 023335555 ช่วยบอกท่านโทรกลับหาดิฉันด้วยนะคะ) 

 Ku staff : How do you spell your first name? (ช่ือต้นคุณสะกดอย่างไรคะ) 

    หรือ     Could you spell Betty, please? (กรุณาสะกดช่ือเบ๊ตตี้ค่ะ) 

     หรือ    Could you repeat your number, please? (กรุณาทวนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ) 

 Ms. Betty : Sure. B-e-t-t-y. My number is 023335555. 

 Ku staff : Ok, I’ve got it. I’ll make sure she gets your message as soon as she comes. 

(ค่ะ ดิฉันจะรีบส่งโน๊ตนี้ให้ ทันที่ท่ีท่านมาค่ะ) 

    หรือ     I’ll let her know. (ดิฉันจะแจ้งให้ท่านทราบค่ะ) 
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Receiving a call - Part.3  

 ในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ อาจเกิดกรณีสัญญาณขัดข้องหรือได้ยินไม่ชัด ผู้รับสายสามารถ

แจ้งข้อขัดข้องให้คู่สนทนาทราบ แล้วติดต่อกลับ หรือร้องขอให้คู่สนทนาติดต่อกลับมาใหม่ ดังตัวอย่างบท

สนทนาต่อไปน้ี 

KU staff : Good morning, Office of the president. May I help you? (ส านักงานอธิการบดี 

สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยเหลือคะ) 

MS. Betty : Hello. It’s me Betty Boop. I’d like some information about the Celebration 

of ….Crackkk…. (สวัสดีค่ะ เบ๊ตตี้ บุพค่ะ จะขอข้อมูลเก่ียวกับงานวันสถาปนา ....////.....) 

แจ้งข้อขัดข้อง KU staff :  Ms. Betty, this is a bad connection. 

 (คุณเบ๊ตตี้คะ สัญญาณไม่ดีเลยค่ะ) 

                  หรือ Oh, there’s a lot of background noise. I didn’t catch that. 

 (มีสัญญาณ/เสียงรบกวน ไม่ได้ยินเลยค่ะ) 

                  หรือ Sorry, I didn’t hear you. Can you repeat that? 

 (ขอโทษค่ะ ดิฉันไม่ได้ยินคุณพูดอะไร ทวนอีกคร้ังได้ม้ัย) 

                  หรือ What was that, Could you speak up, please? 

 (อะไรนะคะ พูดดังข้ึนอีกนิดได้ม้ัยคะ) 

 

แจ้งติดต่อกลับ  KU staff : Please hang up and I’ll call you back. 

 (กรุณาวางสาย แล้วดิฉันจะโทรกลับไปค่ะ) 

ขอให้โทรมาใหม่ KU staff :  Could you call me back? 

  (คุณช่วยโทรกลับมาอีกทีได้ม้ัย) 

กรณีที่มีการต่อสายผิด ขอเสนอตัวอย่างบทสนทนาทางโทรศัพท์ ดังนี ้

KU staff : Good morning, Kasetsart university. May I help you? (ส านักงานอธิการบดี 

สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยเหลือคะ) 

MS. Ann : Hello. Could I speak to Ms. Sawanya, please? (สวัสดี ขอสายคุณสวรรยาค่ะ) 

KU staff : Nobody by that name work here. (ที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที ่ช่ือ สวรรยาค่ะ) 

MS. Ann : Is that General Affairs Division? (นั่นใช่กองกลางม้ัยคะ) 

KU staff : No. This is office of the president. (ไม่ใช่ค่ะ ส านักงานอธิการบดีค่ะ) 

MS. Ann : Could I check the number? Isn’t it 029428151? (ไม่ใช่เบอร์029428151 เหรอคะ) 

KU staff : I’m afraid you dialed the wrong number. This is 029428185. (เกรงว่าจะกดเบอร์

ผิดนะคะ ที่นี่เบอร์ 029428185 ค่ะ) 

MS. Ann : Oh, sorry to have troubled you. (ขอโทษที่รบกวนค่ะ) 

KU staff : Don’t worry about it. I’ll transfer your call to General Affairs Division. 

(ไม่เป็นไรค่ะ จะโอนสายไปกองกลางให้นะคะ) 

http://webportal.ku.ac.th/gad/eng/
http://webportal.ku.ac.th/gad/eng/
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E-mail  

  การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ เพ่ือการติดต่อประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักส าคัญที่ควรพิจารณา
ใน 4 ส่วน ส าคัญ ดังนี ้

          1.  Subject : ช่ือเร่ือง ตั้งให้ผู้อ่านเปิดอ่านทันทีและค้นหาง่ายในภายหลัง สรุปประเด็นหลักให้ชัดเจน ว่าอีเมล
มีเนื้อหาเก่ียวกับอะไร เล่ียงการใช้อักขระซ้ า ๆ เช่น !!!! หรือ ??? เพราะอีเมลจะตกไปท่ี Junk Box แทน เช่น
 Invitation for ASEAN Youth Engagement Summit on July, 2019  (เชิญร่วมประชุม เร่ือง ASEAN 
Youth Engagement ในเดือนกรกฎาคม 2562 : บอกวัตถุประสงค์ คือ เรียนเชิญ, หัวข้อการประชุม, ช่วงเวลาที่จัด
ชัดเจน) 

Complaints about sewage in KU (ร้องเรียนเก่ียวกับ น้ าเน่าเสียใน มก. : บอกวัตถุประสงค์ คือ 
ร้องเรียน แจ้งเร่ืองร้องเรียนชัดเจน) 

          2. Greeting : ค ำทักทำย 4 ลักษณะการใช้ คือ 
- ทราบช่ือผู้รับ Dear + (ค าน าหน้าช่ือ) + ช่ือผู้รับ+(,) เช่น Dear Mr. Yasushi, หรือ Dear Mrs. Betty, 
- ไม่รู้จักผู้รับดีหรือติดต่อเป็นคร้ังแรก Dear + ค าน าหน้า + ช่ือสกุล+(,)  เช่น Dear Mrs. Boop,  
- ไม่รู้จักช่ือผู้รับ ให้ใส่ต าแหน่งของผู้รับ ใช้อักษรแรกเป็นพิมพ์ใหญ่ของแต่ละค า ตามด้วยเคร่ืองหมาย 

colon ( : ) เว้ นวรรคสองค ร้ั ง ก่อนที่ จ ะ เ ร่ิ ม เ ขียนจดหมาย  เ ช่น  Dear Director of KPS Campus: หรือ 
Dear Sir/Madam: หรือ To whom it may concern: 

- ไม่เป็นทางการ ตัดค าน าหน้าช่ือออก เช่น Dear Yasushi, หรือ Dear Betty, หรือปรับค าทักทาย 
ให้เหมาะสม เช่น Hello Yasushi, (ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการติดต่อเร่ืองงาน) 

          3. Body : เน้ือควำม เนื้อความอีเมลควรสั้นและกระชับที่สุด ควรบอกวัตถุประสงค์ที่เขียนมาให้ชัดเจน  
ขอเสนอตัวอย่างส านวนที่ใช้บ่อยในการเขียนเนื้อความ ดังนี ้

- Further to your last email, … อ้างถึงอีเมลที่คุณส่งมาคร้ังก่อน/อ้างถึงการติดต่อที่ผ่านมา 
- I am writing in connection with / with regard to ส่งอีเมลมาเก่ียวกับเร่ือง … (แจ้งเหตุผลที่เขียน

มา) 
- I am writing to let you know that … ฉันเขียนอีเมลมาเพ่ือแจ้งให้ทราบว่า… (ให้ข้อมูลทั่วไป) 
- I am delight to tell you that …  ฉันรู้สึกยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า … (ให้ข้อมูลเชิงบวก) 
- We regret to inform you that …  ฉันเสียใจท่ีจะแจ้งให้ทราบว่า … (ให้ข้อมูลเชิงลบ) 
- Please find attached my report.  ฉันได้ส่งรายงานมาตามแนบ (แจ้งเก่ียวกับไฟล์แนบ) 
- Could you give me some information about …?  คุณช่วยส่งข้อมูลเก่ียวกับ … ให้ฉันหน่อยได้

ไหม? (ขอข้อมูล) 
- I would be grateful if you could …  ฉันจะขอบคุณมาก ถ้าคุณจะช่วย … (ขอความร่วมมือ/

ช่วยเหลือ) 
- If you wish, I will be happy to …  ถ้าคุณต้องการ ฉันยินดีที่จะ … (เสนอให้ความช่วยเหลือ) 
- Thank you for your help.  ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือ (แสดงความขอบคุณในตอนท้าย) 
- Please feel free to contact me if you have any questions. My direct line is …  หากมีข้อ

สงสัย โปรดติดต่อฉันที่เบอร์ … (เสนอให้ความช่วยเหลือ) 

          4. Sign-off : ค ำลงท้ำย  ควรใช้ให้สอดคล้องกับค าทักทาย ตามด้วยช่ือของเรา เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าใคร
เป็นคนติดต่อมา 

- กรณี เ ขียน ถึงคนที่ เ รา ไ ม่ ไ ด้ รู้จั ก ดี  ใ ช้  Yours faithfully, หรือ Sincerely (yours), หรือ Yours 
truly, หรือ Respectfully yours,  

- กรณีเขียนถึงคนที่เรารู้จักดี ใช้ Best wishes, หรือ Kind regards, หรือ Regards,  

         ตัวย่อท่ีพบบ่อยในอีเมล ได้แก่ SAP (as soon as possible) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ / FYI (for your 
information) เพ่ือทราบเป็นข้อมูล / TNK (thank you) ขอบคุณ / N/A (not applicable, not available หรือ 
no answer) ไม่มีข้อมูล หาข้อมูลไม่ได้ หรือไม่สามารถระบุได้ / PS. (post script) ป.ล.           
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Context Clue : การเดาความหมายค าจากค าแวดล้อม Part.1 

 การอ่านภาษาอังกฤษ มักมีปัญหาการไม่รู้ความหมาย จึงท าความเข้าใจบทความที่อ่านได้ยาก 

นอกจากการเปิด Dictionary แล้ว สามารถเดาความหมายศัพท์ได้จากค าแวดล้อมหรือบริบท เพราะ

ความหมายของศัพท์บางค าข้ึนจะข้ึนอยู่กับค าอ่ืนๆ ที่แวดล้อมอยู่ด้วย เช่น “Will” ปกติจะแปลว่า “จะ” แต่ใน

ประโยค “With his strong will, he could get well soon.” “Will” แปลว่า ความปรารถนา เป็นต้น 

 คร้ังนี้ ขอเสนอการเดาความหมายศัพท์โดยการสังเกตุ “การให้ค านิยาม” หรือ Definition Clue 

ซ่ึงมักมีค าต่อไปน้ีในประโยค  

1. mean (s/ed) 2. verb to be (be, is, am, are, was, were, been) 

3. to be called 4. to be a kind of 

5. to be defined as 6. to be regarded as 

7. to be the name given to 8. to be known as 

9. to be a type of 10. consist of, refer to 

11. can be defined as 12. can be thought of 

13. may be described as 14. may be seen as 

15. 15. what this means is           (1-15 มีความหมายว่า “ คือ, หมายถึง , หมายความว่า, เรียกว่า") 

เช่น    

 Free·gan to be the name given to a person who rejects consumerism 

and seeks to help the environment by reducing waste, especially by retrieving and 

using discarded food and other goods. 

Free·gan          แปลว่า _____?______ 

                 มีค าว่า “to be the name given to”   เป็นค าสังเกตแปลว่า “เป็นช่ือเรียกส าหรับ” 

         ดังนั้น “Free·gan” หมายถึง a person who rejects consumerism and seeks to help 

the environment by reducing waste, especially by retrieving and using discarded food 

and other goods (บุคคลที่ปฏิเสธการบริโภคนิยม แต่ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะ โดยการใช้อาหาร

หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่ถูกทิ้ง) 

 People who study the stars are called astronomers. 

        astronomers     แปลว่า _____?______ 

                 มีค าว่า “are called”   เป็นค าสังเกตแปลว่า    เรียกว่า 

          ดังนั้น “astronomers” หมายถึง  people who study the stars (คนที่ศึกษาเร่ืองดวงดาว 

= นักดาราศาสตร์) 

 A pattern of stars visible to the naked eye in a small area of sky is a 

constellation. 

constellation     แปลว่า _____?______ 

                 มีค าว่า “is”   เป็นค าสังเกตแปลว่า    คือ 

          ดังนั้น “constellation” หมายถึง  A pattern of stars visible to the naked eye in a 

small area of sky (รูปแบบของดาวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในพ้ืนที่เล็ก ๆ ของท้องฟ้า = ดาวนักษัตร) 
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Context Clue : การเดาความหมายค าจากค าแวดล้อม Part.2 

 บางคร้ังผู้เขียนบทความ ต้องการบอกความหมายค าศัพท์ยากๆ หรือค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย ด้วย  

“การกล่าวซ  าด้วยค าง่ายๆ หรือการอธิบายเพ่ิมเติม” หรือ Restatement Clue ซ่ึงมักมีค าและเคร่ืองหมาย

ต่อไปน้ีหลังค าศัพท์ยากๆ นั้น ดังนี ้

ค า  or (หรือ)          i.e. มาจากภาษาลาติน id est (นั่นคือ) 

     that is หรือ that is to say (นั่นคือ)  in other words (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ)  

     namely (กล่าวคือ)         to put in another way (กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ) 

เคร่ืองหมายวรรคตอน  

(,) ............  เคร่ืองหมาย Comma   (--)............(--) 

(,) ............ (,)  เคร่ืองหมาย Commas   (;)............ 

(-) ........... เคร่ืองหมาย Dash   (-) .......... (-)  เคร่ืองหมาย Dashes 

(...............)  เคร่ืองหมายวงเล็บ Parentheses 

เช่น  

 The executives must have power in order to control employees who resent 

discipline or try to avoid working under rules.  

 resent discipline         แปลว่า _____?______ 

                มี  or  เป็นจุดสังเกต และ to avoid working under rules แปลว่า “ฝ่าฝืนกฎ” 

          ดังนั้น “Resent discipline” หมายถึง “to avoid working under rules” ดังนั้น ประโยค

นี้ หมายถึง ผู้บริหารต้องมีอ านาจในการควบคุมพนักงานที่ฝ่าฝืนกฎ 

 You can take an escalator; a moving staircase, to go down to the platform. 

Escalator     แปลว่า _____?______ 

มี ; เป็นจุดสังเกต และ a moving staircase แปลว่า “บันไดเล่ือน” 

ดังนั้น “Escalator” หมายถึง “a moving staircase” ดังนั้น ประโยคนี้ หมายถึง คุณใช้

บันไดเล่ือนเพ่ือลงไปยังชานชาลาได้ 

 These two circles are concentric. In other words, they have the same center. 

Concentric  แปลว่า _____?______ 

มี In other words เป็นจุดสังเกต และ have the same center แปลว่า “มีจุดศูนย์กลางร่วม” 

ดังนั้น “Concentric” หมายถึง “have the same center” ดังนั้น ประโยคนี้ หมายถึง 

วงกลมทั้งสองนี้ มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน 

 Above all we need a competent leader--someone who has the proper 

training, experience and intelligence-- to do this very complicated work. 

Competent leader  แปลว่า _____?______ 

มี (--) . . . . . .  (--) เป็นจุดสัง เกต และ someone who has the proper training, 

experience and intelligence แปลว่า “คนที่ผ่านการฝึกฝน มีประสบการณ์ และมีสติปัญญา” 

ดังนั้ น  “competent leader” หมายถึง “someone who has the proper training, 

experience and intelligence” ดังนั้น ประโยคนี้ หมายถึง ที่เราต้องการ คือ ผู้น าที่มีความสามารถ ผู้ที่

ฝ่านการฝึกฝน มีประสบการณ์ และมีสติปัญญา 
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Context Clue : การเดาความหมายค าจากค าแวดล้อม Part.3 

 ผู้เขียนบทความ อาจใช้การยกตัวอย่าง (Example Clue) เพ่ือความหมายค าศัพท์ไม่คุ้นเคย ซ่ึงมักใช้

ค าช้ีแนะหรือค าสัญญาณ หรือเคร่ืองหมายวรรคคอน ก่อนยกตัวอย่าง  

 ค ำช้ีแนะ หรือค ำสัญญำณ : for example / e.g. / for Instance / as / especially / like / 

specifically / as an example / such as / including / etc. (เช่น / ยกตัวอย่างเช่น) 

 เคร่ืองหมำยวรรคตอน :  ,  (Comma) 

:  (Colon) 

-  (Dash) 

 เช่น 

 She is very touchy. For example, she usually gets angry when her teacher makes  

comments on her work. 

touchy     แปลว่า _____?______ 

มี  For example  เป็น ค ำช้ีแนะ หรือค ำสัญญำณ  

และยกตั วอ ย่ างว่ า  usually gets angry ขยายต่ อ ด้วยว่ า  when her teacher makes 

comments on her work (มักจะโกรธ เวลาอาจารย์แสดงความเห็นเก่ียวกับผลงานของเธอ) 

ดังนั้น “touchy” หมายถึง “usually gets angry” (ข้ีงอน หรือข้ีโมโมโห) 
 

 Do you participate in one of the more popular avocations, such as jogging, tennis, 

or stamp collecting? 

avocations     แปลว่า _____?______ 

มี  such as เป็น ค าช้ีแนะ หรือค าสัญญาณ  

และยกตัวอย่างว่า jogging, tennis, or stamp collecting (วิ่ง, เล่นเทนนิส, สะสมแสตมป์ = 

กิจกรรมที่ท ายามว่าง) 

ดังนั้น “avocations” หมายถึง “งานอดิเรก” 
 

 Most condiments, e.g. pepper, mustard and ketchup are used to improve the flavor 

of foods. 

Condiments  แปลว่า _____?______ 

มี  e.g. เป็น ค าช้ีแนะ หรือค าสัญญาณ  

แ ล ะ ย กตั ว อ ย่ า ง  pepper, mustard and ketchup are used to improve the flavor of 

foods (พริกไทย มัสตาร์ด และซอสมะเขีอเทศ ใช้ปรุงรสอาหาร) 

ดังนั้น “Condiments” หมายถึง “เคร่ืองปรุงรส” 
 

 This third grade was full of precocious children. As an example, one child had 

learned to read at two and another could do algebra at the age of 6. 

precocious  แปลว่า _____?______ 

มี  as an example เป็น ค าช้ีแนะ หรือค าสัญญาณ  

และยกตัวอย่าง one child had learned to read at two and another could do algebra 

at the age of 6 (เด็กคนหนึ่งอ่านหนังสือได้ตั้งแต่ 2 ขวบ และ อีกคนสามารถท าพีชคณิตได้ตั้งแต่อายุ 6 

ขวบ) 

ดังนั้น “precocious” หมายถึง “ฉลาด อัฉริยะ เก่งเกินวัย”   
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Context Clue : การเดาความหมายค าจากค าแวดล้อม Part.4 

 การเปรียบเทียบหรือการแย้งความ (Comparison or Contrast Clue) สามารถใช้ใบ้ หรือบอก

ความหมายศัพท์ยากๆ ได้เช่นกัน โดยผู้เขียนมักใช้ค าแสดงการเปรียบเทียบ หรือค าแสดงการขัดแย้ง ดังนี้ 

 ค ำแสดงกำรเปรียบเทียบ : - as / as.....as / like / alike / similar to / resemble (v) (เหมือนกับ) 

- similarly (adv.) / likewise (adv.) (ในท านองเดียวกัน) 

  -correspondingly (adv.) / in the same way (adv.) /  comparing 

/ compared with (เปรียบเทียบกับ) 

  - as if / as though (ราวกับว่า) 

 ค ำแสดงกำรขัดแย้ง : - but / yet (แต่) 

- however / nevertheless / nonetheless / anyway ( อย่างไรก็ตาม) 

- though / although / even though / despite / in spite of / even (แม้ว่า) 

- while / whereas (ในขณะที่) 

- on the other hand / in contrast / on the contrary (ในทางตรงข้าม) 

 เช่น 

 They were different as if day and night. While he was a lively conversationalist, 

with something to say an every subject, she was reserved and taciturn.  

taciturn     แปลว่า _____?______ 

มี  while  เป็น ค ำแสดงกำรขัดแย้ง 

โดยให้ข้อมูลว่า he was a lively conversationalist, with something to say an every 

subject, she was reserved and … (ฝ่ายชายเป็นคนช่างพูด ในขณะที่ฝ่ายหญิงกลับ เงียบ  

และ ...) >> เห็นได้ว่า ประโยคนี้ มี “and” ด้วย ซ่ึง ค าที่อยู่หน้าและหลัง and มักจะมีความหมายในทางเดียวกัน 

ดังนั้น “taciturn” เม่ือพิจารณาตามการขัดแย้ง และค าใกล้เคียง จึงหมายถึง “เงียบ ขรึม พูดน้อย” 
 

 An elephant is immense, comparing to a mouse. 

immense     แปลว่า _____?______ 

มี  comparing เป็น ค ำแสดงกำรเปรียบเทียบ 

โดยเปรียบเทียบ ระหว่าง “ช้าง” กับ “หน ู(mouse)” ท่ีเป็นสัตว์ขนาดเล็ก (small)   

ดังนั้น เม่ือเปรียบเทียบด้านขนาดของสัตว์ทั้งสองที่ตรงข้ามกัน “immense” จึงหมายถึง “ใหญ่ (big)” 

 The boy was in very mean clothes, but he had a fresh and well-favored face. 

mean     แปลว่า _____?______ 

มี  but เป็น ค ำแสดงกำรขัดแย้ง  

โดยขัดแย้งระหว่าง เสื้อผ้าของเด็กชาย กับ he had a fresh and well-favored face (ใบหน้าที่

หล่อและสดช่ืน) ซ่ึงเป็นลักษณะในเชิงบวก 

ดังนั้น “ mean” ต้องมีความหมายในเชิงลบและตรงข้ามกับลักษณะใบหน้าของเด็กชาย จึงหมายถึง 

“เก่า สกปรก ดูไม่ดี” 

 The sink was clogged, like a ball stuck in the vacuum cleaner. 

clogged     แปลว่า _____?______ 

มี like เป็น ค ำแสดงกำรเปรียบเทียบ 

โดยเปรียบ สภาพอ่างล้างจาน ว่าเหมือนกับ a ball stuck in the vacuum cleaner (ลูกบอลติด

อยู่ในเคร่ืองดูดฝุ่น) 

ดังนั้น “clogged” จึงหมายถึง “อุดตัน” 
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Context Clue : การเดาความหมายค าจากค าแวดล้อม Part.5 

 เม่ือพบค ำศัพท์ที่ยำกหรือไม่คุ้นเคย สำมำรเดำควำมหมำยได้จำกกำรสังเกตควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

สำเหตุและผลลัพธ์ (Cause and Effect Relationship Clue) โดยสังเกตค ำช้ีแนะหรือค ำสัญญำณ ต่อไปน้ี 

 ค ำช้ีแนะหรือค ำสัญญำณที่บอกเหตุ   ค ำช้ีแนะหรือค ำสัญญำณที่บอกผลลัพธ์  

because (เพรำะว่ำ) so / therefore / thus (ดังนั้น) 

since (เพรำะว่ำ) as a result (ดังนั้น /ผลลัพธ์คือ) 

as (เนื่องจำก) with the result that (ผลลัพธ์คือ) 

now that (เนื่องจำก) the final result that (ผลลัพธ์สุดท้ำยคือ) 

for (เนื่องจำก) so that (เพ่ือว่ำ) 

because of (เนื่องจำก) accordingly (ดังนั้น๗ 

owning to / due to (เนื่องจำก) result in (ผลที่ตำมมำ) 

on account of (เนื่องจำก) cause (เป็นสำเหตุให้เกิด) 

Thanks to (เนื่องจำก) that is why (นั่นคือ) 

 mean (นั่นหมำยถึงว่ำ) 

ตัวอย่ำง  
 

 The prestige of our school has grown because several students have won academic 

prizes, and all of the students passed university admission tests. 

CAUSE/เ ห ตุ : several students have won academic prizes, and all of the students 

passed university admission tests (นักเรียนหลำยคนชนะกำรแข่งขันทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรสอบ 

admission) 

EFFECT/ผลลัพธ์ : The prestige of our school has grown 

Clue/ค ำช้ีแนะหรือค ำสัญญำณบอกเหตุ : because 

ดังนั้น prestige หมำยถึง ช่ือเสียง 
 

 Every year many tax payers get rebates of income tax because they have been 

paid excessive tax due to their mistakes such as miscalculation. 

CAUSE/เ ห ตุ :  they have been paid excessive tax due to their mistakes such as 

miscalculation. (ทุกปี ผู้เสียภำษีจ ำนวนมำกจ่ำยภำษีรำยได้เกิน เนื่องจำกกำรค ำนวณผิดพลำด) 

EFFECT/ผลลัพธ์ : Every year many tax payers get rebates of income tax 

Clue/ค ำช้ีแนะหรือค ำสัญญำณบอกเหตุ : because 

ดังนั้น rebates หมำยถึง ส่วนลด / กำรลดจ ำนวนเงินที่จะต้องช ำระภำษ ี
 

 Travelers needed food and shelter for the night, so inns were built and markets 

opened. 

CAUSE/เหตุ :  Travelers needs food and shelter for the night 

EFFECT/ผลลัพธ์ :  inns were built and markets opened (จึงมีกำรสร้ำงและเปิดโรงแรมขนำด

เล็กข้ึน) 

Clue/ค ำช้ีแนะหรือค ำสัญญำณบอกผลลัพธ์ : so 

ดังนั้น Shelter หมำยถึง ที่พัก (a living place)  
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Context Clue : การเดาความหมายค าจากค าแวดล้อม Part.6 

 เม่ือพบศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถตีความหรือเดาความหมายได้ด้วยวิจารณญาณ ประสบการณ์ หรือ

การสังเกตน้้าเสียงของประโยค ดังตัวอย่างต่อไปน้ี   

 เดาความหมายศัพท์ด้วย Subjective Clue ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัว คิดด้วยเหตุผลจากข้อความ

ที่ปรากฏ โดยพิจารณาจากข้อความแวดล้อม หรือใจความของเร่ือง และตีความหมายของค้าศัพท์นั้นออกมา

ด้วยตนเอง โดยไม่มีค้าช้ีแนะที่เป็นค้าศัพท์ชัดเจน 

 The farmers store their grain in the granaries. 

จากข้อความบอกว่า ชาวนาเก็บข้าวเก็บไว้ที่ granary แสดงว่า granary เป็นสถานที่ที่ใช้เก็บ

ข้าว จึงเดาว่า granary คือ ยุ้งฉางสาหรับเก็บข้าว 

 You have to hold this glass carefully; it is fragile. 

จากข้อความบอกว่า คุณควรจะถือแก้วใบนี้อย่างระมัดระวัง เหตุที่ต้องระมัดระวังในการถือ 

น่าจะเป็นเพราะ แก้วมีลักษณะเปราะบาง  จึงเดาว่า fragile ความหมายว่า เปราะบาง 

 เดาความหมายด้วย Experience Clue คือ การเดาความหมายศัพท์โดยใช้ประสบการณ์หรือความรู้

เดิมของผู้อ่านช่วยตีความหมายอย่างมีสมเหตุผล 

 The water in the river was contaminated. At once they posted signs warning 

people about the dangerous condition of the river. 

จากประโยคที่สองบอกว่า พวกเขาติดป้ายเตือนประชาชนเก่ียวกับสภาวะที่เป็นอันตรายของน้้า

ในแม่น้้า จากประสบการณ์ของผู้อ่านสามารถเดาได้ว่า น้้าในแม่น้้าน่าจะมีสภาวะอันตรายบางประการ จึงต้องมี

ประกาศเตือนผู้คน จึงเป็นไปได้ว่า contaminated น่าจะหมายถึง สภาวะติดเช้ือ ปนเปื้อนเช้ือโรค  

 People feel shamed if they do something wrong. 

จากประโยคบอกว่า ผู้คนรู้สึก shamed ถ้าพวกเขาท้าบางอย่างที่ผิด จากประสบการณ์ของ

ผู้อ่าน จึงเดาได้ว่า shamed น่าจะหมายถึง อาย หรือละอายใจ 

 เดาความหมายด้วย Tone or Mood Clue คือ การเดาความหมายศัพท์โดยการใช้ Clue ที่บอกผ่าน

น้้าเสียงของประโยคหรือข้อความ ซ่ึงต้องวิเคราะห์ ความรู้สึก น้้าเสียง หรือข้อความข้างเคียงของศัพท์ยากตัว

นั้น เพ่ือตีความ 

 I was alone. The day was dull with black clouds overhead. The dreary 

landscape cast a spell of melancholy over me. 

ข้อความหน้า melancholy ให้ความรู้สึกเศร้า เหงา บรรยากาศ อึมครึม ทิวทัศน์ที่แห้งแล้ง 

ฉะนั้น  melancholy น่าจะหมายถึง ความรู้สึกเศร้า ห่อเห่ียว 

 Don’t you dare talking to me like that! I am not your close friend. Stop insult 

me with such a manner. 

จากข้อความรับรู้ได้ว่า มีอารมณ์โกรธ ไม่พอใจอยู่มาก และได้บอกอีกฝ่ายว่า “ไม่ใช่เพ่ือนสนิท

กัน” ค้าว่า insult จึงน่าจะเป็นการกระท้าไม่ดีบางอย่าง เช่น รบกวน ก่อกวน หรือดูถูก 
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Directions : การบอกเส้นทาง 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจมีโอกาสพบชาวต่างชาติท่ีมาขอความช่วยเหลือ ทั้งผู้มา

ติดต่องานกับมหาวิทยาลัยโดยตรง นิสิตต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยว หนึ่งในสถานการณ์ที่พบมาก คือ การ

สอบถามเส้นทาง จึงขอเสนอประโยครวมทั้งค าศัพท์ที่เป็นประโยชน์ ต่อไปน้ี 

ค าถาม  

 How do I get to Office of Extension and Training ? (ฉันจะไปส านักส่งเสริมและฝึกอบรมได้

อย่างไร) 

 Excuse me. Could you please tell me where the Kasetsart University Research and 

Development Institute is? (ขอโทษนะ ช่วยบอกทางไป สวพ.มก. หน่อยได้ไหม) 

 Excuse me. How do I get to  Faculty of Humanities ? (ขอโทษนะ ฉันจะไปคณะมนุษยศาสตร์

ได้อย่างไร) 

 Could you please tell me how to get to International Affairs Division ? (ช่วยบอกทางไป

กองวิเทศสัมพันธ์หน่อยได้ไหม) 

การบอกเส้นทาง 

 Go along this way until… (ตรงไปตามทางนี้จนถึง…) 

 Keep walking until you see…(เดินไปเร่ือยๆ จนกว่าคุณจะมองเห็น…) 

 Go straight on. (ตรงไปข้างหน้า) 

 Walk for about 15 minutes (เดินไปประมาณ 15 นาที) 

 Then turn left.. (จากนั้น เล้ียวซ้าย…) 

 Then turn right into…road. (จากนั้น เล้ียวขวาไปยังถนน…) 

 Walk past… (เดินผ่าน…) 

 Cross the road (ข้ามถนน) 

 It’s on the left/right hand side. (มันอยูทาง ซ้ายมือ/ขวามือ) 

 It’s near… (มันจะอยู่ใกล้ๆ กับ…) 

 It’s next to… (มันจะอยู่ถัดจาก…) 

 It’s opposite…(มันอยู่ตรงข้ามกับ…) 

 It’s in front of…(มันอยู่ด้านหน้าของ….) 

 It’s behind… (มันอยู่หลัง…) 

 I will show you. (ฉันจะพาคุณไป) 

 You have to go that way – (เดินไปทางนั้น)  

 It’s just around the corner – (ใกล้หัวมุมข้างหน้านี่เอง) 

 Take the first on the left. (แยกแรกให้เล้ียวซ้าย) 

 Take the second on the right. (แยกสองให้เล้ียวขวา) 

 Go under the bridge. (ลอดใต้สะพาน) 

 Go over the bridge. (ข้ามสะพาน) 

 Junction (สามแยก) 

 Intersection (สี่แยก ) 

 Corner (หัวมุม) 
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Directions : การบอกเส้นทาง 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจมีโอกาสพบชาวต่างชาติท่ีมาขอความช่วยเหลือ ทั้งผู้มา

ติดต่องานกับมหาวิทยาลัยโดยตรง นิสิตต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยว หนึ่งในสถานการณ์ที่พบมาก คือ การ

สอบถามเส้นทาง จึงขอเสนอประโยครวมทั้งค าศัพท์ที่เป็นประโยชน์ ต่อไปน้ี 

ค าถาม  

 How do I get to Office of Extension and Training ? (ฉันจะไปส านักส่งเสริมและฝึกอบรมได้

อย่างไร) 

 Excuse me. Could you please tell me where the Kasetsart University Research and 

Development Institute is? (ขอโทษนะ ช่วยบอกทางไป สวพ.มก. หน่อยได้ไหม) 

 Excuse me. How do I get to  Faculty of Humanities ? (ขอโทษนะ ฉันจะไปคณะมนุษยศาสตร์

ได้อย่างไร) 

 Could you please tell me how to get to International Affairs Division ? (ช่วยบอกทางไป

กองวิเทศสัมพันธ์หน่อยได้ไหม) 

การบอกเส้นทาง 

 Go along this way until… (ตรงไปตามทางนี้จนถึง…) 

 Keep walking until you see…(เดินไปเร่ือยๆ จนกว่าคุณจะมองเห็น…) 

 Go straight on. (ตรงไปข้างหน้า) 

 Walk for about 15 minutes (เดินไปประมาณ 15 นาที) 

 Then turn left.. (จากนั้น เล้ียวซ้าย…) 

 Then turn right into…road. (จากนั้น เล้ียวขวาไปยังถนน…) 

 Walk past… (เดินผ่าน…) 

 Cross the road (ข้ามถนน) 

 It’s on the left/right hand side. (มันอยูทาง ซ้ายมือ/ขวามือ) 

 It’s near… (มันจะอยู่ใกล้ๆ กับ…) 

 It’s next to… (มันจะอยู่ถัดจาก…) 

 It’s opposite…(มันอยู่ตรงข้ามกับ…) 

 It’s in front of…(มันอยู่ด้านหน้าของ….) 

 It’s behind… (มันอยู่หลัง…) 

 I will show you. (ฉันจะพาคุณไป) 

 You have to go that way – (เดินไปทางนั้น)  

 It’s just around the corner – (ใกล้หัวมุมข้างหน้านี่เอง) 

 Take the first on the left. (แยกแรกให้เล้ียวซ้าย) 

 Take the second on the right. (แยกสองให้เล้ียวขวา) 

 Go under the bridge. (ลอดใต้สะพาน) 

 Go over the bridge. (ข้ามสะพาน) 

 Junction (สามแยก) 

 Intersection (สี่แยก ) 

 Corner (หัวมุม) 
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 At the end of the road (สุดถนน) 

 Railroad/ railway (ทางรถไฟ) 

 Continue straight ahead for 200 meters. (ตรงไปเร่ือยๆ ประมาณ 200 เมตร.) 

 You’re going to the wrong way. (คุณก าลังไปผิดทาง) 

 It’s too far to walk. You should take a MOTORCYCLE TAXI. (มันไกลมากถ้าจะเดินไป เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ดีกว่า) 

ตัวอย่างการบอกเส้นทาง 

ชาวต่างชาติ : How can I get to a nearest bank? (ฉันจะไปธนาคารที่ใกล้ที่สุดได้อย่างไร) 

มก .  : You just go straight on and then turn right at the intersection. Then, you have to 

go that way The bank is on your left hand side. (คุณแค่เดินตรงไป จากนั้นเล้ียวขวาท่ีสี่แยกและ

เดินไปตามทาง ธนาคารอยู่ซ้ายมือของคุณ) 

กรณีไม่รู้เส้นทาง อาจจะเป็นเพราะสถานที่น้ันๆ อยู่ในพ้ืนที่หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย 

 Let me ask someone who knows. (เด๋ียวถามผู้รู้ให้นะคะ) 

 I’m sorry. You better use the maps application . (ขอโทษค่ะ ใช้แอพริเคช่ันน าทางดีกว่า) 
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Gratitude : การขอบคุณ 

 ในการท างาน จ าเป็นต้องประสานงานและขอความร่วมมือจากบุคคลในหลายสถานการณ์ ซ่ึงเม่ือ

ภารกิจหรืองานเสร็จส้ินแล้ว การพูดขอบคุณ ถือเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือแสดงความซาบซ้ึงในความร่วมมือหรือการ

ช่วยเหลือจากอีกฝ่าย เราสามารถกล่าวขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษได้มากกว่าประโยค “Thank you” และ

เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดังนี ้

 ขอบคุณในสถานการณ์ทั่วไป แต่แตกต่างที่ระดับความสนิทสนม วัย และน้ าหนักของการขอบคุณ 

Thank you. (ขอบคุณ) 

 Thanks! (ขอบใจนะ!) ย่อมาจาก Thank you. เพ่ือให้ดูเป็นกันเองมากข้ึน ใช้กับเพ่ือน ครอบครัว และคนรุ่นราวคราว

เดียวกัน 

 Thanks so much. (ขอบใจมากนะ) 

Thanks a million. (ขอบใจมากมาย เทียบคุณค่าแทนด้วย “million หรือ ล้าน”) 

 ขอบคุณเม่ือมีคนให้ความช่วยเหลือโดยสมัครใจแบบไม่ต้องร้องขอ หรือร้องขอและเขาช่วยอย่างเต็มที่ เรา

จะขอบคุณส าหรับความเอ้ืออารีและความช่วยเหลือที่เขามีให้ 

That’s very kind of you. (คุณช่างมีน้ าใจจริง ๆ) 

 You made my day. (คุณท าให้วันนี้เป็นวันที่ดีมากส าหรับฉัน) 

You’re awesome! (คุณเย่ียมมาก!) 

 ขอบคุณเม่ือมีคนท าในสิ่งที่เราไม่เคยคิดฝันมาก่อน ท าให้เราประหลาดใจแต่ก็ซ้ึงใจในเวลาเดียวกัน จนไม่รู้

ว่าจะหาค าไหนมาใช้แทนความรู้สึกขอบคุณที่มีให้เขาดี  

I don’t know what to say! (ฉันพูดไม่ออกเลยล่ะ!)  

 Oh, you shouldn’t have! (โอ้โห ไม่เห็นต้องท าขนาดนี้เลย!) 

How thoughtful of you! (คุณช่างคิดจัง!) 

 ขอบคุณเม่ือมึคนช่วยให้เราประสบผลส าเร็จ หรือให้ก าลังใจและการสนับสนุนแก่เรา  

I couldn’t have done it without you. (ฉันคงท าไม่ส าเร็จถ้าไม่มีคุณ) 

I really want to thank you for your help. (ฉันขอบคุณจากใจจริงในความช่วยเหลือของคุณ) 

I really appreciate everything you’ve done. (ฉันซาบซ้ึงกับทุก ๆ สิ่งที่คุณท าให้) 

 ขอบคุณเม่ือมีคนช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบากไปได้ เรารู้สึกขอบคุณคนที่หยิบย่ืนความช่วยเหลือ

ให้ 

และต้องการแสดงออกว่า สิ่งที่เราได้รับมีค่ามากแค่ไหน  

I’m really grateful for your help. (ฉันรู้สึกซาบซ้ึงในความช่วยเหลือของคุณมาก) 

This means a lot to me. (มันมีความหมายกับฉันมากจริง ๆ) 

Thanks for having my back. (ขอบใจท่ีคอยช่วยฉันมาโดยตลอด) 

 

 ขอบคุณเม่ือเรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ และหวังว่าจะได้ตอบแทนเขาในสักวันหนึ่งที่มีโอกาส 

I owe you one. (คร้ังนี้ฉันเป็นหนี้คุณ) 

 ขอบคุณแบบเฉพาะเจาะจง เช่น คนที่ให้ความรู้ และค าแนะน า 

Thank you for your guidance. (ขอบคุณส าหรับค าช้ีแนะ) 

Thanks for explaining this to me. (ขอบคุณที่ช่วยอธิบายเร่ืองนี้ให้ฉันนะ) 

 ขอบคุณอย่างเป็นทางการเม่ือติดต่องาน หรือในสถานการณ์ที่เป็นทางการอ่ืน ๆ เช่น ขอบคุณส าหรับการ

ตอบสนองบางสิ่งบางอย่าง  

Thank you for contacting me. (ขอบุคุณส าหรับการติดต่อหาฉัน) 

Thank you for your prompt reply. (ขอบคุณส าหรับการตอบกลับโดยทันที) 
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นอกจากนี้ ยังใช้ค าที่เป็นทางการอ่ืน ๆ เช่น appreciate และ grateful เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคุณ 

หรือใช้ค าที่มีความหมายคล้าย ๆ กัน เช่น  ใช้ “feedback”  แทนค าว่า “reply” หรือ “response” หรือใช้ 

assistance ซ่ึงเป็นทางการมากกว่า “help” เช่น 

I appreciate your feedback. (ฉันซาบซ้ึงในการตอบกลับของคุณ) 

I’m grateful for your assistance. (ฉันซาบซ้ึงในความช่วยเหลือของคุณ) 

การตอบเม่ือมีคนขอบคุณเรา 

แบบเป็นทางการ : You’re welcome. (ด้วยความยินดี) 

แบบเป็นกันเองใช้กับเพ่ือน ครอบครัว หรือแม้แต่คนแปลกหน้า :  Don’t mention it. (เร่ืองเล็กน้อย) 

No worries. (ไม่เป็นไร) 

        Not at all. (ไม่เป็นไร) 

It’s my pleasure. (ด้วยความยินดี) 
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Happy Chinese New Year  

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจมีโอกาสพบชาวจีนที่เข้ามาติดต่อ หรือศึกษาในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ น่าจะเป็นการดี หากบุคลากรสามารถสื่อสาร ตลอดจนกล่าวอวยพรชาวจีนเป็นภาษาอังกฤษใน

เทศกาลตรุษจีนน้ี 

Chinese New Year Vocabulary ศัพท์ท่ีควรรู้ 

Chinese New Year / 

The Spring Festival 

(เทศกาลตรุษจีน) New Year’s Eve / eve of 

lunar New Year  

(วันส่งท้ายปีเก่า) 

Dragon dance (การแห่มังกร) Lion dance (เชิดสิงโต) 

Fire crackers  (ประทัด) Fireworks  (ดอกไม้ไฟ) 

Steamed stuff bun  (ซาลาเปา) Cheongsam /Mandarin 

gown  

(ชุดก่ีเพ้า) 

Rice cake / New Year cake (ขนมเข่ง) dumplings (เก้ียว) 

Candied winter melon (ฟักเช่ือม) Candied lotus seed (เม็ดบัวในน้้าเช่ือม) 

Candied lotus root (รากบัวเช่ือม) Lunar calendar (ปฏิทินจัทรคติ) 

Spring cleaning (ปัดกวาดห้อง/บ้าน)   

Pay respect to ancestor (เซ่นไหว้บรรพบุรุษ)  

 เช่น I am going to pay respect to my ancestors at 

graveyard on Chinese New Year. 

Red envelope /  

Red pocket  

(ซองแดง/อ่ังเปา) 

เช่น The amount of money in the red envelopes should be 

an even number. 

Give Chinese New Year’s greetings อวยพรวันตรุษจีน 

Happy Chinese New Year 2020 (สุขสันต์วันตรุษจีน) 

Happy Spring Festival (ขอให้มีความสุขในเทศกาลฤดูใบไม้ผลินี)้ 

Happy Holidays (ขอให้มีความสุขในวันหยุด) 

Wishing You Good Fortune (ขอให้คุณโชคดี) 

May all your wishes come true. (ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่ง) 

Wishing You Good Health (ขอให้คุณสุขภาพดี) 

Warm New Year wishes, have a fun filled. Smashing, rocking Chinese New Year. (ขอส่งความ

ปรารถนาดีในตรุษจีนปีนี้ ให้มีแต่ความสนุกสนาน มีแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามา) 

Wish you successful and glorious Chinese New Year. (ขอให้คุณประสบความส้าเร็จและโชติช่วงในปีน้ี) 

May you achieve success, happiness and prosperity this Chinese New Year. 

Gong Xi Fa Cai! (ขอให้คุณประสบความส้าเร็จ มีแต่ความสุขความเจริญในตรุษจีนปีนี้ ขอให้ร้่ารวย ๆ -  

กงฉี่ฟาฉาย) 

Happy Chinese New Year! I hope that all your wishes come true! (สุขสันต์วันตรุษจีน ขอให้สม

ปรารถนาทุกสิ่ง) 

Chinese New Year wishes that brings peace and luck. (ขอส่งความปรารถนาดีในตรุษจีนปีนี้ ให้น้า

ความสุขและโชคดีมาให้) 
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Question Word (Part1)  

คือ ค ำที่ใช้ข้ึนต้นประโยค เพ่ือท ำให้ประโยคนั้นกลำยเป็นประโยคค ำถำม และต้องกำรค ำตอบ ส่วนใหญ่

จะข้ึนต้นด้วย “W” และ “H” โดยขอเสนอ Question Words และหลักกำรใช้ Question Words 8 ค ำ ได้แก่ 

What? Where? When? Why? Which? Who? Whose? และ How? ตำมล ำดับ 

1. What แปลว่ำ อะไร เม่ือใช้เป็นค ำถำม แต่หำกใช้เป็นค ำเช่ือมประโยคจะแปลว่ำ สิ่งที่ หรือบำงกรณีจะ

แปลว่ำ อะไร ได้เช่นกัน 

 เม่ือใช้ What (อะไร) เป็นค ำถำม 

ค ำถำม ค ำตอบ 

What is that? (นั่น คือ อะไร) That is a KU book center.  

(นั่น คือ ศูนย์หนังสือ มก.) 

What is your nationality?  

(คุณสัญชำติอะไร) 

I’m Thai. (ฉันมีสัญชำติไทย) 

What is the tallest building in KU? 

(ตึกที่สูงที่สุดใน มก. คืออะไร) 

The ME building, Faculty of 

Engineering. (อำคำรวิศวกรรมเคร่ืองกล 
คณะวิศวกรรมศำสตร์) 

What do you do? (คุณมีอำชีพอะไร) Accountant. (นักบัญชี) 

 กำรใช้ What + นำม จะแปลค ำนำมก่อน แล้วค่อยแปลว่ำ อะไร 

ค ำถำม ค ำตอบ 

What time is it? (เวลำเท่ำไร) It’s nine o’clock. (9 นำฬิกำ) 

What day is today? (วันนีคื้อวันอะไร) Today is Friday. (วันนี้ คือ วันศุกร์) 

What city is next to Phetchabun? 

(จังหวัดอะไรอยู่ถัดจำกเพชรบูรณ์) 

Phisanulok, I think. (คิดว่ำ จังหวัด

พิษณุโลกนะ) 

What year are you in? (คุณเรียนช้ันปี

อะไร) 

I am a freshman. 

(ฉันเป็นนักศึกษำปีที่ 1) 

 กำรใช้ What (ส่ิงท่ี / อะไร) เป็นค ำเช่ือม 

ค ำถำม  

That is what I’m looking for. (นั่น คือ สิ่งท่ีฉันก ำลังตำมหำ) 

This is not what I want. (นี่ ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องกำร) 

What I can see is only the dust. 
(สิ่งที่ฉันเห็น คือ ฝุ่น) 

The dust is what I can see. 

What I want is clarity. 
(สิ่งที่ฉันต้องกำร คือ ควำมชัดเจน) 

Clarity is what I want. 

I know what you are thinking. (ฉันรู้ว่ำ คุณก ำลังคิดอะไร) 

I don’t understand what you are 

talking about. 

(ฉันไม่เข้ำใจว่ำ คุณก ำลังพูดถึงเร่ืองอะไร) 
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Question Word (Part2)  

 2. Who แปลว่า “ใคร” และมันสามารถน าไปใช้เป็นสรรพนาม แทนค านามตัวหน้า ท าหน้าที่แทน

ประธานของประโยค หรือเป็นค าเช่ือม แปลว่า “ที่ คนที่ ผู้ที่” 

 เม่ือใช้ Who (ใคร) เป็นค าถาม 

ค ำถำม ค ำตอบ 

Who is that? (นั่น คือ ใคร) That is the KU president.  

(นั่น คือ อธิการบดี มก.) 

Who came to your office 

yesterday?  

(ใครมาที่ส านักงานคุณเม่ือวาน) 

Professor from Nakata university. 

(ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนากาตะ) 

Who took all the file folder? 

(ใครเอาแฟ้มเอกสารทั้งหมดไป) 

Mrs. Teew did. (คุณติ๋วมารับไป) 

Who is the youngest man in general 

affairs division? 

(ใครอายุน้อยที่สุดในกองกลาง) 

I don’t know. (ฉันไม่รู้ว่าคือใคร) 

 เม่ือใช้ Who (ผู้ที่ คนที่) แทนคน เป็น relative pronoun เช่ือมค านามข้างหน้ากับค ากริยา 

ที่ตามมา 

who ใช้เป็นประธำนของประโยค  

That is Dr. Chongrak, who is the 

latest Ku president.  

นั่น คือ ดร.จงรัก คนท่ีเป็นอธิการบดี มก. 

คนล่าสุด 

He is the only man who came here 

yesterday. 

เขาคนเดียว ท่ีมาท่ีนี่เม่ือวาน 

She is the officer who took all the 

file folder yesterday. 

เธอ คือ เจ้าหน้าที่คนท่ีมารับแฟ้มทั้งหมดเม่ือ

วาน 

This is my best Colleague who 

always helps me. 

นี่ คือ เพ่ือนร่วมงานที่ดีที่สุดของฉัน คนท่ี

คอยช่วยเหลือฉันเสมอ 

This woman, who is the youngest 

one general affairs division. 

ผู้หญิงคนน้ี คือ คนท่ีอายุน้อยที่สุดใน

กองกลาง 

 

who ใช้เป็นกรรมของประโยค 

ปกติแล้วกรรมของประโยค จะใช้ whom 

แต่ในภาษาพูด หรือภาษาสมัยใหม่ เขาจะใช้ 

who แทน 

Muay is a friend who I know best. หมวย คือ เพ่ือนคนที่ฉันรู้จักดีที่สุด 

Mrs. Sukanya is the director who we 

want to meet. 

คุณสุกัญญา คือ ผู้อ านวยการ คนท่ีพวก

เราต้องการพบ 

Mom is the woman who I love most. แม่ คือ ผู้หญิงท่ีฉันรักมากที่สุด 
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Question Word (Part3)  

 3. When หากใช้ในประโยคค าถามเก่ียวกับเวลาหรือวันที่ แปลว่า “เม่ือไหร่” แต่เม่ือใช้เป็นค าเช่ือม 

แปลว่า “เม่ือ” 

 เม่ือใช้ When (เม่ือไหร่) เป็นค าถาม 

When + be When + do + กริยาหลัก 

When is your birthday?  

(วันเกิดของเธอคือเม่ือไหร่) 

 my birthday is August 1 3th.  

(วันเกิดของเธอคือ 13 สิงหาคม) 

When do you cook? 

(คุณท าอาหารเม่ือไหร่) 

 I cook every evening. 

 (ฉันท าอาหารทุกๆ เย็น) 

When were you born?  

(คุณ เกิด เม่ือไหร่) 

 August 13th. (13 สิงหาคม) 

When does school start? 

 On July 1st. (1 กรกฎาคม) 

When was the party?  

(งานปาร์ตี้จัดเม่ือไหร่) 

 It was August 20th. 

(จัดไปแล้วเม่ือ วันที่ 20 สิงหาคม) 

When did WHO upgraded the status 

of the COVID-19 outbreak from 

epidemic to pandemic? 

(WHO ประกาศยกระดับสถานะโรคโควิด-19

จากโรคระบาดทั่วไปเป็นโรคระบาดทั่วโลก) 

 On March 11th.  

(วันที่ 11 มีนาคม) 

When will you go to KU?  

(คุณ จะ ไป มก. เม่ือไหร่) 

 I will go to KU on Monday.  

(ฉันจะไป มก. วันจันทร์) 

When are you going to visit 

James? 

(คุณจะไปเย่ียมเจมส์เม่ือไหร่) 

 I’m going to see him tomorrow. 

(ฉันจะไปเย่ียมเขาพรุ่งนี้) 

When does she get up? 

(เธอตื่นนอนก่ีโมง) 

 She gets up at 6 am. 

(เธอตื่นนอนหกโมงเช้า) 

 เม่ือใช้ When (เม่ือ) เป็นค า เช่ือม 

The sky is beautiful when the sun 

goes down.  

ท้องฟ้าสวย เม่ือ พระอาทิตย์ตก 

He arrived when we were sleeping.  เขามาถึง เม่ือ เราก าลังนอนหลับ 

I lived in Phetchabun when I was 

young.  

ฉันอาศัยอยู่ที่เพชรบูรณ์ เม่ือ ฉันเป็นเด็ก 

Look at me when I talk to you! มองฉัน เม่ือ ฉันพูดกับคุณ 

I'll leave when she comes back. ฉันจะไป เม่ือ เธอกลับมา 

You sat it best when you say 

nothing at all.  

คุณนั่งจะดีที่สุด เม่ือ คุณไม่พูดอะไรเลย 

He hurt his hand when he fell. เขาเจ็บที่แขน เม่ือ เขาล้ม 
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COVID - 19  

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในปัจจุบัน จึงขอเสนอค าศัพท์และตัวอย่าง

ประโยคที่ควรรู้ ดังต่อไปน้ี 

endemic โรคประจ าถ่ิน เกิดข้ึนประจ าและ

ระบาดในวงจ ากัด 

Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม 

sporadic โรคระบาด ที่เกิดไม่บ่อยในชุมชน Coronavirus ไว รัสโคโรน่า ที่ ก่อให้ เ กิดโรค

ทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน 

epidemic โรคระบาดที่แพร่อย่างรวดเร็วเกิน

ความคาดหมายในชุมชนหรือภูมิภาค 

infection การติดเช้ือ 

pandemic โรคที่แพร่ระบาดในหลายประเทศหรือ

หลายทวีป มีผลกับคนจ านวนมาก 

quarantine การกักกัน การกักตัว 

outbreak การระบาดหรือปะทุอย่างฉับพลัน 

รุนแรงของโรค 

symptom อาการ 

spread กระจาย แพร่ disease โรค 

ตัวอย่างประโยค 

Coronavirus has spread to more than 80 countries all over the world. (โคโรน่าไวรัสแพร่เช้ือ

กระจายไปมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก) 

The coronavirus cases were increasing and new countries reported infections. ( โ ค โ ร น่ า

ไวรัสเคสได้เพ่ิมมากข้ึน และมีประเทศใหม่รายงานการติดเช้ือ) 

The rapid spread of the coronavirus has sparked a concern worldwide. (การแพร่กระจายของ

เช้ือไวรัสโคโรน่าได้ก่อให้เกิดความกังวลทั่วโลก)  

Coronavirus symptoms include fever, cough and breathing difficulty. (อาการของการติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า รวม ๆ คือ มีไข้ ไอ และหายใจล าบาก) 

People start to stock up food when an epidemic breaks out. (คนเร่ิมกักตุนอาหารเม่ือโรค

ระบาดได้เกิดข้ึน) 

The coronavirus outbreak was first reported in Wuhan , China. (การระบาดอย่างรุนแรงของไวรัส

โคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ได้ถูกรายงานคร้ังแรกในเมืองหวู่ฮ่ัน ประเทศจีน) 

Coronavirus disease 2019 has spread to Europe especially in Italy where infected cases 

were reported higher than the other part of Europe. (โรคโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 ได้แพร่ไปถึง

ยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลีที่มียอดคนติดเช้ือตามรายงานน่ัน สูงกว่าส่วนอ่ืน ๆ ในยุโรป) 

People who just come back from Japan, need to be under quarantine for 14 days to 

contain the spread of coronavirus. (คนที่พ่ึงกลับมาจากญี่ปุ่น จะต้องอยู่ในการกักตัว 14 วันเพ่ือหยุด

การแพร่เช้ือโคโรน่าไวรัส) 
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COVID – 19 Prevention Methods 

 การป้องกันและยับย้ังการติดเช้ือและแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส มีข้อควรปฏิบัติหลากหลายด้วยกัน 

จึงขอยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

Wearing a face mask in public to prevent infection. (สวมใส่หน้ากากป้องกันการติดเช้ือ เม่ือต้อง

ออกไปยังที่สาธารณะ) 

Cover your mouth and nose with a cloth face cover when around others. (สวมหน้ากากให้คลุม

บริเวณปากและจมูก เม่ืออยู่กับคนอ่ืน) 

Continue to keep about 6 feet between yourself and others. The cloth face cover is not a 

substitute for social distancing. (รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 6 ฟุตเป็นอย่างน้อย แม้สวมหน้ากาก

ป้องกัน) 

Wash your hands frequently with soap and water or sanitizer gel. (ล้างมือด้วยสบูส่ม่่าเสมอ 

หรือใช้แอลกอฮอล์เจลส่าหรับล้างมือ) 

Avoid touching your eyes, nose or mouth with unwashed hand. (งดสัมผัสตา จมูก ปากขณะที่

ไม่ได้ล้างมือ) 

Covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. 

Then throw used tissues in the trash. (ปิดปากและจมูกเม่ือไอหรือจามด้วยข้อพับแขนหรือกระดาษทิชชู่ 

แล้วทิ้งกระดาษทิชชู่ลงถังขยะ) 

If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early (หากมีไข้ จาม 

หายใจล่าบาก ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว) 

Avoid high risk areas. (เล่ียงการเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง) 

Stay informed and follow advice given by your healthcare provider. (ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ

ตามข้อแนะน่าจากผู้ให้บริการหรือหน่วยงานด้านสุขภาพ) 

Put distance between yourself and other people. (รักษาระยะห่างระหว่างตัวคุณกับคนอ่ืน) 

Keeping distance from others is especially important for people who are at higher risk of 

getting very sick. (รักษาระยะห่างจากคนอ่ืนโดยเฉพาะบุคคลในพ้ืนที่เสี่ยงติดเช้ือ) 

Clean and disinfect frequently touched surfaces daily. This includes tables, doorknobs, 

light switches and handles. (ท่าความสะอาดและฆ่าเช้ือบนพ้ืนผิวท่ีสัมผัสเป็นประจ่าทุกวัน หมายรวมถึง 
โต๊ะ ลูกบิดประตู สวิตซ์เปิดปิดไฟ และมือจับประตู) 

Use dedicated dishes, cups, eating utensils, towels. (แยกใช้เคร่ืองใช้ส่วนตัว เช่น จาน แก้ว 

ช้อนส้อม ผ้าเช็ดส่วน) 
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Question Word (Part4)  

Where ในประโยคค ำถำมแปลว่ำ “ที่ไหน” ใช้เม่ือต้องกำรรู้เก่ียวกับสถำนที่ นอกจำกนี้ สำมำรถ

น ำไปใช้เป็น Relative clause หรือประโยคย่อยที่ขยำยสถำนที่ที่กล่ำวถึง แปลว่ำ “สถำนที่ซ่ึง / ที่”  

 เม่ือใช้ Where (ที่ไหน) เป็นค ำถำม 

ค ำถำม ค ำตอบ 

Where do you live? (คุณอำศัยอยู่ท่ีไหน) I live in Nontaburi (ฉันอำศัยอยู่ที่

นนทบุรี) 

Where’s the KU Avenue? 

(KU Avenue อยู่ที่ไหน) 

In front of Insi Chantharasathit 

field, next to the Office of 

Agricultural Museum and Cultural. 

(ตรงข้ำมกับสนำมอินทรีจันทรสถิตย์ ถัด

จำกส ำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม

กำรเกษตร) 

Where did you leave the 

Thermometer? 

(คุณวำงเคร่ืองวัดอุณหภูมิไว้ที่ไหน) 

At the front desk. (ที่แผนกต้อนรับ) 

Where have you been? (คุณไปไหนมำ) I’ve been in the meeting room 

since eight o'clock. (ฉันในห้องประชุม

ตั้งแต่ 8 นำฬิกำ) 

Where will you go for your holiday? 

(คุณจะไปไหนช่วงวันหยุด) 

I’ll go to Phuket. (ฉันจะไปภูเก็ต) 

 เม่ือใช้ Where (สถำนที่ซ่ึง / ที่) Relative clause หรือประโยคย่อยที่ขยำยสถำนที่ที่กล่ำวถึง 

That is the house where I had a 

party. 

นั่นคือบ้ำนท่ีฉันจัดงำนปำร์ตี้ 

This garden is the place where I like 

most. 

สวนแห่งนี ้คือ สถำนท่ีท่ีฉันชอบมำกที่สุด 

Here is the restaurant where I have 

dinner this evening. 

นี ่คือ ร้ำนอำหำร ท่ีฉันจะมำกินอำหำรเย็นน้ี 

I can’t see where she is sitting. ฉันไม่เห็นเลยว่ำเธอนั่งอยู่ท่ีไหน 

I know where the Graduate school 

is. 

ฉันไม่รู้ว่ำ บัณฑิตวิทยำลัยอยู่ท่ีไหน 

The university where I studied is so 

far from my hometown. 

มหำวิทยำลัยท่ีฉันเรียนอยู่ไกลจำกบ้ำนฉัน

มำก 

That is the park where I met you. สวนนี้ คือ สถำนท่ีซ่ึง ฉันพบเธอ 

This is the hospital where I was 

born. 

โรงพยำบำลแห่งนี้ คือ ท่ีที่ฉันเกิด 

This is the bookstore where I bought my 

favorite Fiction book.  

ร้ำนหนังสือนี้ คือร้ำนท่ีฉันซ้ือนิยำยเล่มโปรด 
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Question Word (Part5)  

 Why หากใช้ในประโยคค าถามแปลว่า “ท าไม” แต่เม่ือใช้เป็นค าเช่ือม แปลว่า “สาเหตุที่ / เหตุผล

ท่ี”  หรือ บางคร้ังแปลว่า “ท าไม” แต่อยู่ในรูปประโยคบอกเล่า เพ่ืออธิบายถึงสาเหตุ 

 เม่ือใช้ Why (ท าไม) เป็นค าถาม 

ค ำถำม ค ำตอบ 

Why do you tell me so late? (ท ำ ไม 

คุณถึงบอกฉันช้านัก) 

I’m sorry. I need to double-check. 

(ขอโทษ ฉันจ าเป็นต้องเช็คอีกทีก่อน) 

Why doesn’t he come? 

(ท ำไมเขาไม่มา) 

He is on sick leave today. (เขาลา

ป่วย วันนี้) 

Why do we have to pay the extra 

charges while making online 

payment? (ท ำไมเราจึงต้องจ่ายเพ่ิมเวลา

เราช าระเงินออนไลน์) 

Because, there is a processing fee 

levied by the banks. (เพราะมี

ค่าธรรมเนียมการด าเนินการของธนาคาร) 

Why don’t we tell him the truth? 

(ท ำไมเราไม่บอกเขาตามความจริง) 

Don’t worry about the truth when 

we have got big fish to fry. (ไม่ต้อง

ห่วงเร่ืองความจริงหรอก เรามีอย่างอ่ืนที่

ส าคัญกว่าต้องท า) 

Why are you crying? 

(คุณร้องไห้ท าไม) 

My dog died yesterday. (สุนัขฉันตาย

เม่ือวานน้ี) 

Instead of calling, why not e-mail instead? 

(แทนที่จะโทรไป ท ำไมไม่ส่งอีเมลล์ไปแทน) 

Because, I don't want it in writing 

(เพราะฉันไม่อยากให้เป็นลายลักษณ์อักษร) 

If you don't want to go, why not 

just say so? (ถ้าเธอไม่อยากไป ท ำไมไม่

บอกไปเลยล่ะ) 

Because, I don't want to hurt him. 

(เพราะฉันไม่อยากท าให้เขาเสียใจ) 

 เม่ือใช้ Why (สาเหตุที่ / เหตุผลที่) เป็นค าเช่ือม 

I can’t understand why you don’t tell me. ฉันไม่เข้าใจ สำเหตุท่ี คุณไม่บอกฉัน 

There are many reasons why 

student drops out of university. 

มีหลายเหตุผลว่า ท ำไม นิสติหยุดเรียนที่

มหาวิทยาลัยกลางคัน 

He's a very good player. That's why 

he got the most Valuable Player 

award. 

เขาเป็นนักกีฬาที่ดี นั่นคือ สำเหตุท่ี เขาได้รับ
รางวัลนักกีฬาที่มีคุณค่า 

That’s why she goes away.  นั่นคือ สำเหตุท่ี เธอจาก ไป 

The reason why they succeeded is 

obvious. They worked really hard. 

เหตุผลที่ท าให้พวกเขาประสบความส าเร็จน้ัน

ชัดเจน พวกเขาท างานหนักมาก 

Give me a good reason why I should 

give this to you. 

ให้เหตุผลดีๆมาสักข้อว่า ท ำไม ฉันควรให้สิ่ง

นี้กับคุณ 

It's easy to see why she was angry. เห็นได้ชัดว่า เหตุใดเธอจึงโกรธมาก 
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Question Word (Part6)  

 Whose ในประโยคค ำถำมแปลว่ำ “ของใคร” หำกใช้เป็นค ำเช่ือม จะท ำหน้ำที่แสดงควำมเป็น

เจ้ำของ โดยจะต้องตำมด้วยค ำนำมเสมอ คือ “(ค ำนำม / N.) ของใคร” 

 เม่ือใช้ Whose (ของใคร) เป็นค ำถำม 

ค ำถำม ค ำตอบ 

Whose pen is this? (นี่ คือ ปำกกำของใคร) It’s mine. / It’s my pen. (ปำกกำของฉัน) 

It’s yours. / It’s your pen. (ปำกกำของเธอ) Whose is this pen? (ปำกกำ ด้ำมน้ี ของใคร) 

Whose dress is red? (ชุด ของใคร สแีดง) It’s her dress. (ชุดของเธอ) 

Whose dog is running? (สุนัข ของใคร ก ำลังวิ่ง) It’s ours. (ของพวกเรำ) 

Whose car is parking in the fire zone? 

(รถของใครจอดในที่ห้ำมจอด) 

I don’t care. (ฉันไม่สนใจ) 

Whose bicycle did you ride yesterday?  

(เม่ือวำนคุณข่ีจักรยำน ของใคร) 

I rode My sister’s bicycle.                 

(ฉันข่ีจักรยำนของพ่ีสำว) 

Whose cell phone does Bill use? 

(บิลใช้โทรศัพท์มือถือของใคร) 

He uses Anny’s cell phone.                

(เขำใช้โทรศัพท์ของแอนน่ี) 

Whose colored pencils are those? 

(ดินสอสีพวกนั้นของใคร) 

They’re Jack’s colored pencils. 

(พวกนั้น คือ ดินสอสีของแจ็ค) 

 เม่ือใช้ Whose เป็นค ำเช่ือม เพ่ือแสดงควำมเป็นเจ้ำของ “(ค ำนำม / N.) ของใคร” 

He knows an old man whose house was 

robbed last night. 

เขำรู้จักชำยชรำที่ บ้ำน ของเขำ ถูกโจรปล้นเม่ือคืน 

I know the man whose passport was lost. ฉันรู้จักกับผู้ชำยคนที ่พำสปอร์ต ของเขำ หำย 

Do you know the lady whose car is white? เธอรู้จักกับผู้หญิง ท่ีเป็นเจ้ำของ รถคันสีขำวนั่นไหม 

I know the man whose car is red. ฉันรู้จักผู้ชำย เจ้ำของ รถคันสีแดง 

That is the girl whose bag is very big. ผู้หญิงคนน้ันที่ กระเป๋ำ ของเธอ ใหญ่มำก 

I don’t care whose cat is this. ฉันไม่สนว่ำ แมวตัวนี ้เป็นของใคร 

I don’t know whose ring is in my drawer. ฉันไม่รู้ว่ำ แหวนในล้ินชักนี้ เป็นของใคร 

A widow is a woman whose husband is 

dead. 

แม่ม่ำย แปลว่ำ ผู้หญิงที่ สำมี ของเธอ เสียชีวิต 

I met a man whose sister knows you. ฉันเจอผู้ชำยคนนึง ที่ พ่ีสำว ของเขำ รู้จักคุณ 

We helped some people whose car had 

broken down. 

เรำช่วยเหลือคนกลุ่มหนึ่งที่ รถ ของพวกเขำ เสีย 

The elephant whose ivory was cut died 

yesterday. 

ช้ำงตัวที่ งำ ของมัน ถูกตัด ตำยเม่ือวำน 

What’s the name of that woman whose 

wallet was stolen? 

ผู้หญิงที่ กระเป๋ำสตำงค์ ของเธอ โดนขโมย ช่ืออะไร 

This is the boy whose parent won the 

lottery. 

นี่คือเด็กชำยที่ ผู้ปกครอง ของเขำ ถูกลอตเตอร่ี 



English for Workplace and Communication 
August 2020 

Share by Suphaphorn Panyasit. 
 

Question Word (Part7)  

 How ในประโยคค ำถำมแปลว่ำ “อย่ำงไร เท่ำไร แค่ไหน / ด้วยวิธีกำรใด” แต่เม่ือใช้เป็นค ำเช่ือมจะ

เป็นกำรบอก “วิธีกำร” ทั้งนี้ มีหลักกำรใช้ How ส ำคัญ ดังต่อไปน้ี 

 เ ม่ื อ ใ ช้  How เป็ นค ำถำม + complement (v. to be/v. to do + feel, look, sound, 

smell, test) ใช้ถำมถึงข้อสังเกต  

ค ำถำม ค ำตอบ 

How was the Commencement ceremony?  

(พิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตรเป็นอย่ำงไรบ้ำง) 

It’s been raining all day long but I’m still 

so happy. (ฉันมีควำมสุขมำกแม้ฝนจะตกทั้งวัน) 

How do I look? I’ve just my hair done. 

(ฉันเพ่ิงท ำผมมำ ดูเป็นอย่ำงไรบ้ำง) 

You look so great. (เธอดูดีมำก) 

How does that Indian food test? 

(อำหำรอินเดียนั่นรสชำติเป็นอย่ำงไรบ้ำง) 

Its curries, mouth-burning spices and complex 

flavor. (เผ็ดด้วยเคร่ืองเทศและมีรสชำติที่ซับซ้อน) 

 เม่ือใช้ How เป็นค ำถำม + adjective ใช้ถำมถึงระดับของค ำคุณศัพท์ (old, new, tall, big) 

ค ำถำม ค ำตอบ 

How tall is the Royal Golden Jubilee 

Building? 

Have no idea. Let’s check. 

(ไม่รู้เลย ไปหำข้อมูลกันเถอะ) 

How big is Alaska? (รัฐอลำสก้ำ มีขนำดใหญ่แค่

ไหน) 

You could fit New York into Alaska 12 

times! (คุณสำมำรถใส่ 12 นครนิวยอร์ค ลงไปในนั้นได้) 

 เม่ือใช้ How เป็นค ำถำม + adverb ใช้ถำมเก่ียวกับค ำวิเศษที่บอกระดับ ระยะทำง ควำมถ่ี ระยะเวลำ 

ค ำถำม ค ำตอบ 

How soon does the next KU Run season 

start? (โครงกำร KU RUN คร้ังต่อไปเร่ิมเม่ือไหร่) 

In November 2020. (เดือน พ.ย. 2563) 

How well can you speak English? (คุณ พู ด

ภำษำอังกฤษได้ดีแค่ไหน) 

My English is not very good. (ไม่ค่อยดี

เท่ำไหร่) 

How often do you visit Sriracha campus? 

(คุณไปวิทยำเขตศรีรำชำบ่อยม้ัย) 

Seldom. (นำนๆ คร้ัง) 

 เม่ือใช้ How เป็นค ำถำม + many / much เพ่ือถำมเก่ียวกับจ ำนวน 

ค ำถำม ค ำตอบ 

How many students are in KPS campus? 

(มีนิสิตก่ีคนในวิทยำเขตก ำแพงแสน) 

There are 3814 students. (มีนิสิต 3814 คน) 

How much does it cost to study in America? The average published yearly tuition 

and fees is $ 32410 for private 4 years 

college. (ค่ำเล่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมส ำหรับ

กำรศึกษำ 4 ปี ในวิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัย

เอกชน ท่ีมีเผยแพร่ คือ $ 32410/ปี)  

 เม่ือใช้ How เป็นค ำเช่ือมเพ่ือเป็นกำรบอก “วิธีกำร” 

ตัวอย่ำงประโยค ค ำแปล 

That’s how to reduce cost in a month. นั่นคือวิธีลดต้นทุนใน 1 เดือน 

It is not how big the house is, it is how 

happy the home is.  

ไม่ใช่ว่ำบ้ำนใหญ่แค่ไหนแต่ว่ำบ้ำนมีควำมสุขมำก

แค่ไหน 
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Question Word (Part8)  

Whom ในประโยคค ำถำมแปลว่ำ “ใคร” และหำกใช้เป็นค ำเช่ือมจะแปลว่ำ “ผู้ซ่ึง / คนที่” ซ่ึง

ควำมหมำยเหมือนกับ Who แตกต่ำงที่ Whom ท ำหน้ำที่เป็นกรรมในประโยค  

 เม่ือใช้ Whose (ใคร) เป็นค ำถำม 

ค ำถำม ค ำตอบ 

Whom do you want to see? 

(คุณต้องกำรพบใคร) 

Vice-Director, Student Affairs Division. 

(รองผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรนิสิต) 

Whom did you see at the Faculty of 

Humanities? (เธอเจอใครที่คณะมนุษยศำสตร์) 

You know who. (คนที่เธอก็รู้ว่ำใคร) 

Whom did you give the report to? 

(เธอให้รำยงำนกับใคร) 

I gave it to the secretary of SDGs 

Meeting. (ฉันให้เลขำนุกำรที่ประชุม SDGs) 

Whom did you invite? (คุณเชิญใคร) All committees. (คณะกรรมกำรทุกท่ำน) 

To whom are you calling? (คุณก ำลังเรียกใคร) Jane, of course. (เจนสิ แน่นอนอยู่แล้ว) 

For whom are you making this bouquet?  

(ช่อดอกไม้นี้คุณก ำลังท ำให้ใคร) 

The graduate. (บัณฑิต) 

With whom will you stay in Chonburi? 

(คุณจะไปพักกับใครที่ชลบุรี) 

My cousin. (พักกับญำติของฉัน 

 เม่ือใช้ Whom (ผู้ซ่ึง / คนที่) เป็นค ำเช่ือม แสดงบุคคลที่เป็นกรรมของประโยค 

ประโยค แปล 

I know the man whom you met yesterday. ฉันรู้จักผู้ชำย คนที่คุณเจอเม่ือวำน 

The man whom you talked about yesterday 

is director, office of legal. 

ผู้ชำย คนที่คุณพูดถึงเม่ือวำน คือ ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนกฎหมำย 

I consulted a doctor whom I met in hospital. ฉันปรึกษำคุณหมอ คนที่ฉันพบที่โรงพยำบำล 

She is the one whom I can trust. เธอคือ คนที่ฉันเช่ือใจได้ 

The lady whom I work with is my colleague. ผู้หญิง คนที่ฉันท ำงำนด้วยคือเพ่ือนร่วมงำนของฉัน 

The students whom the teacher gave grade 

A were very delighted. 

นิสิต คนที่อำจำรย์ให้เกรด A ดีใจกันมำก 

A secretary whom the company has just 

employed graduated from Kasetsart University. 

เลขำนุกำร คนที่บริษัทเพ่ิงจ้ำงจบกำรศึกษำจำก

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

This is the kid whom the dog bit last week. นี่คือเด็ก คนที่ถูกสุนัขกัดอำทิตย์ก่อน 

 บำงคร้ัง สำมำรถละหรือตัด Whom ออกได้ 

ประโยค เม่ือตัด Whom ออก 

She is the one whom I can trust. She is the one I can trust. 

I know the man whom you met yesterday. I know the man you met yesterday. 

I consulted a doctor whom I met in hospital. I consulted a doctor I met in hospital. 
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Commencement ceremony  

เดือนตุลาคม 2563 นี้ เป็นช่วงพิธีพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเสนอค าศัพท์ ตัวอย่างรูปประโยคที่เก่ียวข้อง และตัวอย่างประโยคแสดง

ความยินดี ที่เก่ียวข้องกับการรับปริญญา ดังนี ้

Commencement (พิธีรับปริญญา) เช่น Traffic is building rapidly downtown, 

as citizens rush to get home before Commencement. (การจราจรเร่ิมติดขัด เนื่องจากผู้คน 

รีบเดินทางกลับบ้านก่อนพิธีรับปริญญาจะเร่ิมข้ึน) 
 

Graduation (การได้รับปริญญา การส าเร็จการศึกษา) เช่น Here' s your graduation 

present. (นี่ของขวัญรับปริญญาของเธอ) 
 

Rehearsal (การฝึกซ้อม) มักใช้กับการแสดงและงานพิธีต่าง ส าหรับการซ้อมรับ

ปริญญานน้ันสามารถใช้… 

- Commencement rehearsal เช่น The Commencement rehearsal will be held 

on October 8th. (พิธีซ้อมรับปริญญาจะจัดข้ึนในวันที่ 8 ตุลาคม) 

- Graduation rehearsal เ ช่ น  I would like to request leave to attend 

Graduation rehearsal. (ฉันขอลางานเพ่ือร่วมซ้อมพิธีรับปริญญา) 
 

 

Ceremony (พิธีการ, พิธี) ส าหรับการพิธีรับปริญญานน้ันสามารถใช้… 

- Commencement ceremony เช่น Terd is looking forward to going abroad 

after Commencement ceremony. (เทอดรอคอยจะไปต่าประเทศหลังพิธีรับปริญญา) 

- Graduation ceremony เช่น The Graduation ceremony took place in the 

afternoon of the twelfth of October. (พิธีรับปริญญาจะมีข้ึนในบ่ายวันที่ 13 ตุลาคม) 
 

Graduation gown ( ชุดค รุย รับป ริญญา)  เ ช่น  He looks bright as a star in 

graduation gown.  (เขาดูมีราศีจับเหมือนดาราในชุดครุยรับปริญญา) 
 

Congratulations หรือสั้นๆ ว่า “Congrats” (ยินดีด้วย) สังเกตได้ว่า ต้องเติม ”S”  

ทุกคร้ัง เพราะหากไม่มี S จะกลายเป็น congratulation ที่เป็นค านาม แปล่วา การแสดงความยิน การแสดง

ความยินดีกับบัณฑิต หรือผู้เข้ารับปริญญานั้น ขอเสนอตัวอย่างประโยคดังนี้ 

- Congratulations on your graduation. (ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษา

ของคุณ) 

- Congratulations on your graduation and good luck in the future.  

(ขอแสดงความยินดีกับการส าเร็จการศึกษา และขอให้โชคดีต่อไปในอนาคต) 

- This calls for celebrating! Congratulations! (อย่างนี้มันต้องฉลอง ยินดีด้วยนะ) 

- Success is yours! Congratulations, Graduate!  หรือ Congratulations! You 

did it! (เธอท าส าเร็จแล้ว ยินดีด้วยนะ บัณฑิต) 

- We’re so proud of all that you have accomplished. Congratulations! 

(พวกเราภูมิใจในทุกสิ่งที่เธอท าส าเร็จนะ ยินดีด้วย) 

- Congratulations on your success and best wishes for your next 

adventure!  (ขอแสดงความยินดีกับความส าเร็จของเธอ และขออวยพรให้ส าหรับการผจญภัยในคร้ังต่อไป) 

- Congratulations and BRAVO! (ยินดีด้วยนะ เธอสุดยอดเลย!) 
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Demonstrations and Protests in News ขา่วการประทว้ง Part.1 

 ขอเสนอค าศพัท์และตวัอย่างประโยคในภาษาองักฤษที่เกี่ยวข้องกบั

การประท้วง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลหรือติดตามข่าวสารสถานการณ์

ตา่งประเทศ ตลอดจนสถานการณ์ของประเทศไทยในมุมมองตา่งชาต ิดงัน้ี 

Mob “กลุม่คน เรียกการรวมกลุม่ของผูค้น ผูค้นทีแ่ออดัเบียดเสียดกนั”  

หากใชเ้ป็นค ากรยิา หมายถงึ รุมหอ้มลอ้ม  

 Eager fans mobbed the actress. (แฟนๆ ต่างกระตือรือร้นรุม

หอ้มลอ้มดาราสาว) 

Protester  “ผู้ประท้วง ผู้แสดงความไม่เห็นด้วย ผู้แสดงความไม่พอใจ อย่าง

เปิดเผย”  

Riot หรือ Rioting “การจลาจล” 

 A  skirmish  has  broken out   between  protesters  and  

riot  police  assigned  a  security . (มีเหตชุุลมุนระหวา่งผูป้ระทว้ง กบั

ต ารวจปราบจลาจลถูกสง่เขา้ระงบัเหตุ) 

Demonstration “การสาธติ, การแสดงแสนยานุภาพ การเดนิขบวนแสดงพลงั” 
 This is a demonstration, a demonstration of peace. (น่ีคอื

การประทว้ง การประทว้งเพือ่สนัต)ิ 

Uprising “การลุกฮือเพือ่ตอ่ตา้น” 
 The Hungarian uprising in 1956 was suppressed by the 

Soviet Union. (การจลาจลของฮงัการีในปี ค.ศ. 1956 ถูกปราบปรามโดย
สหภาพโซเวียต) 

Revolt หรือ Revolution “การปฏวิตั,ิ การกอ่กบฏ, การจลาจล” 
หรือ Rebellion “การกอ่กบฏ การรวมพลงักนัเพือ่โคน่ลม้บางอยา่ง” 

 Simon de Montfort rose in rebellion in 1258. (ไซมอนเดอมง
ฟอร์ตกอ่กบฏในปี  
ค. ศ. 1258) 
 

Emergency สถานการณ์ทีไ่มค่าดฝนั สถานการณ์ฉุกเฉิน  

 An emergency may occur at any time. (สถานการณ์ฉุกเฉิน

สามารถเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลา) 

Picket  “ป้ายปกั, ป้ายประทว้ง”  

 หากเติม ing เป็น picketing “การถือป้ายประท้วง หรือการปิดก ั้นพื้นที่ การ

ประทว้งปิดลอ้มบรเิวณ” 
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 Ramp workers, who soundly rejected a contract deal and 

remain in mediated talks, this month staged the first picketing 

against the airline in more than two decades. (พนกังานลานจอดทีป่ฏเิสธ

ขอ้ตกลงในสญัญาและยงัอยู่ในข ัน้ตอนการเจรจาไกล่เกลีย่ จะจดัการประท้วงปิด

ลอ้มบรเิวณสายการบนิในเดอืนน้ี ถือเป็นคร ัง้แรกในรอบกวา่สองทศวรรษ) 

Strike “หยุดงานประทว้ง” เชน่เดยีวกบัค าวา่ walk-out “การผละงานประทว้ง” 

 The bus drivers are on strike today.  (คนข ับรถบ ัสหยุดงาน

ประทว้งวนัน้ี) 

 The workers threatened to walk out on Monday morning. 

(คนงานขูว่า่จะประทว้งดว้ยการทิง้งานในเชา้วนัจนัทร์) 
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Work from Home 

การท างานจากที่บ้าน หรือ work from home มีศัพท์ที่ใช้แทนได้ ดังนี ้

 Remote work / job  

remote (ระยะไกล หรือ ทางไกล) หากใช้น าหน้าค านาม นอกจากใช้กับค าว่า work และ control 

แล้ว ยังใช้กับค าอื่น ๆ ได้ เช่น remote area (ถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญ) remote 

sensing (การส ารวจระยะไกลด้วยดาวเทียม) 

 Distance work  

distance (ระยะทาง ระยะห่าง หรือ ระยะทางไกล ๆ) ใช้น าหน้าค านามอื่นๆ ได้ เช่น distance 

learning หรือ distance education (การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือการเรียนออนไลน์) 

 Off-site work  

off-site (นอกสถานที่ท างาน) ตรงข้ามกับ On-site ดังนั้น off-site work จึงหมายถึง ท างานที่

บ้าน หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่ที่ท างานประจ า 

 Virtual job  

virtual (เสมือนจริง) ดังนั้น virtual job คือ งานที่ท าบนระบบออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องอยู่ที่ท างาน 

เสมือนท างานในที่ท างานจริง virtual ยังใช้กับค าอื่นได้ เช่น virtual office ความหมายเดียวกับ 

virtual job หรือ virtual classroom (การเรียนการสอนออนไลน์) 

 Telework/ telecommute/ telecommuting job  

tele- (ไกล) เมื่อวางไว้หน้าศัพท์บางค า จะท าให้ค านั้นๆ มีความหมายว่า "ไกล" เพิ่มขึ้นมา เช่น 

telephone (เสียงจากที่ไกล ๆ คือ โทรศัพท์) และ television (การมองเห็นจากที่ไกล ๆ คือ 

โทรทัศน์) telecommunication (การสื่อสารทางไกล คือ โทรคมนาคม) telepath  

 Home-based office หรือ Home – based job deliverable (พนักงานที่สามารถท างานที่ไหนก็ได้ 

ไม่ต้องเข้าส านักงาน) ตรงข้ามกับ Office – based job deliverable (พนักงานที่ยังต้องท างานที่

ส านักงาน 

คนที่ท างานที่บ้าน ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า remote worker, teleworker, telecommuter 

อาจพบค าว่า Work at home ซึ่งจริงๆ แล้วความหมายต่างจาก Work from home คือ 

 Work from home แปลว่า ท างานจากที่บ้าน ซึ่งบุคคลนั้นๆ ยังคงสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

หรือองค์กรอยู่ ยังต้องปฏิบัติตามค าสั่งและระเบียบของบริษัทหรือองค์กรในฐานะพนักงาน แต่บุคคล

สามารถท างานจากที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศ เพราะหัวหน้าอนุญาต >>ในขณะที่ 

 Work at home แปลว่า ท างานที่บ้าน ใช้กับบุคคลที่มีอาชีพอิสระ ท าธุรกิจส่วนตัว ไม่ได้เป็น

ลูกจ้างประจ าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง การท างานที่บ้าน 

นอกจากนี ้ยังพบค าว่า Hybrid location คือ พนักงานที่ต้องมาท างานที่ส านักงานบ้าง สลับกับท างานที่บ้าน

หรือนอกสถานที่บ้าง 
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'Ll<at Lt!lelbb~~1~m'r!10\'l111:)'M'Ylb~1'll0\'lm'lflb ii '61'1:m<ablbb 'Ll~lel11;JJ 16im\'JITT'J '!!l~€l'\J1\'llel~\'lITT€l\'lb1911lel11;JJ'!!l:JJ1tJ 

L191t.J'a1;JJ ~\'l'll€lb '6'l'-u0#110ci1\'Jthi-~ LtJlelbb~~1~'6'i'1'!!l~'\J~0'6'l'1<am'r!10\'l111:)'rlbb '\J'\Jb ~1'1J0\'lm'r!1 Gl\'J'I! 

Alive and well b'U'U~'lJ'i1''\.J1tJ&I 

Sf-e lbJrd cut trnt re-, aunt is olh.e and well and livirrt in Arizora. bnefW'lf.l1lellli'U'1{h.1,\N'~moo~e:JTI'll'U1 
"~ q 9 CU 

All systems go 'l'.Jf1€lci1\'J'W-li€l:JJ 

All systems go, if you catch my drift. 'l'.J11€lci1\'J'W~€l:JJbb~1 -ti1b5€lb~1b"il,;/\'J'!!l;JJG'\'U~ 

And away we go! 1'!.lf'i-u 16ibb~1 

I will teach you to ride a bike, and away we go. Q'll,"il~\N'm.1,bn€l~'U~11'W1'Ub€l\'J 1'llfl'll, 16ibb~1 

Almost there bfl€l'\.J / 1.11~\vtn\'Jbb~'J 

I Wffi thinkirg: ''rm olnm th:re, W Tm rot quite th:re ye;. u9.1tl6f.l1 .PJ,n~~~'-ll.-ib biS1M\'l'bJbJ{i\'.l'1(rn'\" 

Bored to death 
d 

b '\J€l:JJ1)1 

I have nothing to do all day . I'm bored to death. U'Ubi:JJ0~1'a"1i14/\'J1'Ub!Nt! Q'll,b'fiel:l-1111 

Back to square one n'r%'U1'll~\'J&7'U / b~:JJ&7'Ub'!!l:l-J 

I had worked on that document for 5 hours before the computer crashed. Now I am back to 

square 

Break it up! 

one. (U'U'W:JJ'Wbelf1'i1'1'a'l!-u0ci 
~ 

'!!l~191b{jtJ\'lf1'U 16'bb~1 

Stop it. Break it up. That's enough: '!!ltJG'\ '!!ltJ61b{ltJ\'lf1'U 1~bb~1 'W€lbb~1 
' ' 

Behave yourself "li1ITT16i'7 'U~ 

Son, behave yourself at school. 1'Ll'i:<a\'Jb~t!'U"li1r;b&\'7 mlel,r'\J~'il 

Call it a day b~11\'J1'U / b~m'i1'l.J1\'J{l'\'J 

We've been working hard all day, so I guess we should call it a day now. b'a1'l'i1\'J1'U'!!l'l!'ilfl'U:JJ1 
V 

'n\'J!'.J'll, Q'U11 b'a1b~'il\'J19,\,fl'Ubbl€l~ 

One a scale of one to ten "il~b~lel~bb'U'Ub'Yl11'!!li&I 

On a scale from one to ten, how crazy hot is your boyfriend? lel~bb'll,'U 1- 10 b5elb~lel~bb'U'Ulel11:JJ 

1€l'Ubb 'a\'J'll€l\'Jbb 'W'l.Ufi€lb 'Yl11'1wi? 

Throw in the towel tJel:JJbb'W 

I know it's not easy to be successful , but I'm not gonna throw in 

"ii~ 'ih ;"il:ii'U 1:iJ~1(J bbfl1U'U 1:iJtJeJ:Jjbl, 'W~1t!'7 'l!l'a€lf1 

It is one of those days {r:ii-u 1'U€l~ 1'af1'Ub{rtJ (1'U 'Ylbbci) 

the towel easily. U'U~&\111111 
~ 

It is one of those days nothing seems to go right for me. {r:i"i'U1'U€l~hf1'Ub'U'.t! 1'U'i!U'U'Yl1€l~1<a 
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~ei toi1'Ylii'ilei~6i1u'1Ru 1~G'i'll€l\'lto11G>1'W'1'1 'Vi1'1'liitoi1G>1'W'Yi6)\'J'il~11~(p\11:JJ'IR:JJ1t11'll'1u 'Vir,;-/'Yl1\'l'll€l\'lto119!u '1 'il1'a'f1b'a1b~tiui 

to11 prefix '<il~'Yh'1'JiibG'i1/p\'J1lll'l5/:JJ1tl'll€l\'lto11G>l'W'J,1611\'l I l61~'Ll.b'Y119!'lk 

Bi- "'6{€)\'J" bb'61G'i\'ltl\'l11lo11 '1 J'U, ITT€l\'J:JJ'<ij1'U, 'J'U,~ b'lf'U, 

Biweekly '61€l\'l~'llG11iiP\~\'l b61:JJ~€l Weekly (~'llG11i) b'lf'U, biweekly meeting 'il1'a'll'a~~:JJ'Yi~'Y,Jll'1 2el1'Vlfi1!'J 

Biannual '61€)\'J(p\#\'JITTelZI 661:JJ~el Annual ('ll<a~c.S1Z!) b'lf'U, biannual conference 'il1'a~:JJ:JJU 1'vl:JJZ\'6i~'61€l\'J/p\~\'J 

Bilingual '6{€)\'Jfl1'M1 bG1:JJ~€l Lingual (fl1'M1) 

De- "~G'i~\'l '<il1'il 11.J 8€l'U,'il~'U" b'lf'U 
' ,., 

Decrease ~G'i~\'l fi1'a\'l~1:JJ\l'U Increase (b'W3J'iti'U ) 

Deel ine 'llt]b '61n 

Destruction 'il1'a'Yh~1tl b61:JJ~€l Struction (liP\'a\'l'61{1\'l) 

Dis- ·Wli fn'a\'l\l'U.~1:JJ il€l'Ufl~'U '15/ltl'<illfl 1'll" b'1f'U 

Disagree bJb~'U611tl bG1i!~€l Agree (b~'U1fot1) 

Disallow l;JJ€l'U'b!J1fi1 bG1i!Rel Allow (el'U'b!J1fi1) 
q Q.,I q Q../ 

Disconnect 'il1'a'IR1tl'!J161'il1'aITTG'i@lel 661:JJ~el Connect (b%€li!ITT€l ) 

Ex- "€l€lfl 1'll'<il1fl, f1€l'U'IRU 1" b'1f'U 

Exhale '!5/1t1'1'<il€l€lfl fi1'a\'l~1ii\l'U Inhale ( 'IR1t1'1'<ilb~1) 

Explosion 'il1'a'a:;b'UG1 

Ex-girlfriend bb'W'Ubf\1 b61i1~€l Girlfriend (bb'W'U'6111) 
' ,., 

Fore- "'Yibf\61'U'U'i"1€l'U €l~611'U'IRU 1· 
~ 

Foresee b~\'lb'Vl'U b61:JJR€l See (i!el\'l b'Vl'U) 

Forecast 'Yl1'U 1tl 

Forehead 'IRU1e-11fl bG1:JJA€l Head (~'a'M~) 

In- •bj~ 'll';l"1vl'<il1fl" 

Invisible '¥13-Jel\'ljjJb~'U. b61:JJA€l Visible ('il1'ai1€l\'lb~'U) 

Incorrect bJ'\)flITTel\'l bG):JJAel Correct ( '\)'ilITTel\'l) 

Incapable 'il1'a 1{m1:JJ'611:JJ1'ai:1 b61:JJAel Capable ('il1'a~i;;)11i!'611:JJ1';l"i:1 'il1'a'Y11l61) 

Im- "l;JJ~ 'U'a7vl'<il7'il" 

Immature ~\'ll;JJ'\J';l"';l"~'UITTfl11~ bG1:JJAel Mature (IITT'!RUJ) 
S ~ V 

Improper jjJb'l5/i!7~'61ii bG)3JA€l Proper (b'lll:JJ7~'61:JJ ) 

Impatient l;JJ€l61'Yl'U bG)3JAel Patient ( elG'i'Yl'U) 

Mis- "e-JG'i ljJi:JflITTel\'l" 
~ 

Mislead 'l'h'1'liib~1L'<ile-JG'i iu1h1mu'Vir,;-/'Y)1\'J'YlelG'i bG):JJAel Lead ('U1) 

Misplace 17\'leJG'i'tleJG'i'Yl7\'l 661:JJAel Place ('61i:11'U'YI) 

Misunderstanding b;7L'<ile-JG'i bG):JJAel Understand (b~1L'9l) 

Miscount 'U'Ue-JG1 1 bG1i!A€l Count ('U'U) 
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Illegal ~191fl~'ll?mf'J b61:lJ6>1€l Legal (fl~'ll?:lJ1f'J) 

Irresponsible 'W{'lJ~61'1f€l'U6G1:lJ6>1€l Responsible ({'Uro61'1f€l'U) 

Illegible ~1'U 'We10fl 6G\:lJ~€l Legible ('1iGWil'U) 

Irrelevant 'Wb~f'J'"J~€l\'.l bG1:JJ~€l Relevant ( b~f'J'"J~€l\'.l) 

Un- •'W" vfo 

Unimportant 1~~1,;j''b1) b61:lJ~el Important ( ~1i;;\''b1)) 

Unlikely 1~'U1b'll'U 1'!J1d'i u;\:;.1~e1 Likely (3Jbb'U1l'U:lJ ) 

Uncommon 'Wfi'a'a:lJ611 b61:lJ~el Common ('UflITT S-'a'a:lJ611) 

Unhappy bJ~Co111:lJ~~ b61:lJ~el Happy (m1:JJ~~) 

Pre- "11€l'U £l'"J\'.l'!!!'U 1" b'lf'U 
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Prematurely 11€l'Ub1"'1€l'Um'a 11€l'Uf\1'll?'U61 b61:lJi;;)€l Maturely ( ~'a'Uf\1'll?'UGI m'U01~) 

• d t d ~ 
Pre-election fl€l'Ufl1'ab~elf!SN Election (b~elflGN) 

Prehistorically ~lo111€l'U 'U'at1ITTFl1 '61'ITT<f b61:IJ~el History ('U'at1ITTFl1'61'ITT<f) 

Presume ~'U'U'MJ1'U '!!!~eii.i Assume 1d'ib'1f'Uil'U 

Post- "'ll?~\'.l" b'lf'U 

Postdate ~\'.l1'U'Vl'ihfl111'U"il~\'.l bG1:lJ~el Date (1'U'Yl) 

Post-test 'Yl191'61'€l'U'll?~\'.lb~UU b61:lJ~€l Test ('YlGi'i'l'el'lJ ) ITT'a\'.!~1:IJ\l'U Pretest ('Yl6)'i'fel'U£l'"J\'.l'll?U 1) 

Postscript lP\1~\'.l'Yl1f'J 191'a\'.l~1:JJ1l'U I ntroduction 'll?!€l Introduction ( lP\1~'UITT'U ) 

Post meridiem 'll?~\'.lb'Ylf'l\'.l rn\'.!~1:lJ\l'U Forenoon 'll?~el Morning ( llel'Ub~f'J\'.l '!!!~0 'lf'Nb~1) 

Re- •~1 L'll?~ 'Yi1i.'ll?~" 
,v 

Relocate ~1f'J b61:IJ~el Locate ('Y1fil\'.l ) 

Redress 9..i¾''U'U~\'.l '!!'61b'!!'f'J 

Remake 'Yi1i.'ll?~ 661:lJ~el Make ('Yi1) 

Reheat aju 'Yhi.'lli~el'Ul.'ll?~ b61:lJ~el Heat (m1:JJ~el'U) 

Trans- "b'U~l'J'U ~1f'J"il1fl~'l!l9I\'.l 1'll~wt!\'.l ~\'.ll)J1'U" 

Trans-female '!!!~\'.!~1:lJb'WFl bG):lJt;iel Female (~'!!!~\'.!) 

Transaction 'Yi1s-<afl'a'a:lJ fl1'aITTGIITTelfi'af1"il bGl:lJ~el Action (fl1<arnt'Yi1 'lJf\'U@\ ) 
q q g,J 

Transformation fl1'ab'U~f'J'U'a'U bG1:lJt;i0 Formation / Form ( 'a'Ubb'U'U ) 
'lJ 'lJ 

Transatlantic ;1:JJ:JJ'!!!1'iil:lJ'Yl'a6belITT6b~'UITTfl bGi:Wt;iei Atlantic (:JJ'!!!1'i'l':JJ'Yl'abbelITT6b~'UITTfl) 
q q 

Tri- "'i'l'1:lJ" 

Triangle '61'1:lJb'!!!~f'J:IJ bG1:lJ~el Angle (b'lil~f'J:lJ ~:JJ ) 

Tricycle <a~'61'1:JJil0 bG\:ut;iei Cycle (1\'.lfl~:lJ ) 

Tripod ~1~\'.lfl~el\'.l 3 ~1 bG1:;.1t;i0 Pod ( ~flrnt'U€lfl ) 

Triathlon 1rnil'1N1 fl1'abb ~\'.JD'IN'1'i'l'1:JJ'U'at bll'Yl 
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-sion bITT:l-Jl'Uie\11\~t'J14i\'iN\'.l'l11t'J61'dt'J - de l!iit'Jfn!ii -de elelrnb'iN~bITT:l-J -sion bb'Vl'U b~elb'U~t'JUb'UUie\1U 1:l-J b'1i'U 

Decide ( ITT!ii~Ul"u ) b'U~t'JUb'U'U Decision (l\1'aITT!ii~'Ul"v ) 

Divide ( bb'Uxl ) b'U~t'JUb'U'U Division (l\1'abb'Uxl l\1'a~Cil'U'a:!ITT'V1) 

Conclude ('6',''.J.;'U) b'U~t'J'Ub'U'U Conclusion ('U'V1'6',''.J.;'U) 

Invade ('Ul\) b'U~tJ'thb'UU Invasion (l\1'a 'Ul\'al\ ) 
' ' ' 

-sion bITT:l-Jl'Uie\11\~!:J1'Yl1;1\'.l'l11t'.11~1'dt'J -se, t LCilt'JITT(§) --se, t €l€lrnbl;'ltbITT:l-J -sion bb 'Vl'U b~€lb'U~t'J'\,l,b'UUie\1U 1:l-J b'l(U 

Revise ('U~'U'U'NL'J.Srn.J ) b'U~t'J'Ub'U'U Revision (l\1-abbm'II ) 
' 

Permit. (€luru1ITT) b'U~t'JUb'U'U Permission (m-aemru1ITT) q Q.,I q Q.,I 

Omit. ('iNn1U) b'U~t'J'Ub'U'U Omission ( ~,11:lJ'iN:;b'iNt'J ) 

-al bITT:lJL'Uie\11\~t'J1~'iN-:l'Y11t'JGl'dt'J e, w, bb'iNl; y LCilt'J~'J'U:lJ1m:;rn(il e, w, bb'iNt y 1,b'iN:;bITT:lJ al &1el'Y11!'.J !'..ll\b'1'UITT'J y 

<.u:;ITTMb'Li~t'JU y b'UU i bb~'dbrii:JJ al ITT'J€l~1\'.lb'lf'U 

Arrive (:JJ1{1\'.l) b'U~f'J'Ub'U'U Arrival (l\1<a:JJ1{1\'.l ) 

Refuse ('U£)b'6','e- ) b'U~f'J'Ub'U'U Refusal (l\1'a'U£)b'6','e-) 

Survive ('a€lCil~1ITT ) b'U~f'J'Ub'U'U Survival (l\1'ab€l1151ITT'a€lCil ) 

Withdraw ('i,7€.l'Ub~U) b'U~f'J'Ub'UU Withdrawal (l\1<a'i,7€l'U,b~U) 

Try ( 'iNM) b'U~!'..l'Ub'U'U Trial (l\1'a'V1Cil'iN€lxl) 

-ance, -ence bITT:lJ'l!l~xlie\11\~f'J1 L~b'U~!'..l'Ub'UU!Pi1u 1:lJ b'!f'U 

Resist ( ITT1U 'V11'U) b'U~f'J'Ub'U'U Resistance ( m1:JJ~hu mu) 

Assist ('1f'd!'.Jb'l!l~€l ) b'U~t'J'Ub'U'U Assistance ( m1:JJ'li'd!'.Jb'l!l~€l ) 

Differ ( bbITTl\ITT1-:l) b'U~f'J'Ub'UU Difference ((P)'J1:JJ&11\J) 

Depend (iuei~\l'U ) b'U~f'J'Ub'U'U Dependence (l\1<a'Wxl'W1€l1V'lf'Jf1U) 

Appear ('U'a11\~) b'U~f'J'Ub'U'U Appearance <1'Lli1\'.l) 

Prefer ('1f€l'U:lJ11\ff.l1) b'U~f'J'Ub'UU Preference ( (P)'J1:lJ'Wx!L"v ) 

--ship Lib'U~f'JU"v11\ !Pi1u 1:lJ (common noun) b~elL~b'UUel11\1'aU 1:JJ (Abstract noun) 'l!l~€lb~elbb'6','Cilx1m1:JJ'li1u 1'4\L'U 

el1'1f'Wbb'<'l~~'Yll\91~b/J,'W1~ b°li'U 

Friend (b~el'U) b'U~f'J'l.-bb'U'U Friendship (~rn-rn'W) 

Owner (b~1'11€lxl) b'U~f'J'Ub'U'U Ownership ( m1:JJb'U'Ub~1'11€lxl ) 

King ('W-a:;-a1'151 ) b'U~f'J'U.b'UU Kingship (m1:JJ b'U'U<a1"1f1 ) 

Author (urn'i/if'JU) b'U~f'J'U.b'U'U Authorship (llJ'ivxl1U) 

Musician ( 'Ul\G'\'UITT~ ) b'U~f'J'Ub'UU Musicianship ((P)'J1:JJb'UUUl\CilUITT~) 

Scholar (Ufl11f11\1'a ) b'U~f'J'Ub'U'U Scholarship ('YJ'U.1'1-a~rnn) 

-or b'U~f'JU"il1flie\11\~f'J1'UflITT b'UU~rn:;'Yi111~f'J1i(u'i:G'lf'JbQ'W1~ iifl'il:;1,-lif1'Uel1i'W b'liu 
~ 

Run (Ufl~xl) b'U~f'J'Ub'll'U Runner ('Ufl~\J ) 

Write (b1Jf'J'U,) b'U~f'JUb'll'U Writer ('Urn'iiif'JU) 

Employ (~1 -:l ) b'U~f'J'\,l,b'U'U Employer ('U 1f'J~1-:l ) 



Suffixes (Part 1) 

English for Workplace and Communication 

March 2022 

Share by Suphaphorn Panyasit. 

~el ~1'U ~bITT:JJfilel'Yl1t.lA'W"t1 b6~~:il'm~b'U~t.l'UR11:JJ'l-'l:JJ1t.lbb'6Wl!l'U 1~'!Jel"'A16bt.1 b(9)t.1'Yi11'llbb~1 suffix r.v~'li1t.1'\Jel11'1SU(9) 

'llel\l(-)1 b'lf'U, Fl1'U, 1:JJ A1~ill0'W't1 b'U'U,ITT'U, 

-ment bITT:JJ'l!!~"'Fl111~t.11 L'lR b'U~t.l'Ub'U'UFl1'U, 1:JJ b'lf'U, 

Amuse ( ~'4'i'l) b'U~tJ'Ub'U'U. Amusement ( ~'J'U.~'411 ) 
' d d 

Achieve ( '\J'a'a~ ) b'U~tl'U,b'U'U. Achievement ( R'J1:JJ~1b'a"il ) 

Govern b'U~tJ'U.b'U'U. Government (½'j'U1~) 

d d '!) 

Agree ( ITTmN )b'U~tJ'U.b'U'U. Agreement ('!JelITT'i'\~\l) 

Develop ('WiuJ'U.1 ) b'U~tJ'U.b'U'U. Development ('i'\1'a'WiuJ'U.1) 

-tion ii''i'11iin'UA1l)~tJ1~~\l'Yl1tJ~'J['J ate 'l!!~e) t-11~bJ~ ate fib~ bITT:lJ'l!!~"'io\1'i'\~['J19!'U.') L'lRb'U~tl'Ub'U'UA7'U.1:JJ 

Complete ( ~:JJ\)'aill ) b'U~tJ'U.b'U'U, Completion (b~;"il~'U.) 

Appreciate ("lf7'\J~'-!l ) b'U~tJ'U.b'U'U, Appreciation (IPl11:JJ"lf1'\J~\l) 

Violate (~~bJJ/91) b'U~tJ'U.b'U'U Violation (m-a~~bJJ/91) 

Populate ( ~\l~'U,j7'U.) population ( 'LJ<az'!f1m) 

Attend (bhh:JJ) b'U~U'U.b'U'U Attention (1;,m:mfab"il) 

Collect (bfl'U'a1'U'a1:JJ ) b'U~tJ'l..t,b'U'U Collection ( 'llel'-!l'61't'61':JJ ) 

Produce (f;,J ~fil ) b'U~tJ'Ub'l'.l'U. Production ('i'\1'af;,i~fil) 

-ation bITT:JJ'l!!~\lle\111~m b'lRb'U~t/'U,b'U'U.A1'U.1:JJ b'1('U, 

Adapt ('Uf'U) b'U~tl'Ub'U'U. Adaptation (m<a'lif'UITT'J) 

Observe b'U~tl'U,b'U'U. Observation 

Expect b'U~tJ'U.b'U'U Expectation 

Transport b'U~U'U.b'U'U, Transportation 

-ition bITT:JJ'l!!~\lA1'i'\~m b'lRb'U~tJ'U.b'U'UPl7'U, 1:JJ b'lf'U, 

Repeat ('Yhi1) b'U~tJ'Ub'U'U, Repetition (mnhi1) 

Expose ( b~G1bf;,JtJ) b'U~tl'U,b'U'U, Exposition ('U'Yl<a'ac;;/m~) 

Compete ( bb'l!\l'i!'U.) b'U~tl'Lbl.'U'U. Competition ('i'\1'abb'l!\l'i!'U.) 

-ification bITT:JJ'l!!~\lA711~m L'lRb'U~tJ'U.b'U'U.A1'U, 7:JJ bG1tJr.;J~bITT:JJi.uA7'i'\~tl1'y\~\l'Yl7tJGbf'.J - ify 

Amp I ify ( '!Jf'.J7tJ) b 'U~tl'Ub 'U'U. Amplification ( m<a'!JtJ1l'Jb ~tJ'-!l) 

Beautify ( bffi:JJ'61''JtJ ) b'U~tl'U,b'U'U Beautification ( R11:JJ~1tJ'-!l1:JJ ) 

Classify ('9176b'U,'i'\ ) b'U~tJ'U.b'U'U, Classification ( 'i'\1'a'917bb'U.11'U'aU.ll'Yl ) 

-ee, -e b'U~['J'U,r.;J7l) A111~m A1RillA'W'n 'l!!~elle\1'\,I, 1:JJ b~elL<JR11mt.lb'U'Uil:im~'Vi1bQ'W1Zb~el'-!l91'.'U, 'l!!~elel1"il'9l~Liin'U 
' "' 

~'i'\~illZ'!Jel\lilJ,ylb01'1'11~\l91'.'U,eJ1'U, 'W'U, b'U b'tf'U. 
"' 

Absent (adj.) '!J7191 b'U~tJ'l.bb'U'U. Absentee ('ll1G1b~tJ'U,) 

Devote (v.) ei'Yic;;/ b'U~tl'U.b'U'U, Devotee (il:ic;;/f'YlS1) 
' "' 

Trust ( v .) b%elt'U. b'U~tl'U.b'U'U, Trustee (il:iG1bb~f;,i~'U'a~ ttJ'!f'U) 
"'"' 

Train (v.) ~el'U. e'.l'i'l b'U~tl'U,b'U'U Trainee (b~'i'\e'.i'i'\'-!l1'U.) 

Employ (v .) ~1'-!l b'U~tl'Ub'U'U Employee ('W'U11'-!l1'U,) 




