Test tip 28-36

ศูนย์ภาษา
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

Test Tip 28
Runy
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ
เป็นบทความที่ต่อเนื่องมาจาก Test Tip 27 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้ว
ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มทา
แบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกที่ให้มา
1. I bought a new _______ of the magazine.
a. issue

b. cover

c. author

d. page

2. Did you mention his name?
a. say

b. remove

c. check

d. forget

3. I need some money. Can you _____ me $5.00 ?
a. lend

b. sell

c. buy

d. spend

4. At the airport, you must ____ your baggage.
a. look

b. buy

c. sell

d. check

5. It might rain this afternoon.
a. may

b. will

c. can’t

d. won’t

เมื่อทาแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
1. I bought a new _______ of the magazine. ผมซื้อนิตยสารฉบับใหม่หนึ่งเล่ม
a. issue ฉบับ

b. cover ปก

c. author นักประพันธ์

d. page หน้า

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. issue ฉบับ
 copy และ issue มีความหมายเหมือนกัน แปลว่า ฉบับ หรือ เล่ม เช่น a new issue of the magazine
หรือ a new copy of the magazine นิตยสารหนึ่งฉบับ

2. Did you mention his name? คุณพูดถึงชื่อของเขาหรือเปล่า
a. say พูด

b. remove ลบออกไป

c. check ตรวจสอบ

d. forget ลืม

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. say พูด
 mention something / somebody (to somebody) แปลว่า เขียนถึง หรือ พูดถึง ( to write or
speak about something/ somebody เช่น Nobody mentioned anything to me about it.
ไม่มีใครพูดอะไรกับฉันเกี่ยวกับมันเลย
3. I need some money. ผมต้องการเงิน Can you _____ me $5.00 ? คุณให้ผมยืมเงินห้าเหรียญได้ไหม

a. lend ให้ยืม

b. sell ขาย

c. buy ซื้อ

d. spend ใช้เงิน

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. lend ให้ยืม

 lend แปลว่า ให้ยืม มีโครงสร้างประโยคดังนี้
 lend something to somebody เช่น I will lend $5.00 to you. ผมจะให้คุณยืมเงินห้าดอลล่าร์
 lend somebody something เช่น I will lend you $5.00. ผมจะให้คุณยืมเงินห้าดอลล่าร์
 buy แปลว่า ซื้อ มีโครงสร้างประโยคดังนี้
 buy something for someone เช่น He bought a red rose for me. เขาซื้อดอกกุหลาบสี
แดงให้ฉันหนึ่งดอก
 buy someone something เช่น He bought me a red rose. เขาซื้อดอกกุหลาบสีแดงให้ฉัน
หนึ่งดอก
 spend แปลว่า ใช้ หมายถึง ใช้จ่ายเงิน หรือ ใช้เวลา มีโครงสร้างประโยคดังนี้
 spend money / time + verb ing เช่น
She spent all her money on a new dress. เธอใช้เงินทั้งหมดซื้อชุดใหม่
He spent too much time watching television. เขาใช้เวลามากเกินไปในการดูทีวี
4. At the airport, you must ____ your baggage. ที่สนามบินคุณต้องเอากระเป๋าไปตรวจ
a. look ดู

b. buy ซื้อ

c. sell ขาย

d. check ตรวจ

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ d. check ตรวจ

5. It might rain this afternoon. ฝนอาจจะตกบ่ายนี้
a. may อาจจะ

b. will จะ

c. can’t ไม่สามารถ

d. won’t จะไม่

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. may อาจจะ

May, will, can’t won’t เป็นกริยาช่วย (modal verbs or auxiliary verbs) มีโครงสร้างดังนี้
ประธาน (subject) + กริยาช่วย (modal verbs or auxiliary verbs) + กริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป
uses (การใช้)
Modal Verbs หรือ
Auxiliary Verbs
may / might

ตัวอย่างประโยค

1. แสดงถึงสิ่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น
(used to say that something is possible)

He may/ might come to the
party tonight.
เขาอาจจะมางานสังสรรค์คืนนี้

2. แสดงการขอร้องอย่างสุภาพ
(polite request)

May / Might I borrow your
pen?
ผมขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมครับ

may

3. การให้อนุญาต (formal permission)

You may leave the room.
คุณออกไปจากห้องได้แล้ว

will

1. แสดงความแน่ใจ (100 % certainty)

He will be here at 6:00.
เขาจะมาที่นี่ตอนหกนาฬิกา

2. แสดงความตั้งใจ (willingness)

The phone is ringing. I’ll get it.
โทรศัพท์ดัง ผมจะไปรับโทรศัพท์

3. แสดงการขอร้องอย่างสุภาพ
(polite request)

Will you please pass the salt?
ช่วยส่งเกลือให้ผมหน่อยได้ไหมครับ

can

1. แสดงความสามารถ (ablity)

I can swim.
ผมว่ายน้าได้

2. แสดงการให้อนุญาต (informal permission) You can use my car today.
คุณใช้รถผมได้วันนี้
3. แสดงการขออนุญาต (informal polite
request)

Can I borrow you pen?
ผมขอยืมปากกาของคุณได้ไหมครับ

4. แสดงความเป็นไปไม่ได้ ใช้เฉพาะประโยค
ปฎิเสธเท่านั้น ( impossibility)

That can’t be true!
นั่นไม่เป็นความจริง!

หลังจากที่ได้ลองทาแบบทดสอบ ตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ
กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

Test Tip 29
Runy
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความ
ที่ต่อเนื่องมาจาก Test Tip 28 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มทาแบบทดสอบได้
เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกที่ให้มา
1. We usually write amounts of money in _________.
a. figures

b. pennies

c. coins

d. bills

2. I don’t have enough money to go to the movies. I don’t like movies _____.
a. anyway

b. too

c. some

d. anyone

3. Parents and children don’t always get along with each other.
a. travel

b. agree

c. walk

d. live

4. I can’t find out the name of our new teacher.
a. spell

b. learn

c. mention

d. write

5. My son has _____ toys than your son.
a. least

b. few

c. little

d. fewer

เมื่อทาแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

1. We usually write amounts of money in _________. เรามักจะเขียนจานวนเงินเป็นตัวเลข
a. figures ตัวเลข

b. pennies เหรียญหนึ่งเซ็นต์หลายเหรียญ

c. coins เงินเหรียญ

d. bills ธนบัตร

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. figures ตัวเลข
 figures ออกเสียงว่า / ฟิกเกอร / ออกเสียงเน้นที่พยางค์แรก เป็นได้ทั้งคานาม (noun) และกริยา (verb)
 เป็นคานาม แปลว่า ตัวเลข (number) เช่น
By 1998, this figure had risen to 14 million.
ประมาณปี ค.ศ. 1998 ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นสิบสี่ล้าน
 figure out เป็นคากริยาที่เป็นกริยาวลี (two-word verb or phrasal verb) หมายถึง
คิดแก้ปัญหา ทาความเข้าใจ หรือคาณวน (to think about something / somebody until
you understand them / it) เช่น
I can’t figure out how to do this. ผมไม่เข้าใจว่าจะทาเรื่องนี้อย่างไร
Have you figure out how much the trip will cost? คุณคาณวนหรือยังว่าค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางครั้งนี้เท่าไร

2. I don’t have enough money to go to the movies. ผมไม่มีเงินมากพอจะไปดูภาพยนตร์
I don’t like movies _____. และผมก็ไม่ชอบดูภาพยนตร์ด้วย
a. anyway อย่างไรก็ตาม

b. too ด้วย

c. some จานวนหนึ่ง

d. anyone ใครสักคนหนึ่ง

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. anyway อย่างไรก็ตาม เป็นคาวิเศษณ์ (adverb) ใช้เพื่อเพิ่มหรือสนับสนุน
ประโยคหรือความคิดแรก มีความหมายเหมือน besides

 too ใช้ในประโยคบอกเล่าคล้อยตามกัน ซึ่งจะใช้ ๒ คาคือ so และ too โดยมีโครงสร้างดังนี้
So

Verb Be/
Verb ช่วยอื่นๆ/ ประธาน

ประธาน

Verb Do

Verb Be/
Verb ช่วยอื่นๆ/

too

Verb Do

ตัวอย่างประโยค
He is an officer in the military service. So am I. หรือ

I am too.

She can swim very well.

So can I. หรือ

I can too.

I have read that book already.

So have I. หรือ

I have too.

I like to read books.

So does my daughter. หรือ

John went to Dallas last year.

So did I. หรือ

My daughter does too.
I did too.

 Some and any เป็นคาบอกจานวน Expressions of Quantity ใช้กับคานามนับได้และคานามนับไม่ได้
1. Some ใช้ในประโยคบอกเล่า เช่น
I’d like some sugar. (ฉันต้องการน้าตาล)
2. Any ใช้ในประโยคคาถามและประโยคปฏิเสธ เช่น
Is there any sugar in this coffee? (มีน้าตาลในกาแฟไหม)
Do you have any brothers and sisters? (คุณมีพี่/น้องชายและพี่/น้องสาวไหม)

We don’t have any dishwashing liquid. (เราไม่มีน้ายาล้างจาน)
I didn’t buy any apples. (ฉันไม่ได้ซื้อแอ๊ปเปิ้ล)
3. Some ใช้ในประโยคคาถามที่มีความหมายในเชิงขอร้องหรือเสนอให้ เช่น
Can I have some cake? (ขอกินเค้กได้ไหม)
Would you like some soda? (คุณต้องการเครื่องดื่มไหม
3. Parents and children don’t always get along with each other. พ่อแม่และลูกๆ มักจะเข้ากันไม่ได้
a. travel เดินทาง

b. agree ตกลง เห็นด้วย

c. walk เดิน

d. live อาศัย

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. agree ตกลง เห็นด้วย

4. I can’t find out the name of our new teacher. ผมไม่รู้ชื่อของครูคนใหม่ของเรา
a. spell สะกด

b. learn รู้

c. mention พูดถึง

d. write เขียน

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. learn รู้
5. My son has _____ toys than your son. ลูกชายของผมมีของเล่นน้อยกว่าลูกชายของคุณ
a. least น้อยที่สุด

b. few สองสาม

c. little เล็กน้อย

d. fewer น้อยกว่า

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ d. fewer น้อยกว่า

 A few, a little มีความหมายว่า เล็กน้อย
A few ใช้กับคานามนับได้ เช่น
There are a few eggs left, but not many. (มีไข่อยู่จานวนหนึ่งแต่ไม่มาก)
A little ใช้กับคานามนับไม่ได้ เช่น
Can you give me a little help? (คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม)
เมื่อใช้ few และ little โดยไม่มี article “a” ให้ความหมายเป็นเชิงลบ “น้อยมากแทบจะไม่มีเลย”
เมื่อใช้ในประโยคเปรียบเทียบ
น้อย

น้อยกว่า

น้อยที่สุด

few

fewer….than

the fewest

little

less… than

the least ( คาว่า least ออกเสียงว่า / ลีสท / )

หลังจากที่ได้ลองทาแบบทดสอบ ตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับ
ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ
กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

Test Tip 30
Runy
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความ
ที่ต่อเนื่องมาจาก Test Tip 29 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มทาแบบทดสอบได้
เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกที่ให้มา
1. He ate ______ meat.
a. few

b. many

c. a little

d. a few

2. Jane wrote ten sentences in all.
a. already

b. altogether

c. yesterday

d. later

3. The dime is _______ the quarter in value.
a. equal to

b. larger than

c. over

d. below

4. My house is _____ from the bank than the post office.
a. far

b. as far

c. too far

d. farther

5. Bobby is 13 years old. His brother is 17. Bobby is _____ than his brother.
a. too young

b. younger

c. youngest

d. young

เมื่อทาแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

1. He ate ______ meat. เขากินเนื้อสัตว์น้อย
a. few น้อย

b. many มาก

c. a little น้อย

d. a few น้อย

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ c. a little น้อย

คาอธิบายเพิ่มเติม
 Much and Many มีความหมายว่า มาก
1. much ใช้กับคานามนับไม่ได้ ในประโยคคาถามและประโยคปฏิเสธ เช่น
How much money do we have? (เรามีเงินเท่าไร)
There isn’t much milk left. (นมเหลือไม่มาก)
2. many ใช้กับคานามนับได้ ในประโยคคาถามและประโยคปฏิเสธ เช่น
How many people were at the party? (มีคนอยู่ที่งานเลี้ยงเท่าไร)
I didn’t take many photos on vacation. (ฉันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมากนักตอนช่วงหยุดพักผ่อน)
 A few, a little มีความหมายว่า เล็กน้อย
A few ใช้กับคานามนับได้ เช่น
There are a few eggs left, but not many. (มีไข่อยู่จานวนหนึ่งแต่ไม่มาก)
A little ใช้กับคานามนับไม่ได้ เช่น
Can you give me a little help? (คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม)
few และ little มีความหมายในทางลบ หมายความว่า น้อยมากแทบจะไม่มีเลย สามารถใช้คาว่า
hardly any แทน few และ little ได้ (few and little also be used without article but then
have an almost negative meaning.) เช่น

We had little time for amusement. (It implies that we were very busy.) เรามีเวลา
สนุกสนานน้อยมาก หรือ เราแทบจะไม่มีเวลาสนุกสนานเลย หรืออีกนัยหนึ่งคือ เรายุ่งมาก
Few people know this. (It implies that it is almost unknown.) มีคนน้อยมากที่รู้จักสิ่งนี้
หรือ แทบจะไม่มีใครรู้จักสิ่งนี้เลย

2. Jane wrote ten sentences in all. เจนเขียนประโยคทั้งหมดสิบประโยค
a. already แล้ว

b. altogether ทั้งหมด

c. yesterday เมื่อวานนี้

d. later ในเวลาต่อมา

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. altogether ทั้งหมด
3. The dime is _______ the quarter in value. เหรียญสิบเซ็นต์มีค่าน้อยกว่าเหรียญยี่สิบห้าเซ็นต์
a. equal to เท่ากับ

b. larger than มากกว่า

c. over เหนือกว่า มากกว่า

d. below ต่ากว่า น้อยกว่า

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ d. below ต่ากว่า น้อยกว่า
คาอธิบายเพิ่มเติม
เงินอเมริกัน

รายละเอียด
๑ ดอลลาร์ (US dollar) มี ๑๐๐ เซนต์ (cent)
มีใช้ทั้งในรูปธนบัตรและเหรียญ

เหรียญ ๕๐ เซนต์ (half a dollar)

เหรียญ ๒๕ เซนต์ (quarter)

เหรียญ ๑๐ เซนต์ (dime) มีขนาดเล็กกว่าเหรียญ ๕ เซนต์
(nickel)
เหรียญ ๕ เซนต์ (nickel)

เหรียญ ๑ เซนต์ มีสีทองแดง

4. My house is _____ from the bank than the post office. บ้านของผมอยู่ไกลจากธนาคารมากกว่าที่
ทาการไปรษณีย์
a. far ไกล

b. as far ไกลเหมือน

c. too far ไกลมาก

d. farther ไกลกว่า

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ d. farther ไกลกว่า
คาอธิบายเพิ่มเติม

การเปรียบเทียบขั้นกว่า(Comparative Degree) หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างบุคคลสองคน หรือของสองสิ่ง
ทาได้ดังนี้
1. เติม er หลังคา adjective หรือ adverb และเชื่อมด้วย than เช่น
Charles is bigger than George. ชารลส์ตัวใหญ่กว่าจอร์จ
Jim works harder than his friend. จิมทางานหนักกว่าเพื่อนของเขา
2. เติม more หรือ less ไว้ข้างหน้า adjective หรือ adverb และเชื่อมด้วย than เช่น
His car is more expensive than mine. รถของเขาแพงกว่ารถของฉัน
He writes less beautifully than his friend. เขาเขียนสวยน้อยกว่าเพื่อนของเขา
 กฎในการเปลี่ยน adjective หรือ adverb ให้อยู่ในขั้นกว่า (Comparative degree) มีวิธีดังนี้

1. Adjective และ adverb ของคาที่มีพยางค์เดียว เปลี่ยนเป็นcomparativeด้วยการเติม –er เช่น
cheap

แพง

cheaper

แพงกว่า

clean

สะอาด

cleaner

สะอาดกว่า

cold

เย็น

colder

เย็นกว่า

new

ใหม่

newer

ใหม่กว่า

long

ยาว

longer

ยาวกว่า

small

เล็ก

smaller

เล็กกว่า

rich

รวย

richer

รวยกว่า

strong

แข็งแรง

stronger

แข็งแรงกว่า

tall

สูง

taller

สูงกว่า

poor

จน

poorer

จนกว่า

2. คาadjectiveพยางค์เดียวที่มีตัวสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว และออกเสียงสั้นๆ ก่อนเติม-er ต้องเติม
ตัวสะกดอีกตัวหนึ่ง เช่น
big

ใหญ่

bigger

ใหญ่กว่า

fat

อ้วน

fatter

อ้วนกว่า

hot

ร้อน

hotter

ร้อนกว่า

sad

เศร้า

sadder

เศร้ากว่า

thin

ผอม

thinner

ผอมกว่า

wet

เปียก

wetter

เปียกกว่า

3. คาadjectiveที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –er เช่น
angry

โกรธ

angrier

โกรธกว่า

dirty

สกปรก

dirtier

สกปรกกว่า

early

เร็ว

earlier

เร็วกว่า

funny

สนุก

funnier

สนุกกว่า

happy

มีความสุข

happier

มความสุขกว่า

heavy

หนัก

heavier

หนักกว่า

easy

ง่าย

easier

ง่ายกว่า

pretty

น่ารัก

prettier

น่ารักกว่า

sunny

สว่าง

sunnier

สว่างกว่า

4. Adjective ที่เป็นคาสามพยางค์และadjectiveที่ลงท้ายด้วย –ed และ –ing ให้เติม more หน้าคา
adjective เหล่านั้น เช่น
beautiful

สวย

comfortable สบาย

more beautiful.

สวยกว่า

more comfortable.

สบายกว่า

interesting

น่าสนใจ

more interesting.

น่าสนใจ กว่า

exciting

น่าตื่นเต้น

more exciting.

น่าตื่นเต้นกว่า

important

สาคัญ

more important.

สาคัญกว่า

worried

รู้สึกกังวล

more worried.

รู้สึกกังวลกว่า

tired

รู้สึกเหนื่อย

more tired.

รู้สึกเหนื่อยกว่า

Adjective และadverb บางคาที่มีรูปอยู่ในขั้นกว่าไม่เป็นไปตามกฎ เช่น
good

ดี

better

ดีกว่า

bad

เลว

worse

เลว

well

ดี

better

ดีกว่า

much

มาก

more

มากกว่า

many

มาก

more

มากกว่า

little

น้อย

less

น้อยกว่า

far

ไกล

farther

ไกลกว่า

5. Bobby is 13 years old. บ๊อบบี้อายุสิบสามปี His brother is 17. Bobby is _____ than his brother.
พี่ชายของเขาอายุสิบเจ็ดปี บ๊อบบี้อายุ ______ กว่าพี่ชายของเขา
a. too young เด็กมาก อ่อนมาก

b. younger เด็กกว่า อ่อนกว่า

c. youngest เด็กที่สุด อ่อนที่สุด

d. young หนุ่ม เด็ก อ่อน

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. younger เด็กกว่า อ่อนกว่า
อ่านคาอธิบายเพิ่มเติมในข้อ 4

หลังจากที่ได้ลองทาแบบทดสอบ ตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับ
ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ
กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

Test Tip 31
Runy
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความ
ที่ต่อเนื่องมาจาก Test Tip 30 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มทาแบบทดสอบได้
เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกที่ให้มา
1. He has around $20.00 in his pocket.
a. about

b. exactly

c. less than

d. more than

2. I forgot my toothbrush. I can’t clean _______.
a. my hair

b. my fingers

c. my teeth

d. my ears

3. When I visit another country, I must have ______.
a. a map

b. a camera

c. American dollars

d. a passport

4. Not many people were at the BX today.
a. a lot of

b. a few

c. a hundred

d. too many

5. When you get lost, you need ______.
a. a suitcase

b. a map

c. a train

d. a shirt

เมื่อทาแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

1. He has around $20.00 in his pocket. เขามีเงินประมาณยี่สิบเหรียญอยู่ในกระเป๋าของเขา
a. about ประมาณ

b. exactly ถูกต้อง แม่นยา เที่ยงตรง

c. less than น้อยกว่า

d. more than มากกว่า

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. about ประมาณ

คาอธิบายเพิ่มเติม
 นอกจาก about ยังมีคาที่มีความหมายเหมือนกัน ได้แก่ approximately เช่น
The journey took approximately seven hours. การเดินทางใช้เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมง
 exactly ถูกต้อง แม่นยา เที่ยงตรง (used to emphasize that something correct in every detail)
คาที่มีความหมายเหมือนกัน คือ precisely เช่น
It is exactly 0900 o’clock. เป็นเวลาเก้าโมงตรง
The meeting starts at 2 o’clock precisely. การประชุมเริ่มเวลาบ่ายสองโมงตรง
2. I forgot my toothbrush. I can’t clean _______. ผมลืมแปรงสีฟัน ผมไม่สามารถทาความสะอาด _____ ได้
a. my hair ผมของผม

b. my fingers นิ้วของผม

c. my teeth ฟันของผม

d. my ears หูของผม

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ c. my teeth ฟันของผม

3. When I visit another country, I must have ______. เมื่อผมเดินทางไปประเทศอื่น ผมต้องมี ____
a. a map แผนที่

b. a camera กล้องถ่ายรูป

c. American dollars เงินดอลล่าร์อเมริกัน

d. a passport หนังสือเดินทาง

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ d. a passport หนังสือเดินทาง

4. Not many people were at the BX today. มีคนไม่มากที่ร้านค้าวันนี้
a. a lot of มาก

b. a few น้อย

c. a hundred หนึ่งร้อย

d. too many มากเกินไป

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. a few น้อย

คาอธิบายเพิ่มเติม
 BX เป็นคาย่อของ Base Exchange ซึ่งเป็นคาศัพท์เฉพาะของทหารอากาศ หมายถึงร้านค้าในฐานทัพซึ่ง
มีอยู่ในฐานทัพของประเทศสหรัฐอเมริกาทั่วโลก (A Base Exchange: BX (US Air Force terminology)
is a type of retail store operating on United States military installations worldwide.)
(อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Base_Exchange)
ร้านค้าของทหารบกใช้คาว่า PX: Post Exchange
ร้านค้าของทหารเรือใช้ NEX: Navy Exchange
ร้านค้าของนาวิกโยธินใช้ MCX: Marine Corps Exchange
ร้านค้าของหน่วยรักษาความปลอดภัยชายฝั่งใช้ CGX: Coast Guard Exchange
 A lot of, lots of มีความหมายว่า มาก ใช้กับคานามนับได้และคานามนับไม่ได้ในประโยคบอกเล่า
คาถามและปฏิเสธ เช่น
There’s a lot of butter. (มีเนยมาก)
I have lots of friends. (ฉันมีเพื่อนมาก)
Are there lots of tourists in your country? (มีนักท่องเที่ยวจานวนมากในประเทศของคุณใช่ไหม)
There isn’t a lot of butter, but there’s enough. (มีเนยไม่มากแต่มีพอ)
 A few, a little มีความหมายว่า เล็กน้อย
A few ใช้กับคานามนับได้ เช่น
There are a few eggs left, but not many. (มีไข่อยู่จานวนหนึ่งแต่ไม่มาก)
A little ใช้กับคานามนับไม่ได้ เช่น
Can you give me a little help? (คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม)
 Many มีความหมายว่า มาก ใช้กับคานามนับได้ ในประโยคคาถามและประโยคปฏิเสธ เช่น
How many people were at the party? (มีคนอยู่ที่งานเลี้ยงเท่าไร)

I didn’t take many photos on vacation. (ฉันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมากนักตอนช่วงหยุดพักผ่อน)

นอกจากนี้ยังมีคาและสานวนที่ใช้แสดงจานวน (expressions of quantity) อื่น ๆ ที่พบในข้อสอบECL ดังนี้
เราใช้
some
any
lots of/
a lot of
many
much
a few
a little

คานามนับได้

คานามนับไม่ได้

ประโยคบอกเล่า

ประโยคคาถาม

ประโยคปฏิเสธ








































สรุปการใช้คาบอกจานวน Expressions of Quantity
Some and any ใช้กับคานามนับได้และคานามนับไม่ได้
1. Some ใช้ในประโยคบอกเล่า เช่น
I’d like some sugar.

ฉันต้องการน้าตาล

2. Any ใช้ในประโยคคาถามและประโยคปฏิเสธ เช่น
Is there any sugar in this coffee?
Do you have any brothers and sisters?
We don’t have any dishwashing liquid.
I didn’t buy any apples.

มีน้าตาลในกาแฟไหม
คุณมีพี่/น้องชายและพี่/น้องสาวไหม
เราไม่มีน้ายาล้างจาน
ฉันไม่ได้ซื้อแอปเปิล

3. Some ใช้ในประโยคคาถามที่มีความหมายในเชิงขอร้องหรือเสนอให้ เช่น
Can I have some cake?
ขอกินเค้กได้ไหม
Would you like some soda?
คุณต้องการเครื่องดื่มไหม
Much and Many
1. much ใช้กับคานามนับไม่ได้ ในประโยคคาถามและประโยคปฏิเสธ เช่น

How much money do we have?
There isn’t much milk left.

เรามีเงินเท่าไร
นมเหลือไม่มาก

2. many ใช้กับคานามนับได้ ในประโยคคาถามและประโยคปฏิเสธ เช่น
How many people were at the party?
มีคนอยู่ที่งานเลี้ยงเท่าไร
I didn’t take many photos on vacation.
ฉันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมากนักตอนช่วงหยุดพักผ่อน
A lot of, lots of ใช้กับคานามนับได้และคานามนับไม่ได้ในประโยคบอกเล่า คาถามและปฏิเสธ เช่น
There’s a lot of butter.
มีเนยมาก
I have lots of friends.
ฉันมีเพื่อนมาก
Are there lots of tourists in your country?
มีนักท่องเที่ยวจานวนมากในประเทศของคุณใช่ไหม
There isn’t a lot of butter, but there’s enough.
มีเนยไม่มากแต่มีพอ
A few, a little มีความหมายว่า เล็กน้อย
1. A few ใช้กับคานามนับได้ เช่น
There are a few eggs left, but not many.

มีไข่อยู่จานวนหนึ่งแต่ไม่มาก

2. A little ใช้กับคานามนับไม่ได้ เช่น
Can you give me a little help?

คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม

นอกจากนี้ยังมี a great deal of และ plenty of มีความหมายว่า มาก
1. a great deal of ใช้กับคานามนับไม่ได้ เช่น
She has a great deal of money.
เธอมีเงินมาก
He spent a great deal of time writing that novel. เขาใช้เวลามากเขียนนวนิยาย
2. plenty of ใช้กับคานามนับได้และคานามนับไม่ได้เช่น
I’ve plenty of time.
There are plenty of trees in my garden.

ฉันมีเวลามาก
มีต้นไม้ในสวนจานวนมาก

5. When you get lost, you need ______. เมื่อคุณหลงทาง คุณต้องการ _____
a. a suitcase กระเป๋าเสื้อผ้า

b. a map แผนที่

c. a train รถไฟ

d. a shirt เสื้อเชิร์ต

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. a map แผนที่

หลังจากที่ได้ลองทาแบบทดสอบ ตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับ
ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ
กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

Test Tip 32
Runy
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความที่ต่อ
เนื่องมาจาก Test Tip 31 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มทาแบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่าน
อ่านโจทย์และเลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกที่ให้มา
1. Gasoline is used ______.
a. in car

b. in medicine

c. in drink

d. in food

2. Because I was confused in the big city, I _______.
a. was hungry

b. got lost

c. fell down

d. bought a car

3. She had a wonderful time at the party.
a. very bad

b. very difficult

c. very good

d. very sad

4. When John thanked me, I said “____.”
a. Fine, thanks

b. Hello

c. You’re welcome

d. Yes, please

5. If I want to go skiing, I must have ______.
a. a red cap

b. good food

c. deep snow

d. a car

เมื่อทาแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

1. Gasoline is used ______. น้ามันถูกใช้ ______
a. in car ในรถยนต์

b. in medicine ในยา

c. in drink ในเครื่องดื่ม

d. in food ในอาหาร

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. in car ในรถยนต์

คาอธิบายเพิ่มเติม
โดยทั่วไปแล้วประโยคมีสองแบบคือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทากริยาเรียกว่า Active Voice ส่วนประโยคที่
ประธานเป็นผู้ถูกกระทาเรียกว่า Passive Voice รูปแบบของ Passive Voice ประกอบด้วย
ประธาน ( subject ) + กริยา ( verb to be + past participle หรือ กริยาช่องที่ ๓ ) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Present Simple Tense

Active Voice

Passive Voice

ทอมกินข้าว

ข้าวถูกกินโดยทอม

Tom eats rice.

Rice is eaten by Tom.

Present Continuous Tense Tom is eating rice.

Rice is being eaten by Tom.

Present Perfect Tense

Rice has been eaten by Tom.

Tom has eaten rice.

Past Simple Tense

Tom ate rice.

Rice was eaten by Tom.

Past Continuous Tense

Tom was eating rice.

Rice was being eaten by Tom.

Past Perfect Tense

Tom had eaten rice.

Rice had been eaten by Tom.

Future Simple Tense

Tom will eat rice.

Rice will be eaten by Tom.

Future Perfect Tense

Tom will have eaten rice. Rice will have been eaten by Tom.

2. Because I was confused in the big city, I _______. เพราะว่าผมรู้สึกสับสนในเมืองใหญ่ ผม_____
a. was hungry หิว

b. got lost หลงทาง

c. fell down หกล้ม

d. bought a car ซื้อรถ

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. got lost หลงทาง

คาอธิบายเพิ่มเติม
คาว่า confused ในประโยค Because I was confused in the big city, I ____. เป็นกริยากลุ่มพิเศษ
พวกเดียวกับ interest, surprise, please, bore, amuse, disappoint, satisfy, annoy, excite, terrify ซึ่งมี
ความหมายว่า “ทาให้….” และทาหน้าที่เป็นคาคุณศัพท์ (adjective) ก็ได้

 verb BE + verb of feeling (กริยาแสดงความรู้สึก) ที่ทาหน้าที่เหมือนคาคุณศัพท์ verb of feeling นั้น
อาจจะอยู่ในรูป ing หรือ V3 เช่นกันแล้วแต่ความหมาย แปลง่าย ๆ คือ
______ing = น่า___________
______ed = รู้สึก__________
เช่น

exciting
interesting
boring

น่าตื่นเต้น
น่าสนใจ
น่าเบื่อ

excited
interested
bored

รู้สึกตื่นเต้น
รู้สึกสนใจ
รู้สึกเบื่อ

ตัวอย่างประโยค
The football match is exciting.

I am excited.

การแข่งขันฟุตบอลคู่นี้น่าตื่นเต้น

ผมรู้สึกตื่นเต้น

The book is interesting.

I am interested in this book.

หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ

ผมรู้สึกสนใจในหนังสือเล่มนี้

The meeting is boring.

I am bored with the meeting.

การประชุมครั้งนี้น่าเบื่อ

ผมรู้สึกเบื่อกับการประชุมครั้งนี้

3. She had a wonderful time at the party. เธอมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่งานเลี้ยงสังสรรค์
a. very bad แย่มาก

b. very difficult ยากมาก

c. very good ดีมาก

d. very sad เศร้ามาก

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ c. very good ดีมาก

เป็นต้น

คาอธิบายเพิ่มเติม
 รู้สึกสนุก หรือมีช่วงเวลาที่ดี สานวนภาษาอังกฤษ ใช้
have a wonderful time, have a good time, have a very good time หรือ enjoy เช่น
I enjoy the party very much.
I have a (very) good time at the party.
I have a wonderful time at the party.

4. When John thanked me, I said “____.” เมื่อจอห์นขอบคุณผม ผมพูดว่า_____
a. Fine, thanks สบายดี ขอบคุณ

b. Hello สวัสดี

c. You’re welcome ด้วยความยินดี

d. Yes, please ครับ ได้โปรด

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ c. You’re welcome ด้วยความยินดี
คาอธิบายเพิ่มเติม

 คาทักทาย (greetings) และการตอบ (responses)
คาทักทาย (greetings)
เป็นทางการ (formal)
Good morning
Good afternoon
Good evening
ไม่เป็นทางการ (informal)
Hello
Hi
คาถามเรื่องสุขภาพและสถานการณ์ทั่วไป
เป็นทางการ (formal)
How are you?

ไม่เป็นทางการ (informal)
How’s it going?
How are things?
How’s everything?
How are you doing?
 คาตอบรับคาขอบคุณ

การตอบ (responses)
Good morning
Good afternoon
Good evening
Hello
Hi
การตอบ (responses)
เป็นทางการ (formal)
I’m doing very well, thank you. And you?
I’m fine, thank you. And you?
Very well, thank you. And you?
Fine, thank you.
ไม่เป็นทางการ (informal)
Fine, thanks.
Great, thanks.
Not too bad. / OK. / All right. / So so.

- You’re welcome.
- My pleasure.
- Don’t mention it.
- Not at all.
- Any time.
- No problem.
ตัวอย่างบทสนทนา
Tim : Thank you very much for the gift. ขอบคุณมากสาหรับของขวัญ
Suda : Don’t mention it. ไม่เป็นไร
**********
Vipa : That’s very kind of you .Thanks. คุณใจดีมาก ขอบคุณค่ะ
Suda : It’s my pleasure. ยินดีค่ะ
***********
 เมื่อมีคนมาเสนอให้ความช่วยเหลือ เชิญให้ทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม ถ้ารับให้ตอบ Yes, please. ถ้าไม่ต้องการ
ให้ตอบปฏิเสธ No, thank you. หรือ No, thanks. เช่น
A: Would you like some drink? คุณต้องการเครื่องดื่มไหม
B: Yes, please. / No, thank you. ต้องการค่ะ ขอบคุณค่ะ / ไม่ต้องการค่ะ ขอบคุณค่ะ

5. If I want to go skiing, I must have ______. ถ้าผมต้องการไปเล่นสกี ผมต้องมี_____
a. a red cap หมวกแก๊ปสีแดง

b. good food อาหารดี

c. deep snow หิมะหนา ๆ

d. a car รถยนต์หนึ่งคัน

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ c. deep snow หิมะหนา ๆ

ในข้อสอบ ECL มีกลุ่มคากริยาที่ต้องตามด้วย Gerund (กริยาเติม ing) หลายคา ได้แก่
enjoy
ชอบ, สนุกสนาน
finish
เสร็จ, ทาเสร็จ
avoid
หลีกเลี่ยง
postpone
เลื่อนออกไป
mind
รังเกียจ
look forward to ตั้งหน้าตั้งตาคอย
be worth
มีคุณค่า
go
ไป
ตัวอย่างประโยค
I enjoy listening to music.
ฉันชอบฟังเพลง
Have you finished doing your homework?
ทาการบ้านเสร็จหรือยัง
He tried to avoid answering my question.
เขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ตอบคาถามฉัน
I have postponed writing a letter so many times. I really must do it today.
ฉันเลื่อนการเขียนจดหมายหลายครั้งแล้ว วันนี้ต้องเขียนซะที
Would you mind closing the door?
รังเกียจที่จะปิดประตูให้หน่อยได้ไหม
I look forward to getting your letter.
ฉันจะ(ตั้งหน้าตั้งตา) รอจดหมายคุณ
This book is worth reading.
หนังสือเล่มนี้มีค่าสมควรแก่การอ่าน
He goes fishing on Sundays.
เขาไปตกปลาทุกวันอาทิตย์
She goes shopping every day.
หล่อนไปซื้อของทุกวัน
They go swimming in the afternoon.
พวกเขาไปว่ายน้าตอนบ่าย
หลังจากที่ได้ลองทาแบบทดสอบ ตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกองทัพอากาศ
ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

Test Tip 33
Runy
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้ง นะคะ เป็นบทความ
ที่ต่ อ เนื่ อ งมาจาก Test Tip 32 เพื่ อ ให้ ท่ า นผู้ อ่ า นได้ ฝึ ก ฝนและทบทวนภาษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเองแล้ ว ยั ง เป็ น
การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มทาแบบทดสอบ
ได้เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกที่ให้มา
1. I am hungry. I want _____.
a. a glass of water

b. a steak

c. some sleep

d. some money

2. Mike doesn’t like to sing. He doesn’t like to dance _____.
a. too

b. neither

c. never

d. either

3. I drive five miles _____ school every day.
a. by and for

b. off and on

c. to and from

d. in and out

4. This train stops at every station. It is ______.
a. a local train

b. an old train

c. an express train

d. a cheap train

5. A safe way to carry money is by using ______.
a. traveler’s checks

b. foreign coins

c. large bills

d. American dollars

เมื่อทาแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
1. I am hungry. I want _____. ผมหิว ผมต้องการ_____
a. a glass of water น้าหนึ่งแก้ว

b. a steak สเต๊กหนึ่งชิ้น

c. some sleep นอนหลับ

d. some money เงินจานวนหนึ่ง

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. a steak สเต๊กหนึ่งชิ้น

2. Mike doesn’t like to sing. He doesn’t like to dance _____. ไมค์ไม่ชอบร้องเพลง เขาไม่ชอบเต้นรา_____
a. too ด้วยเหมือนกัน

b. neither ไม่....เหมือนกัน

c. never ไม่เคย

d. either ไม่...เหมือนกัน

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ d. either ไม่...เหมือนกัน

คาอธิบายเพิ่มเติม
Connected Statements คือประโยคที่เป็นไปในทานองเดียวกันกับประโยคแรกที่นามา เป็นการพูดสั้น ๆ
กะทัดรัดได้ใจความแทนการพูดซ้ากับประโยคแรกที่ทาให้เยิ่นเย้อ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ประโยคบอกเล่าคล้อยตามกัน
๒. ประโยคปฏิเสธคล้อยตามกัน
๑. ประโยคบอกเล่าคล้อยตามกันเราจะใช้ ๒ คาคือ so และ too โดยมีโครงสร้างดังนี้

So

Verb Be/
ประธาน
Verb ช่วยอื่นๆ/
Verb Do

ประธาน

Verb Be/
Verb ช่วยอื่นๆ/
Verb Do

too

ตัวอย่างประโยค
A: He is an officer in the military service.

เขาเป็นทหารอยู่ในกองทัพ

B: So am I. หรือ I am, too.

ผมก็เป็นทหารอยู่ในกองทัพเหมือนกัน

A: She can swim very well.

เธอว่ายน้าเก่งมาก

B: So can I. หรือ I can, too.

ผมก็ว่ายน้าเก่งมากเหมือนกัน

A: I have read that book already.

ผมเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว

B: So has Mary. หรือ Mary has, too.

แมรี่ก็เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเหมือนกัน

A: I like to read books.

ผมชอบอ่านหนังสือ

B: So does my daughter. หรือ My daughter does, too. ลูกสาวของผมก็ชอบอ่านหนังสือ
เหมือนกัน

A: John went to the movie last night.

จอห์นไปดูหนังเมื่อคืนนี้

B: So did I. หรือ I did, too.

ผมก็ไปดูหนังเมื่อคืนนี้เหมือนกัน

๒. ประโยคปฏิเสธคล้อยตามกัน เราจะใช้ ๒ คาคือ neither และ either โดยมีโครงสร้างดังนี้
Neither

Verb Be/
ประธาน
Verb ช่วยอื่นๆ/
Verb Do

ประธาน

Verb Be/
Verb ช่วยอื่นๆ/+not
Verb Do

either

ตัวอย่างประโยค
A: I’m not hungry.

ผมไม่หิว

B: Neither am I. หรือ I’m not either.

ผมก็ไม่หิวเหมือนกัน

A: I can’t swim.

ผมว่ายน้าไม่เป็น

B: Neither can I หรือ I can’t either.

ผมก็ว่ายน้าไม่เป็นเหมือนกัน

A: She hasn’t done her homework yet.

เธอยังไม่ได้ทาการบ้าน

B: Neither have I หรือ I haven’t either.

ผมก็ยังไม่ได้ทาการบ้านเหมือนกัน

A: I don’t understand him.

ผมไม่เข้าใจเขา

B: Neither do I. หรือ I don’t either.

ผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกัน

A: I didn’t enjoy the party last night.

ผมไม่รู้สึกสนุกกับงานสังสรรค์เมื่อคืนนี้

B: Neither did I. หรือ I didn’t either.
เหมือนกัน

ผมก็ไม่รู้สึกสนุกกับงานสังสรรค์เมื่อคืนนี้

3. I drive five miles _____ school every day. ผมขับรถห้าไมล์_____โรงเรียนทุกวัน
a. by and for โดยและสาหรับ

b. off and on เป็นบางครั้งบางคราว

c. to and from ไปและกลับ

d. in and out เข้า ๆ ออก ๆ

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ c. to and from ไปและกลับ

คาอธิบายเพิ่มเติม
 off and on เป็นสานวน แปลว่า เป็นบางครั้งบางคราว มีความหมายเหมือนกับ now and then และ from
time to time เช่น It rained off and on all day. ฝนตก ๆ หยุด ๆ ตลอดทั้งวัน
 to and from ไปและกลับ เช่น He walks to and from work every day. เขาเดินไปทางานและเดินกลับ
บ้านทุกวัน
 in and out เข้า ๆ ออก ๆ (going regularly to a place) เช่น He was in and out of jail for most of
his life. เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเข้า ๆ ออก ๆ จากคุก
4. This train stops at every station. It is ______. รถไฟหยุดทุกสถานี มันเป็น____
a. a local train รถไฟท้องถิ่น

b. an old train รถไฟเก่า

c. an express train รถ(ไฟ)ด่วน

d. a cheap train รถไฟราคาถูก

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. a local train รถไฟท้องถิ่น

คาอธิบายเพิ่มเติม
A local train is a train that stops at all places on the route. (p.755: Oxford Advanced Learner’s
Dictionary) รถไฟท้องถิ่นคือรถไฟที่หยุดทุกสถานี
An express train is a fast train which stops at very few stations. (p. 542: Collins, COBUILD English
Dictionary for Advanced Learners) รถ(ไฟ)ด่วนคือรถไฟที่หยุดจอดเพียงไม่กี่สถานี

5. A safe way to carry money is by using ______. วิธีที่ปลอดภัยในการพกเงินติดตัวคือการใช้ ____.
a. traveler’s checks เช็คเดินทาง หรือตั๋วเงิน

b. foreign coins เงินเหรียญต่างประเทศ

c. large bills ธนบัตรมูลค่าสูง

d. American dollars เงินดอลล่าร์อเมริกัน

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. traveler’s checks เช็คเดินทางหรือตั๋วเงิน
คาอธิบายเพิ่มเติม
Traveler’s Check เช็คเดินทาง หรือตั๋วเงินสาหรับนักเดินทางออกโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการซื้อ เล็กน้อยใช้จ่ายตามราคาหน้าตั๋วต้องใช้ควบคู่กับพาสปอร์ตและทุกครั้ง ที่ใช้ต้องเซ็นชื่อใหม่ใ ห้
เหมือนกับลายเซ็นเดิมบนตั๋วเงินที่เซ็นไว้แล้วตั้งแต่ตอนซื้อ ราคาหน้าตั๋วก็มีตั้งแต่ $20, $50, $100, $500, $1000 หรือ
อาจจะมีย่อยๆ ไปกว่านี้ข้อดีของ Traveler’s Check คือ สามารถใช้แทนเงินสดได้หลายร้านในอเมริกายอมรับเวลาเรา
ซื้อของและบางทีทอนเป็นเงินสดให้ด้วย เอาเข้าบัญชีธนาคารแล้วเบิกได้เลย ถ้าหายก็อายัดได้ และถึงมีคนเก็บได้ก็ยาก
ที่จะไปแลกเป็นเงินสดเพราะต้องมีพาสปอร์ตและลายเซ็นชื่อทีเ่ หมือนกัน

หลังจากที่ได้ลองทาแบบทดสอบ ตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ
กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

Test Tip 34
Runy
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความ
ที่ต่อเนื่องมาจาก Test Tip 33 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มทาแบบทดสอบได้
เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกที่ให้มา
1. They will watch TV for the rest of the evening.
a. time they should study
b. time they sleep
c. time that is left

d. time they should work

2. Dick used to drive a blue car.
a. He drives a blue car every day.
b. He did drive a blue car, but he doesn’t now.
c. He is accustomed to driving a blue car.
d. He likes to drive a blue car.
3. Select the correct sentence.
a. Mrs. Dawson is writing I guess a letter.
b. A letter Mrs. Dawson is writing I guess.
c. I guess Mrs. Dawson is writing a letter.
d. Mrs. Dawson a letter I guess is writing.
4. Select the correct sentence.
a. Some train stations are places confusing.
b. Are some train stations places confusing.
c. Train stations some are confusing places.
d. Some train stations are confusing places.
5. Select the correct sentence.
a. We both wanted this movie to see an opportunity.
b. An opportunity we both wanted this movie to see.
c. We both wanted an opportunity to see this movie.
d. To see this opportunity we both wanted an movie.

เมื่อทาแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
1. They will watch TV for the rest of the evening. พวกเขาจะดูทีวีในช่วงเวลาที่เหลือตอนเย็น
a. time they should study เวลาที่พวกเขาควรทบทวนบทเรียน
b. time they sleep เวลาที่พวกเขาควรนอนหลับ
c. time that is left เวลาที่เหลือ
d. time they should work เวลาที่พวกเขาควรทางาน
คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ c. time that is left เวลาที่เหลือ
คาอธิบายเพิ่มเติม
 rest เป็นคานาม (noun) แปลว่า ส่วนที่เหลือ (the remaining part of something) เช่น
the rest of the world ส่วนที่เหลือของโลก
the rest of my life ส่วนที่เหลือของชีวิต
the rest of his money เงินของเขาที่เหลืออยู่

2. Dick used to drive a blue car. ดิ๊กเคยขับรถสีน้าเงิน
a. He drives a blue car every day. เขาขับรถสีน้าเงินทุกวัน
b. He did drive a blue car, but he doesn’t now. เขาเคยขับรถสีน้าเงิน แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ขับแล้ว
c. He is accustomed to driving a blue car. เขาคุ้นเคยกับการขับรถสีน้าเงิน
d. He likes to drive a blue car. เขาชอบขับรถสีน้าเงิน

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. He did drive a blue car, but he doesn’t now. เขาเคยขับรถสีน้าเงิน
แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ขับแล้ว

คาอธิบายเพิ่มเติม
 used to + infinitive (กริยาไม่เปลี่ยนรูป) แปลว่า เคย ใช้กับกิจกรรมที่เคยทาเป็นประจาในอดีตแต่
ปัจจุบันไม่ทาแล้ว
used to + infinitive (กริยาไม่เปลี่ยนรูป)
เช่น
Tom used to go to karaoke bars every night.
เมื่อก่อนนี้ทอมไปร้านคาราโอเกะทุกคืน (ความหมายแฝงคือปัจจุบันนี้เขาไม่ไปแล้ว)
Jim used to be a good athlete. จิมเคยเป็นนักกีฬาที่เก่ง
 be/become/get accustomed to และ be/become/get used to มีความหมายว่า เคยชิน
คุ้นเคย
be/become/get used to
+ noun หรือ V-ing
be/become/get accustomed to
ตัวอย่างประโยค
be/become/get used to + noun

be/become/get used to + V-ing

คุณจะคุ้นเคยกับอากาศร้อนในประเทศไทย
You will be used to the hot weather in Thailand.

คุณจะคุ้นเคยกับการอยู่ในประเทศไทย
You will be used to living in Thailand.

You will become used to the hot weather in Thailand.
You will get used to the hot weather in Thailand.

You will become used to living in Thailand.
You will get used to living in Thailand.

be/become/get accustomed to + noun

be/become/get accustomed to + V-ing

ฉันเคยชินกับอาหารไทย

ฉันเคยชินกับการกินอาหารไทย

I am accustomed to Thai food.
I become accustomed to Thai food.

I am accustomed to eating Thai food.
I become accustomed to eating Thai food.

I get accustomed to Thai food.

I get accustomed to eating Thai food.

3. Select the correct sentence. เลือกประโยคที่ถูกต้อง
a. Mrs. Dawson is writing I guess a letter.
b. A letter Mrs. Dawson is writing I guess.
c. I guess Mrs. Dawson is writing a letter.
d. Mrs. Dawson a letter I guess is writing.
คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ c. I guess Mrs. Dawson is writing a letter. ผมคิดว่านางดอว์สันกาลัง
เขียนจดหมาย
4. Select the correct sentence. เลือกประโยคที่ถูกต้อง
a. Some train stations are places confusing.
b. Are some train stations places confusing.
c. Train stations some are confusing places.
d. Some train stations are confusing places.

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ d. Some train stations are confusing places. สถานีรถไฟบางแห่งเป็น
สถานที่ที่สับสนวุ่นวาย

5. Select the correct sentence. เลือกประโยคที่ถูกต้อง
a. We both wanted this movie to see an opportunity.
b. An opportunity we both wanted this movie to see.
c. We both wanted an opportunity to see this movie.
d. To see this opportunity we both wanted an movie.
คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ c. We both wanted an opportunity to see this movie. เราทั้งสองคน
ต้องการโอกาสที่จะได้ดูภาพยนตร์

หลังจากที่ได้ลองทาแบบทดสอบ ตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับ
ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ครูภาษาพาที จะเป็นประโยชน์ต่อ
ข้าราชการกองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

Test Tip 35
Runy
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความที่ต่อ
เนื่องมาจาก Test Tip 34 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษา ฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มทาแบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่าน
อ่านโจทย์และเลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกที่ให้มา
1. We have to meet with our teacher at 09:00.
a. must

b. can

c. should

d. may

2. The girl _______ is singing is my sister.
a. who

b. what

c. which

d. whom

3. The dollar is the basic unit of money in the United States.
a. primary

b. metal

c. new

d. minor

4. Mr. Smith was in a hurry. Mr. Smith was _______.
a. rushed

b. weak

c. tired

d. comfortable

5. Most people in the United States have some form of transportation. They have ____.
a. radios

b. cars

c. movies

d. shoes

เมื่อทาแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

1. We have to meet with our teacher at 09:00. พวกเราต้องพบกับครูของพวกเราตอนเก้านาฬิกา
a. must ต้อง

b. can สามารถ

c. should ควร

d. may อาจจะ

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. must ต้อง
คาอธิบายเพิ่มเติม
 have to แปลว่า ต้ อง ใช้ เพื่อบอกถึงสิง่ ที่ประธานต้ องทา ประโยคที่แสดงถึงปั จจุบนั มีความหมายเดียวกับ
must
มีการใช้ดังนี้ ประธาน + have / has to + กริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป
I/ We/ You/ They

have to

do

He/ She/ It

has to

work

 must มีการใช้ดังนี้ ประธาน + must + กริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป
I / You / We / They
He / She / It

eat.
must

work.
go.

ตัวอย่างประโยค
Jim must hand his paper in by this Friday. จิมต้องส่งรายงานภายในวันศุกร์นี้
She has to go now.
เธอต้องไปเดี๋ยวนี้
 กริยาช่วย (modal Verbs or auxiliary Verbs) มีโครงสร้างดังนี้
ประธาน (subject) + กริยาช่วย (modal Verbs or auxiliary Verbs) + กริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป

Modal Verbs หรือ
Auxiliary Verbs
may

may / might

can

should

uses (การใช้)

ตัวอย่างประโยค

การให้อนุญาต (formal permission)

You may leave the room.
คุณออกไปจากห้องได้แล้ว

1. แสดงถึงสิ่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น
(used to say that something is possible)

He may/ might come to the
party tonight.
เขาอาจจะมางานสังสรรค์คืนนี้

2. แสดงการขอร้องอย่างสุภาพ
(polite request)

May / Might I borrow your
pen?
ผมขอยืมปากกาหน่อยได้ไหมครับ

1. แสดงความสามารถ (ability)

I can swim.
ผมว่ายน้าได้

2. แสดงการอนุญาต (informal permission)

You can use my car today.
คุณใช้รถผมได้วันนี้

3. แสดงการขออนุญาต (informal polite
request)

Can I borrow you pen?
ผมขอยืมปากกาของคุณได้ไหมครับ

4. แสดงความเป็นไปไม่ได้ ใช้เฉพาะประโยค
ปฏิเสธเท่านั้น ( impossibility)

That can’t be true!
นั่นไม่เป็นความจริง!

1. ให้คาแนะนา (advisability)

He should study tonight.
เขาควรจะทบทวนบทเรียนคืนนี้

2. แสดงความมั่นใจที่น่าจะเป็นไปได้ 90%
( 90% certainty : expectation)

He should do well on the
test.
เขาควรจะทาแบบทดสอบได้ดี

Modal Verbs หรือ
Auxiliary Verbs
must

uses (การใช้)

ตัวอย่างประโยค

1. แสดงถึงความจาเป็น (strong necessity)

I must go to class today.
ผมต้องไปเข้าชั้นเรียนวันนี้

2. แสดงการห้ามไม่ให้ทา ในรูปประโยคปฏิเสธ
(prohibition : negative)

You must not open that door.
คุณต้องไม่เปิดประตู

3. แสดงความมั่นใจที่น่าจะเป็นไปได้ 95%
( 95% certainty)

Mary isn’t in class. She must
be sick.
แมรี่ไม่อยู่ในชั้นเรียน เธอต้องไม่
สบายแน่ ๆ

2. The girl _______ is singing is my sister. เด็กผู้หญิงคนที่กาลังร้องเพลงเป็นน้องสาวของผม
a. who คนที่

b. what สิ่งที่

c. which อันที่

d. whom คนที่

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. who คนที่
คาอธิบายเพิ่มเติม
 Adjective clause คือประโยคที่ทาหน้าที่ขยายคานาม แบ่งออกเป็น
 Adjective clause pronouns used as the subject สรรพนามแทนคนและสรรพนามแทนสัตว์และ
สิ่งของที่ทาหน้าที่เป็นประธานของประโยค ดังนี้
เมื่อแทนคนใช้ who หรือ that
I thanked the woman. She helped me. ผมขอบคุณผู้หญิงคนนั้น เธอช่วยเหลือผม
I thanked the woman who helped me. who helped me เป็น adjective clause
ผมขอบคุณผู้หญิงคนนั้น เธอช่วยเหลือผม
และ who เป็นประธานของ adjective clause
I thanked the woman that helped me. that helped me เป็น adjective clause
ผมขอบคุณผู้หญิงคนที่ช่วยเหลือผม
และ that เป็นประธานของ adjective clause

เมื่อแทนสัตว์และสิ่งของใช้ which หรือ that
The book is mine. It is on the table. หนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือของผม มันอยู่บนโต๊ะ
The book which is on the table is mine.
หนังสือที่อยู่บนโต๊ะเป็นหนังสือของผม
The book that is on the table is mine.
หนังสือที่อยู่บนโต๊ะเป็นหนังสือของผม

which is on the table เป็น adjective clause
และ which เป็นประธานของ adjective clause
that is on the table เป็น adjective clause และ
that เป็นประธานของ adjective clause

 Adjective clause pronouns used as the object of a verb สรรพนามแทนคนและสรรพนาม
แทนสัตว์และสิ่งของที่ทาหน้าที่เป็นกรรมของประโยค ดังนี้
เมื่อแทนคนใช้ who, whom หรือ that ดังนี้
The man was Mr. Jones. I saw him. ผู้ชายคนนั้นคือคุณโจนส์ ผมเห็นเขา (คุณโจนส์)
The man who (m) I saw was Mr. Jones.
ผู้ชายคนที่ผมเห็นคือคุณโจนส์
The man that I saw was Mr. Jones.
ผู้ชายคนที่ผมเห็นคือคุณโจนส์
The man we saw was Mr. Jones.
ผู้ชายคนที่ผมเห็นคือคุณโจนส์

ใช้ who หรือ whom แทนคนที่เป็นกรรม
ของ ประโยค adjective clause แต่ whom
มักใช้ในประโยคที่เป็นทางการ
ใช้ that แทน who หรือ whom ก็ได้
หรือไม่ใช้ who, whom หรือ that เลยก็ได้

เมื่อแทนสัตว์และสิ่งของใช้ which, that ดังนี้
The movie wasn’t very good. We saw it last night.
ภาพยนตร์เรื่องนัน้ ไม่ค่อยดีนัก พวกเราดูภาพยนตร์เรื่องนัน้ แล้วเมื่อคืนนี้
The movie which we saw last night wasn’t very good.
ภาพยนตร์ที่พวกเราดูเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยดีนัก
The movie that we saw last night wasn’t very good.
ภาพยนตร์ที่พวกเราดูเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยดีนัก
The movie we saw last night wasn’t very good.
ภาพยนตร์ที่พวกเราดูเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยดีนัก

ใช้ which แทนสิ่งของที่เป็นกรรม
ของประโยค adjective clause
ใช้ that แทนสิ่งของที่เป็นกรรม
ของประโยค adjective clause
หรือไม่ใช้ which, that เลยก็ได้

3. The dollar is the basic unit of money in the United States. ดอลล่าร์เป็นหน่วยเงินหลักของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
a. primary หลัก สาคัญ พื้นฐาน

b. metal โลหะ

c. new ใหม่

d. minor น้อย ไม่สาคัญ

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. primary หลัก สำคัญ พื้นฐำน (main, most important, basic)
4. Mr. Smith was in a hurry. คุณสมิทธ์กาลังรีบ
Mr. Smith was _______. คุณสมิทธ์ _____.
a. rushed รีบ

b. weak อ่อนแอ

c. tired เหนื่อย

d. comfortable สบาย

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a. rushed รีบ
5. Most people in the United States have some form of transportation.
คนส่วนมากในประเทศสหรัฐอเมริกามียานพาหนะใช้
They have ____. พวกเขามี _______.
a. radios วิทยุ

b. cars รถยนต์

c. movies ภาพยนตร์

d. shoes รองเท้า

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. cars รถยนต์
หลังจากที่ได้ลองทาแบบทดสอบ ตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ
กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

Test Tip 36
Runy
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ เป็นบทความ
ที่ต่อเนื่องมาจาก Test Tip 35 เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษา ฯ ด้วย ท่านผู้อ่านลองเริ่มทาแบบทดสอบได้
เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกคาตอบที่คิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกที่ให้มา
1. My shoes are comfortable.
a. They are too small.

b. They are very tight.

c. They are too big.

d. They feel good.

2. The train came in at 6:00.
a. left

b. passed

c. arrived

d. crashed

3. I’m lost. Will you please _____ me find the bank?
a. helps

b. helped

c. helping

d. help

4. You’ll likely enjoy visiting New York.
a. never

b. probably

c. soon

d. often

5. Don’t forget to bring your baggage.
a. coat

b. watch

c. suitcase

d. ticket

เมื่อทาแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

1. My shoes are comfortable. รองเท้าของผมใส่สบาย
a. They are too small. รองเท้าของผมเล็กเกินไป
b. They are very tight. รองเท้าของผมคับมาก
c. They are too big.
d. They feel good.

รองเท้าของผมใหญ่เกินไป
รองเท้าของผมใส่สบายดี

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ d. They feel good. รองเท้าของผมใส่สบายดี
คาอธิบายเพิ่มเติม
 small, tight, big และ good เป็นคาคุณศัพท์ (adjective) ใช้ขยายคานามหรือสรรพนาม
small เล็ก
tight คับ แน่น

ตรงข้ามกับ
ตรงข้ามกับ

comfortable สบาย ตรงข้ามกับ
good ดี
ตรงข้ามกับ

big ใหญ่
loose หลวม
uncomfortable ไม่สบาย อึดอัด
bad ไม่ดี แย่

2. The train came in at 6:00. รถไฟมาถึงตอนหกนาฬิกา
a. left ออกไป
b. passed ผ่าน
c. arrived มาถึง
คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ c. arrived มาถึง

d. crashed ชน

3. I’m lost. ผมหลงทาง
Will you please _____ me find the bank? คุณกรุณาช่วยบอกทางไปธนาคารให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
a. helps ช่วย
c. helping กาลังช่วย

b. helped ช่วย
d. help ช่วย

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ d. help ช่วย
คาอธิบายเพิ่มเติม
 ประโยคแสดงการขอร้อง (Polite requests with “You” as the subject)
Would you please
Will you please
Could you please
Can you please
เช่น

+ กริยาไม่เปลี่ยนรูป

Would you please
Will you please
Could you please
Can you please

มีความหมายเหมือนกัน คือ
คุณกรุณาส่งเกลือให้ผมหน่อยได้ไหมครับ

pass the salt ?

4. You’ll likely enjoy visiting New York. คุณน่าจะสนุกกับการได้ไปเที่ยวนิวยอร์ก
a. never ไม่เคย

b. probably น่าจะ

c. soon ในไม่ช้า เร็ว ๆ นี้

d. often บ่อย ๆ

คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b. probably น่าจะ
คาอธิบายเพิ่มเติม
 probably เป็นคากริยาวิเศษณ์ (adverb) เป็นคาภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) ใช้เพื่อ
บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นหรือเป็นความจริง (used to say that something is likely to happen or to be
true) มีความหมายเหมือน likely เช่น
You are probably right. คุณน่าจะถูกต้อง
It will probably be OK. มันน่าจะเป็นไปตามนั้น
 enjoy เป็นคากริยา (verb) แปลว่า สนุก ตามด้วย กริยา ing (verb ing)
He enjoys swimming. เขาสนุกกับการว่ายน้า
They enjoy dancing. พวกเขาสนุกกับการเต้นรา
 never และ often เป็นคากริยาวิเศษณ์ประเภทที่แสดงความถี่หรือความบ่อย (adverb of frequency)
วางไว้หน้ากริยาแท้ของประโยค แต่จะอยู่หลังกริยา be เช่น
Mary never comes on time. แมรี่ไม่เคยมาตรงเวลา
Mary often comes on time. แมรี่มาตรงเวลาบ่อย ๆ
Mary is never on time.
แมรีไ่ ม่เคยตรงเวลา
Mary is often on time.

แมรี่ตรงเวลาบ่อย ๆ

5. Don’t forget to bring your baggage. อย่าลืมนากระเปาาเดินทางมาด้วย
a. coat เสื้อโค้ท
b. watch นาฬิกา
c. suitcase กระเปาาเดินทาง
d. ticket ตั๋ว
คาตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ c. suitcase กระเป๋าเดินทาง

คาอธิบายเพิ่มเติม
 baggage เป็นคาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) ใช้เป็นคานามนับไม่ได้
(uncountable noun) หมายถึง กระเปาาเดินทาง มีความหมายเหมือนกันกับคาว่า luggage
ซึ่งเป็นคาศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English)
 suitcase เป็นคานามนับได้ (countable noun) มีความหมายเหมือนกันกับ baggage และ luggage
 coat เป็นคานาม (noun) หมายถึง เสื้อคลุมที่ใส่เวลาออกไปข้างนอกบ้านเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
มีทั้งแบบสั้นและยาว (a piece of outdoor clothing that is worn over other clothes to keep
warm or dry.)

ถ้าเป็นความหมายเก่าในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) จะหมายถึง เสื้อนอกของชุดสูท
ปัจจุบันนี้เรียกว่า jacket

หลังจากที่ได้ลองทาแบบทดสอบ ตรวจคาตอบและอ่านคาอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับ
ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ
กองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี้ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

