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เทคนิคการเดาศัพท

เทคนิคหนึ่งท่ีครูอยากแนะนํ าในการเดาความหมายคํ าศัพทก็คือ การเดาความหมายของคํ าจากรากศัพท หรือท่ี
ภาษาอังกฤษเรียกวา “root”

เวลาท่ีเราเจอค ําศพัทใหมๆ  ครูอยากใหคุณลองใชวธิกีารหารากศพัทด ูโดยวธิตัีดเอาพยางคท่ีมนัรกๆ อยูในค ําๆ นัน้
ครูใชคํ าวา “รกๆ” หมายความวา พยางคเหลานั้นมักจะไปปรากฏอยูตามคํ าตางๆ บอยๆ มีท้ังอยูขางหนาและขางหลัง
รากศัพท

พยางคท่ีอยูหนา ฝรั่งเขาเรียกวา prefix ใสเขาไปเพ่ือตองการเปลี่ยนความหมายของคํ า สวนพยางคท่ีเติมทายคํ า
เขาเรียกวา suffix ใสเขาไปเพ่ือเปลี่ยนหนาท่ีของคํ า กลายเปน adjective, verb, noun และบางครั้งก็มีการเปลี่ยน-
แปลงความหมายเชนกันคะ ซ่ึงเราจะพบพยางคพวกนี้บอยๆ เราลองมาดูตัวอยางการตัดคํ าดูนะคะ เชน

ตึกท่ีครูสอนพิเศษอยู  ครูต้ังชื่อวา  Enlighten ลูกศิษยบางคนบอกวา ชื่อตึกเรียกยากจังเลย  แปลวาอะไรคะ
ครูก็เลยตองบอกใหลองตัดคํ าดูซิ ลองตัดคํ าหนาและคํ าหลังออกดู ก็จะได en light en  ซ่ึงมาจาก en + light + en
ดังนั้น root  หรือรากศัพทก็คือ light ท่ีแปลวา แสงสวาง ไงคะ สวน en ท่ีเติมหนา เรามักจะพบไดบอยๆ เชน enrich,
enslave, ensure เปนตน หรือบางทีเราก็พบวา เจาพยางค en ก็สามารถไปเติมท่ีทายคํ าไดเชนกัน เชน sharpen,
lengthen, widen เปนตน

en เปนไดท้ัง prefix คือ ใชเติมหนาคํ า และ suffix คือ ใชเติมทายคํ า เมื่อเติม “en” ขางหนาจะมีความหมาย
เหมือน “make” แปลวา “ทํ าให” แตพอเติมทายคํ า นอกจากจะมีความหมายเหมือน make แลว ยังทํ าใหคํ านั้นเปลี่ยน
หนาท่ีไปกลายเปน verb อีกดวย

ดังนั้น enlighten ถาเราตัดคํ าก็จะได
en + light + en

= make  = verb
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enlighten จึงแปลวา to make light. ทํ าใหเกิดแสงสวาง มักใชในความหมายเกี่ยวกับปญญาหรือความคิด
จึงแปลโดยรวมไดวา ตรัสรู หรือบรรลุโสดาบันคะ แปลวา ถาใครเขามาเรียนในตึกนี้กับครูแลวตองรูแจงเห็นจริงกันไป
เลย...

เปนไงคะ พอเร่ิมเขาใจวิธีการตัดคํ าหรือเดาความหมายคํ าศัพทจาก root กันหรือยัง
ตอนนี้เรามาลองเดา คํ าศัพทท่ีครูยกตัวอยางไวดานบนดูกันนะคะ อยาลืมนะคะ “en” = make แปลวา “ทํ าให”
enrich = make rich ทํ าใหรํ่ ารวย เพ่ิมพูน
เคยไดยินไหมคะ เวลาเขาโฆษณายาสระผมยี่หอหนึ่ง เขาบอกวา enrich your hair จะแปลวาอะไรดี เราคงไม

แปลวา ทํ าใหผมคุณรํ่ ารวย หรือมีแบงกมาติดท่ีผมคุณหรอก แตแปลวาทํ าใหคุณผมสวยผมหนา เพราะมันเพ่ิมพูนผม
ของคุณใหมีสุขภาพแข็งแรงคะ

และมีอีกโฆษณาหนึ่งเปนโฆษณาครีมทาผิว เขาเขียนไวท่ีขางขวด lotion หรือครีมบํ ารุงผิววา ถาใช Lotion นี้
แลวมันจะ enrich your skin นาจะแปลวา อะไรดีคะ เราคงไมแปลวาถาใช lotion นี้แลว มันจะเพ่ิมพูนเนื้อหนังเราอีก
ตายแลว! ถาแปลแบบนี้ lotion เขาขายไมออกกันพอดี ใชแลวอวน! ใครจะซื้อ ไมใชคะ เราตองแปลวา ถาใช lotion นี้
แลวมันจะทํ าใหผิวคุณชุมชื่นสุขภาพผิวดี หรือผิวพรรณสวยนั่นแหละ

เห็นไหมคะ ไมใชแตวาถาเรารูความหมาย หรือเปดความหมายจาก dictionary แลวจะแปลไดราบรื่นเสมอไป
แตเราควรตองรูจักหลักการเดาเพ่ือใหคํ าศัพทนั้นเหมาะสมกับขอความท่ีมันปรากฏอยูดวยคะ

มาเดาคํ าศัพทตัวอื่นๆ ตอคะ
enslave = make slave  ทํ าใหเปนทาส
ensure = make sure  ทํ าใหแนใจ
sharpen = make sharp  ทํ าใหแหลมคม
lengthen = make longer (length คือรูปคํ านาม ของ long) ทํ าใหยาวขึ้น
widen = make wider  ทํ าใหกวางขึ้น

ตอนนี้พอจะเขาใจหรือยังคะ
ถาพอเขาใจแลว เรามารูจักตัว prefix งายๆ ท่ีเรามักพบบอยๆ กันดีกวาคะ
กลุมแรกท่ีครูอยากใหรูจักก็คือ กลุมแสดงการปฏิเสธ มีอยูหลายตัวดวยกัน แตครูจะเริ่มแนะนํ าใหรูจักกับ un,

im, in, il, และ ir พยางคท่ีครูวามาท้ังหมดนี้ มีความหมายเหมือน “not” คะ ก็คือใสเขาไปเพ่ือแสดงการปฏิเสธ แปลวา
“ไม” เชน

impolite แปลวา not polite ไมสุภาพ
illegal แปลวา not legal ไมถูกกฎหมาย
unnecessary แปลวา not necessary ไมจํ าเปน
irregular แปลวา not regular ไมปกติ
immoral แปลวา not moral ไมมีศีลธรรม, ผิดศีลธรรม
imbomb แปลวา not bomb ไมระเบิด
impossible แปลวา not possible เปนไปไมได
illiterate แปลวา not literate ไมรูหนังสือ
irrelevant แปลวา not relevant ไมเก่ียวของ
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แตถาเปนการแสดงปฏิเสธของ verb เรามักจะใช dis กับ non ซ่ึงแปลวา “ไม” แทน
non-stop แปลวา not stop ไมหยุด
dislike แปลวา not like ไมชอบ
disagree แปลวา not agree ไมเห็นดวย
discontent แปลวา not content ไมพอใจ
disappear แปลวา not appear ไมปรากฏ, หายตัว
non-smoke แปลวา not smoke ไมสูบบุหรี่
nonsense แปลวา not make sense ไรสาระ, ไมมีสาระ

แตก็มีบางตัวนะคะที่สามารถใช prefix ไดเกิน 1 ตัว แตความหมายไมเหมือนกันคะ เชน
noncredit แปลวา no credit ไมมีหนวยกิต credit ในท่ีนี้หมายถึงหนวยกิตการเรียนเปนคํ านาม

แต discredit แปลวา loss of trust ทํ าใหเสียชือ่เสียง หรอืทํ าใหความเชือ่ถือนอยลง หรอืทํ าใหหมดความเชื่อถือ
เชน ถาใครชอบพูดปดโกหกหลอกลวงบอยๆ อีกหนอยคนอ่ืนเขาก็หมดความเชื่อถือ ก็ถือวาเปนการ discredit ตัวเองคะ

ครูอยากใหลองเดาความหมายของประโยคนี้หนอยนะคะ วานาจะแปลวาอะไร
An unarmed policeman caught a thief last night.
เอ! แปลวาอะไรคะ  คิดหนอยคะ  คิด...
บางคนบอกครูวา  แปลวา  ตํ ารวจที่ไมมีแขน  จับขโมยเมื่อคืนนี้
ไอหยา! ตํ ารวจที่ไมมีแขน ?!? แลวเขายังจะใหเปนตํ ารวจอีกเหรอคะ แลวตํ ารวจไมมีแขนจะจับขโมยไดอยางไร

กัน เอาปากคาบเหรอ
ครูจะตัดคํ าวา unarmed ออกเปนสวนๆ อยางนี้นะคะ
un + arm + ed เติม prefix “un” เขาไปขางหนาแปลวา ไม
เติม “ed” ขางหลัง  ทํ าใหคํ านี้กลายเปน adj. หรือคํ าขยาย แลวคํ าวา “arm” แปลวาอะไร บางคนอาจบอกครูวา

หนูเคยรูจัก “arm” แปลวาแขน เพราะฉะนั้น unarmed ก็แปลวาไมมีแขน ไมถูกหรือคะ ผิดคะ ครูเคยบอกแลว จํ าได
ไหมคะวา คํ าหนึ่งคํ ามีความหมายเกินหนึ่งความหมาย ดังนั้น arm ในท่ีนี้ จะแปลวาอะไรดี เคยไดยินคํ าวา ‘army’ ไหม
เราเติม “y” ไปทายคํ าแปลวา “เต็มไปดวย” เชน

windy  แปลวา  เต็มไปดวยลม ก็คือลมแรง
 rainy แปลวา เต็มไปดวยฝน  ก็คือฝนตกชุก
 sunny  แปลวา  เต็มไปดวยแสงอาทิตย ก็คือแดดแรง (ไมใชเต็มไปดวยพระอาทิตยหรือพระอาทิตย
หลายดวงนะคะ)

ดังนั้น  army  แปลวาเต็มไปดวย แขนหรือ ?!?
ไมใชคะ army มาจากคํ าวา arm ในท่ีนี้แปลวา”อาวุธ” ดังนั้น unarmed ก็ตองแปลวา ไมมีอาวุธคะ ตํ ารวจคน

ท่ีจับขโมยคนนี้เขามีแขนนะคะ...แตไมมีอาวุธ คะโปรดเขาใจ
เอาเปนวากลุม prefix แสดงการปฏิเสธท่ีครูวามาต้ังหลายตัวแลวไดแก in, im, il, ir ,un, non, dis ก็เปนการ

บอกวา “ไม” เฉยๆ เทานั้นคะ บางตัวนะคะ ท่ีแสดงปฏิเสธเหมือนกัน แตไมไดแปลวา “ไม” แบบธรรมดา แตแปลวา
“ไม...แบบ ทํ าผิดพลาด” ซะดวย ตัวท่ีครูอยากใหรูจักก็คือ “mal” แปลวา ไมถูกตอง หรือผิด

เชน mal-function ไมไดแปลวา ไมทํ านะคะ ทํ าคะ แตทํ าผิด mal-function จึงแปลวา ทํ าหนาท่ีผิด
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malnutrition มาจาก mal แปลวาไมดี เลว มารวมกับ nutrition แปลวา สารอาหาร ดังนั้น malnutrition จึง
แปลวา การเล้ียงดูไมดี ใหสารอาหารไมพอ หรือการขาดสารอาหาร นั่นเอง

ยังมีอีกตัวท่ีครูอยากใหรูจักอีก(แลว) ก็คือ “a” ท่ีเติมเขาไปแลวแปลวา “ไม” เชน
 atheism ลองมาถอดรากศัพทหรือ root กันดูคะ ก็จะได a + theo + ism แยกออกเปน a ซ่ึงแปลวา ไม
มารวมกับ theo ซ่ึงแปลวา god คือพระเจา และเติมคํ าทายคือ ism ซ่ึงแปลวา ลัทธิเขาไป ดั้งนั้น atheism ก็จะแปล
ไดวา ลัทธิท่ีเชื่อวาไมมีพระเจา

apathic มาจาก a + pathy + ic  a แปลวา ไม, path แปลวา สงสาร สวน ic เติมเขาไปแลวกลายเปนคํ าขยาย
หรือ adjective ดังนั้น apathic จึงแปลวา ไมสงสาร หรือเฉยเมยนั่นเอง
 รูสึกวาเราจะวุนวายกับเรื่อง ไม...ไม มาเยอะพอสมควรลองมาเปลี่ยนเร่ืองดูบางอีกไหม

ครูขอเนนนะคะวา prefix เปนตัวท่ีเติมเขาไปขางหนาเพ่ือเปลี่ยน หรือเพ่ิมความหมายของคํ า
prefix และ suffix บางตัว ยังสามารถเปน root หรือรากศัพทไดอีกดวย
ยังมี prefix อีกหลายตัวท่ีนาสนใจเลยคะ ครูจะไลไปตามตัวอักษรเลยนะคะ
ตัวแรกที่ครูอยากแนะนํ าใหรูจักคือ
ante ตัวนี้ออกเสียงวา แอนถ่ิ แปลวา before คือ กอน อยางเชนเวลา 11 a.m.  a ก็คือตัวยอมาจาก ante    

นี่แหละ สวน m มาจาก meridian แปลวา เท่ียงวัน เพราะฉะนั้น a.m. คือ ante meridian (หรือ meridiem ก็ได)
แปลวา เวลากอนเท่ียงวัน ก็คือชวงเชานั่นเอง

เพราะฉะนั้นตอไปนี้ถาเจอคํ าวา ante นํ าหนาก็ใหรูเลยคะวา ตองแปลวา กอน... เชน
antedate มาจาก ante แปลวา before กอน มารวมกับ date แปลวาวันท่ี เพราะฉะนั้น antedate ก็เลย

แปลวา ลงวันท่ีกอนวันจริง
antechamber มาจาก ante + chamber ante แปลวา กอน สวน chamber แปลวา หอง ดังนั้น

antechamber จึงหมายถึง หองท่ีอยูขางนอกสํ าหรับนั่งคอย
antenuptial มาจาก ante + nuptial  ante แปลวา กอน สวน nuptial แปลวา การสมรส หรือแตงงาน    

ดังนั้น antenuptial จึงแปลวา กอนการสมรส หรือกอนการแตงงานนั่นเองคะ
อีกตัวหนึ่งท่ีคลายกันมากเหลือเกินและมักสรางความสับสนใหกับพวกเรา คือ anti สะกดตางกันแคตัวอักษร

ตัวสุดทายตัวเดียวเทานั้น แลวย่ิงหนักไปใหญเพราะคนอังกฤษออกเสียงตัวนี้วา แอนถ่ิ เหมือนกัน แตคนอเมริกันจะ
ออกเสียงตัวนี้วา แอนไท คะ สรุปวา anti ออกเสียงไดท้ัง แอนถ่ิ และแอนไท แปลวา against ซ่ึงก็หมายถึง ตอตาน
เราเองก็เคยพูดกันใชไหม อีตาคนนี้ไมรูเปนอะไร ชอบแอนต้ี ฉันอยูเรื่อยเชียว ลองมาดูคํ าท่ีมี prefix “anti” กันนะคะ
เวลาแปลคํ าศัพทในกลุมนี้อยาลืมวา ตองมีคํ าวา ตอตาน ปรากฏอยูทุกครั้งคะ เชน

antibacteria ตอตานเชื้อแบคทีเรีย
anticommunist ตอตานลัทธิคอมมิวนิสต
antibody ตอตานเชื้อโรคในรางกาย
antiseptic ตอตานเชื้อโรค ปองกันการเนา
antiknock นํ้ ามันกันเครื่องยนตกระตุก
anti-aircraft ปนตอสูอากาศยาน
anticlockwise การหมุนตรงขามหรือทวนเข็มนาฬิกา หรือการหมุนไปทางซายคะ
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มี prefix อยูตัวหนึ่งท่ีเราเคยไดยินและเห็นกันบอยๆ ก็คือ annu (หรืออาจจะเปน anni ก็ไดคะ) ซ่ึงแปลวา
year ก็คือ ป เพราะฉะนั้นคํ าท่ีมี  annu ปรากฏอยูก็จะมักหมายถึง “รอบป”  เชน

anniversary  ครบรอบป
annual ประจํ าป

ตัวนี้ก็นาสนใจ aqua แปลวา water ก็คือ “นํ ้า” คะ ค ําศพัทตัวไหนมีคํ าวา aqua เดาไดเลยคะวา ตองเก่ียวกับนํ้ า
เชน

aquamarine ก็เทากับ aqua + marine นั่นเอง aqua แปลวา water  หรือนํ้ า สวน marine แปลวา sea
หรือทะเล เพราะฉะนั้น aquamarine ก็คือนํ้ าทะเล หรือนํ้ าเค็มไงคะ

พูดถึง aquamarine แลวก็อดพูดถึงอีกตัวท่ีเรามักพบบอยไมได นั่นก็คือ submarine คํ านี้มาจาก sub +
marine คะ sub แปลวา under ใต สวน marine ก็คือทะเล ดังนั้น submarine ก็คือ ใตทะเลคะ ซ่ึงอาจหมายถึง
เรือดํ านํ้ าก็ได

คํ านี้มาจาก aquarium ซ่ึงมาจาก aqua แปลวานํ้ า + rium แปลวา สถานท่ี ดังนั้น aquarium จึงหมายถึง
ตูกระจกเลี้ยงปลา หรือสถานท่ีเล้ียงปลา

aquatic เก่ียวกับนํ้ า
aqueduct ทอนํ้ า
aquavitae เหลาบรั่นดีหรือวิสก้ี

มาอีกตัวแลวคะ ครูอยากใหรูจัก aster หรือ astro สองตัวนี้แปลเหมือนกันคือแปลวา star หรอืดวงดาว เราคง
เคยไดยินคํ าท่ีขึ้นตนดวย astro หรือ aster กันมาบาง เชน astrology คํ านี้มาจาก astro + logy นั่นเอง astro แปลวา
ดวงดาว สวน logy แปลวา study ซ่ึงก็คือ การเรียน วิชา หรือศาสตร ก็ได ดังนั้น astrology ก็คือ study of star
การศึกษาเก่ียวกับดวงดาว หรือวิชาโหราศาสตรนั่นเอง

สวน astronomy  วิชาดาราศาสตร
astronaut มนุษยอวกาศ

แลว audi ละคะ เคยไดยินไหม audi แปลวา hear ไดยิน คํ าไหนที่มี audi แปลวา ฟง หรือไดยินท้ังนั้นเลย
คะ เชน

auditorium ก็คือหองประชุม หรือหองเขาฟง
audio ฟง
audible ฟง หรือไดยิน
auditory โสต (ประสาท)

ตัวสุดทายท่ีครูอยากแนะนํ าใหรูจักในกลุม prefix ท่ีขึ้นตนดวยตัว a ก็คือ auto ซ่ึงแปลวา self หมายถึง ดวย
ตนเอง หรือตนเองคะ ท่ีเราเรียกรถประเภทหนึ่งวา รถเกียรออโต นั่นแหละ มาจากคํ าเต็มวา automatic หรือภาษาไทย
ใชคํ าวา อัตโนมัติ อัตตะในภาษาไทย ก็แปลวา ตัวเองเหมือนกันคะ เราจะพบคํ าท่ีมีคํ าวา auto หลายตัว เชน

automobile มาจาก auto แปลวา self  หรือดวยตนเองมาบวกกับ mobile แปลวา move เคล่ือนท่ีเหมือนกับ
mobile phone ท่ีเราแปลวา โทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะฉะนั้น automobile ก็แปลวา เคล่ือนท่ีดวยตนเอง หรือเคล่ือนท่ี
เองอยางอัตโนมัติ หรือรถยนตคะ

autographs มาจาก auto + graphs ซ่ึง graphs แปลวา write หรือ record เขียน หรือบันทึก ดังนั้น
autographs ก็แปลวา หนังสือท่ีเขียนดวยลายมือตนเอง
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automotive เคล่ือนไหวดวยเครื่องจักร
automat เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
autocycle รถสามลอเครื่อง

เราจะเปลี่ยนไปเริ่มท่ีตัวอักษร ตัว b กันบางดีไหมคะ เรามารูจัก prefix ซ่ึงทํ าให root หรือรากศัพท มีความ
หมายเปลี่ยนไป เชน

หลายๆ คนคงเคยไดยินคํ าวา bi ออกเสียงวา ไบ ไมใช บิ นะคะ bi มีความหมายเหมือน two หรือ twice
แปลวา สอง เพราะฉะนั้นถาคุณไปเจอคํ าไหนที่ขึ้นตนวา bi ใหเดาไวกอนวา นาจะแปลวาสอง เชน

bilingual มาจาก bi ซ่ึงแปลวา two บวกกับ lingual มาจาก lingu หรือ language เพราะฉะนั้น bilingual
ก็คือ two languages หรือสองภาษาคะ เชน พวกลูกครึ่งท่ีเขาพูดไดท้ังภาษาไทยและอังกฤษ เราก็จะถือวาเขาเปนพวก
bilingual ไดคะ

สมัยครูเปนวัยรุนมีคํ าท่ีนิยมเรียกผูชายประเภทหนึ่งวา เสือใบ ไมรูวาเด็กรุนนี้จะยังใชคํ านี้อยูหรือเปลา เวลาถา
เราเรียกผูชายวา เสือใบ เปนคํ าสแลง ไมไดแปลวาเขาเปนเสือหรือโจรหรอกคะ แตเปนการเรียกยอมาจาก bisexual
ซ่ึงมาจากคํ าวา bi แปลวา two บวกกับ sexual ซ่ึงก็คือ sex ท่ีแปลวา เพศ ดังนั้น พวก bi – sexual ก็คือ พวกผูชาย
ท่ีมีความเปนสองเพศ ในคนๆ เดียวกัน (ฟงดูแลวนากลัวไปไหมเนี่ย) คือพวกท่ีชอบหญิงก็ได ชายก็ดี คะ

นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคํ าคะ เชน bimonthly ก็มาจาก bi + month ท่ีแปลวา เดือน สวน ly เติมเขาไปเพ่ือ
ใหคํ ากลายเปนคํ าขยาย เพราะฉะนั้น bimonthly ก็คือ รายสองเดือน เชน This magazine is printed bimonthly.
นิตยสารนี้ไดรับการตีพิมพทุกสองเดือนคะ

เวลาที่ฝรั่งอยากจะแบงของหรือคนออกเปนสองกลุม ฝรั่งก็ใชคํ าวา bisect คะ มาจาก bi + sect ซ่ึง sect
แปลวา cut ตัดหรือ divide แบง คงเคยไดยินคํ าวา section ใชไหมคะ นั่นแหละคะ คํ าเดียวกัน แปลวา สวนท่ีตัด
หรือแบงออกมา ดังนั้น bisect ก็แปลวา การตัดออกเปนสองสวนหรือสองกลุมนั่นเอง

แตระวังนะคะ เพราะจะมีอีกตัวหนึ่งซ่ึงคลายมากแตไมใชคํ าเดียวกัน ก็คือ bio เจาตัวนี้ เปนไดท้ัง prefix และ
root ในเวลาเดียวกันคะ bio มีความหมายเหมือน life แปลวา ชีวิต คํ านี้เราจะพบบอยมากโดยเฉพาะในกลุมนักศึกษา
ท่ีเรียนสายวิทยาศาสตร เชน

biology มาจาก bio + logy หมายถึง วิชาชีววิทยา
biography มาจาก bio + graphy ซ่ึง graph หรือ gram แปลวา record หรือ write อยางท่ีครูบอกไปแลว

ในตอนตน เพราะฉะนั้น biography ก็แปลวา write about life การเขียนเร่ืองราวชีวิต หรือท่ีคนไทยเรียกวา
ชีวประวัติ ไงคะ

เราอาจไปเจอคํ าท่ียากกวานี้อีกเชน autobiography พอมองเห็นไหมคะวา คํ ายาวๆ คํ านี้จะแบงไดอยางไรดี
ลองดูนะคะ  

auto  +  bio + graph(y)

   
= self      life     write , record = to write or record about the life of oneself
autobiography ก็ควรจะแปลวา การเขียน หรือการบันทึกเก่ียวกับชีวิตของตนเอง คนไทยเราเรียกวา อัตชีว-

ประวัติ คะ
อีกตัวท่ีหนาตาคลายกันมากก็คือ biblio แปลวา book หรือหนังสือ เชน
bible หมายถึง หนังสือคัมภีรทางศาสนาคริสต
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bibliography  มาจาก  biblio + graph + y ซ่ึง biblio คือ book สวน graph แปลวา written หรือ
record ดังนั้น  bibliography จึงหมายถึง record of books หรือท่ีคนไทยเรียกวา บรรณานุกรม

มาดู prefix ท่ีนาสนใจกันตอคะ
contra หรือ contro เปน prefix หรือตัวเติมหนา มีความหมายเหมือนกับ against ซ่ึงแปลวา ตรงกันขาม

หรือขัดแยงกัน เชน
contradict มาจาก contra + dict  contra แปลวาตรงกันขาม หรือขัดแยง dict แปลวา คํ าพูด ดังนั้น

contradict พอเดาไดไหมวาจะแปลอยางไร ก็ตองแปลวา พูดขัดแยงกัน หรือเถียงกัน คํ านี้มีความหมายเหมือน
controversy คะ แปลวา โตเถียง ไดเหมือนกัน

contrast หรือ contrary แปลวา ตรงกันขาม, ขัดแยง
contravene  ฝาฝน (กฎหมาย)
เพราะฉะนั้นอยาลืมนะคะ ถาเราเจอคํ าท่ีมีคํ าวา contra หรือ contro อยูตรงไหนก็อยาลืม แปลวา ตรงขาม

หรือขัดแยงกัน ทุกครั้งนะคะ
ตัวนี้ก็เคยเจอกันบอยๆ เลยจา... co แปลวา มากับ, รวมดวย หรือเชื่อมโยง มีหลายตัวเลยคะ ท่ีเราจะเจอในแต

ละวัน เชน
cooperate มาจาก co + operate co แปลวารวม operate แปลวา ทํ าการงาน, ปฏิบัติ ดังนั้น cooperate    

ก็เลยแปลวา ความรวมมือกัน
co–heir  มาจาก co + heir ซ่ึง heir แปลวา ผูรับมรดก ดังนั้น co–heir ก็หมายถึง ผูรวมรับมรดก
ตัวนี้ก็ทันสมัยนะคะ co-education มาจาก co + education ซ่ึงแปลวา การศึกษา พอ 2 คํ ามารวมกัน

กลายเปน co–education ก็เลยแปลวา การศึกษารวมกัน หรือการอนุญาตใหนักเรียนชาย–หญิง เรียนรวมกันคะ      
ท่ีภาษาไทยเราใชคํ าวา สหศึกษา คงเคยไดยินนะคะ ฝรั่งเขาเรียกส้ันๆ วา co–ed คะ

prefix ตัวตอไป ท่ีครูจะพูดถึงท่ีขึ้นตนดวย d ตัวแรกเลย คือ de ทํ าใหมีความหมายเพ่ิมวา “ออกจากหรือ
หมดไป” คํ าแรกที่ครูขอยกตัวอยาง คือ detrain ซ่ึงเกิดจาก de + train โดย de ออกจาก สวน train แปลวา รถไฟ
ดังนั้น detrain จึงแปลวา ลงจากรถไฟ

decode มาจาก de + code ซ่ึง code แปลวา รหัส ดังนั้น decode จึงแปลวา ทํ าใหรหัสหมดไป ซ่ึงก็คือ
ถอดรหัส นั่นเองคะ

derail มาจาก de + rail ซ่ึง rail ก็คือ รางรถ เพราะฉะนั้น derail ก็หมายถึง ออกจากราง ซ่ึงก็คือตกรางไงคะ
คํ านี้ถาบานใครใชไมโครเวฟ คงเคยเห็นบอยๆ เพราะจะมีเขียนท่ีเตาไมโครเวฟ
defrost มาจาก de + frost เราคงเคยไดยินคํ าวา frost แปลวา แชแข็ง หรือเย็นจนเปนนํ้ าแข็ง ดังนั้น defrost

ก็เลยแปลวา ทํ าใหนํ้ าแข็งละลายหรือหมดไปคะ
เหนื่อยหรือยังคะ ยังไมเหนื่อยใชไหม เราไปตอเลยนะคะ (เอากะครูซิ ถามเองตอบเองซะเลย...)
ยังมีอีกตัวท่ีนาสนใจคะ ตัวนี้เรามักจะเจอกันบอยๆ
ex ตัวนี้มีหลายความหมาย ตองระวังหนอยนะคะ ex ท่ีเราพบบอยๆ มักจะแปลวา out หรือออกคะ เชน
ถาเราไปโรงหนัง หรือหางสรรพสินคา เราก็จะเห็นปายท่ีเขียนวา exit ซ่ึงแปลวา ทางออก พอนึกออกใชไหมคะ
หรืออาจจะเคยเจอ export มาจาก ex + port  ex แปลวา out หรือออก สวน port แปลวา carry คือ ถือ,

ห้ิว, ขนสง ดังนั้น export ก็เลยแปลวา ขนสงออกไป นั่นก็คือท่ีเราเรียกวา สงออก นะคะ
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ถา ex แปลวา out ก็จะตรงกันขามกับ im ท่ีเหมือนกับ in ในท่ีนี้แปลวา ใน เชน import ก็มาจาก im + port    
im แปลวา in  คือขางใน ดังนั้น import ก็เลยแปลวา นํ าเขาคะ

แต ex บางตัวก็ไมไดแปลวา out นะคะ
มี ex บางตัวแปลวา previous หรือ เดิม, กอนหนานั้น มักใชกับคนหรือตํ าแหนง, อาชีพ และตองเปนคนท่ียังมี

ชีวิตอยู เชน
ex–president แปลวา  ประธานาธิบดีคนกอน (เกา)
ex–teacher แปลวา  ครูคนเกา
ex–husband แปลวา  สามีเกา

เพราะฉะนั้นถาเกิดเราบังเอิญมีแฟนคนใหมซะแลว เราก็จะเรียกแฟนคนเกาวา my ex–boyfriend หรือ ex–
girlfriend คะ

ตัวนี้อาจจะไมคอยเจอบอยนัก แตก็พอมีใหเห็นคะ
homo แปลวา the same เหมือนกัน ก็ตรงกันขามกับ heter ซ่ึงแปลวา different แตกตาง เชน
homosexual มาจาก homo ซ่ึงแปลวา เหมือนกัน มารวมกัน sexual ซ่ึงมาจาก sex ท่ีแปลวา เพศ ดังนั้น

homosexual ก็เลยแปลวา คนท่ีชอบเพศเดียวกันคะ
homonym มาจาก homo + nym ซ่ึง nym ก็คือ name แปลวาชื่อ หรือการออกเสียงคํ า ดังนั้น homonym

ก็เลยแปลวา คํ าท่ีออกเสียงเหมือนกัน ท่ีภาษาไทยเราเรียกวา คํ าพองเสียงนั่นแหละคะ
homogeneous มาจาก homo + geneous ซ่ึง geneous ก็มาจาก gene ท่ีแปลวา หนวยเผาพันธุ หรือท่ีคน

ไทยเรียกวา “ยีน” คะ ดังนั้น homogeneous ก็เลยแปลวา มีสวนท่ีเหมือนกัน หรืออาจหมายถึงกลุมคนท่ีมีลักษณะ
เหมือนกัน หรืออาจแปลวา กลุมคนท่ีมีความสามัคคีเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน

ตรงกันขาม heterogeneous ซ่ึงมาจาก heter + geneous ซ่ึง heter แปลวา แตกตาง ดังนั้น
heterogeneous  จึงแปลวา กลุมคนท่ีมีความแตกตางกัน

ตัวนี้ซิคะ นาสนใจเจอบอยมาก...  inter คะ
inter มีความหมายเหมือน between คะ แปลวา ระหวางหรือเขาดวยกัน ก็ได เชน international ก็มาจาก

inter + national ซ่ึง national ก็คือ nation แปลวา ชาติ ดังนั้น international ก็แปลวา ระหวางชาติ
intersection มาจาก inter + section ซ่ึง section มาจาก sect แปลวา สวน ดังนั้น intersection ก็เลย

แปลวา ส่ีแยกไฟแดง เพราะถนนท้ังสองสวนมารวมกันคะ
interflow มาจาก inter + flow ซ่ึง flow แปลวา ไหล ดังนั้น interflow ก็เลยแปลวา ไหลเขาไปหากัน, ไหล

รวมกัน
intermarry แปลวา การแตงงานระหวางญาติกัน
intermediate แปลวา ระหวางทาง, กลางทาง หรือขั้นกลาง
intermix แปลวา ผสมกัน

รูจัก inter แลวก็นาจะรูจัก intra ดวยนะคะ intra มีความหมายเหมือน within แปลวา ภายใน
intercollegiate มาจาก inter + collegiate ซ่ึง collegiate ก็คือ college แปลวา วิทยาลัย ดังนั้น

intercollegiate จึงหมายถึง การแขงขันกีฬาระหวางมหาวิทยาลัย
แต intracollegiate มาจาก intra + collegiate ซ่ึง intra แปลวา ภายใน ดังนั้น intracollegiate ก็เลย

แปลวา กีฬาภายในมหาวิทยาลัยคะ
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ตัวนี้ก็นาสนใจนะคะ mis ตัวนี้มีความหมายเปนปฏิเสธ แปลความไปในทางที่ไมดี แปลวา “พลาด, ผิด หรือ
ไมดี” เราคงเคยเจอกันอยูบอยๆ เชน mistake แปลวา ผิดพลาด ลองมาตัดคํ ากันดูนะคะ เชน

misread มาจาก mis แปลวา ผิด, พลาด มารวมกับ read ซ่ึงแปลวาอาน ดังนั้น misread จึงแปลวา อานผิด
misplace มาจาก mis มารวมกับ place ซ่ึงแปลวา วาง ดังนั้น misplace จึงแปลวาวางผิดท่ี
misfire มาจาก mis + fire ซ่ึง fire แปลวา ยิง ดังนั้น misfire จึงแปลวา ยิงผิดเปา, ไมสํ าเร็จตามเปาหมาย
และยังมีอีกหลาย mis... เลยคะ เวลาเจอก็อยาลืมตัดคํ าแลว แปลวา ผิดพลาดหรือไมดี ทุกครั้งเลยนะคะ เชน

misadventure  แปลวา  โชคราย, อุบัติเหตุ
misapply แปลวา การนํ าไปใชผิด
misbehave แปลวา ประพฤติในทางไมดี
misbelieve แปลวา ความเชื่อผิดๆ
mischance แปลวา โชคราย
misconduct แปลวา ประพฤติผิด
misdirect  แปลวา แนะนํ าผิด
misfit แปลวา ผิดพลาด, ไมเหมาะสม
misguided แปลวา แนะนํ าผิด
misprint แปลวา พิมพผิด
misquote แปลวา คัดลอกมาผิด
misuse แปลวา ใชผิด
misunderstand แปลวา เขาใจผิด

เห็นไหมคะ วาเราสามารถสรางคํ าศัพทใหมๆ ขึ้นมาไดอีก ต้ังเยอะแยะ ครูขอแตใหเรารูจักตัดคํ าบอยๆ จนชิน
เปนนิสัย แลวศัพทพวกนี้จะกลายเปนเรื่องงายๆ ไปเลยคะ

รูจักคํ าท่ีขึ้นตนดวย mis แปลวา ผิดพลาด มาหลายคํ าแลว เดี๋ยวมากเกินไปจะรูสึก miserable โศกเศรา เสีย
กอน เปล่ียนคํ าบางดีไหมคะ ลองมารูจัก prefix ตัวใหมกันดีกวาคะ

ตัวนี้ก็เจอบอยเลยคะ “over” ตัวนี้ใสเขาไปตรงไหน จะมีความหมายวา “มากเกินไป” ความหมายมักจะออกมา
ในแนวไมดี ประเภทวามากเกินเหตุ ก็คงเคยไดยินนะคะ เชน ดูตาคนนี้ซิ “เวอร” ซะไมมี ก็มาจาก over นี่แหละคะ
หรือ เชน แหม! ตาคนนี้ overact เหลือเกิน คํ านี้มาจาก over + act ไงคะ over แปลวา มากเกินไป สวน act แปลวา
ทํ าหรือแสดง เพราะฉะนั้น overact ก็แปลวา ทํ า หรือแสดงทามากเกินไป

overdose มาจาก over + dose คํ าวา dose หมายถึง ปริมาณยาท่ีหมอใหกินภายในหนึ่งมื้อ เพราะฉะนั้น
overdose จึงหมายถึง การกินยาเกินขนาด คะ

overcrowded มาจาก over + crowded ซ่ึง crowded แปลวา ฝูงชน หรือคนหนาแนน ดังนั้น
overcrowded จึงแปลวา แนน หรือยัดเยียดมากเกินไป

เราเคยไดยินคํ าวา overheated ไหมคะ โดยเฉพาะสาวๆ เวลาท่ีเราขับรถแลวลืมดูหมอนํ้ า กอนออกจากบาน
ปรากฏวาพอขับมารถเกิดควันโขมงหนารถ ก็เพราะวามัน overheated คํ าวา heated ก็มาจาก hot ท่ีแปลวา รอน
ดังนั้น overheated ก็แปลวา รอนเกินไปหรือความรอนขึ้นสูงเกินไป หมอนํ้ ารถเดือดนะคะ

คํ านี้เคยไดยินไหม เวลาเพ่ือนของเรา แสดงทาทางดีใจจนออกนอกหนา เราก็จะบอกวา ทาทางเธอ overjoyed
ดีใจซะเหลือเกินนะจะ
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หรือบางครั้งเราก็เคยพูดวา ลิฟตเต็มแลวจะ เธอเขาไมได เพราะมัน overload ซะแลว คํ าวา overload ก็มาจาก
over + load  ซ่ึงแปลวา บรรทุก ดังนั้น overload ก็เลยแปลวา บรรทุกมากเกินไป (หรืออาจหมายถึง การใชไฟฟามาก
เกินไปก็ไดคะ)

อาว! เธอมาวาฉันทํ าใหลิฟตมัน overload ไดยังไง เธอนั่นแหละตัวดี ชอบ overeat กินมากเกนิไปอยูเรือ่ยเชียว
แตคํ าวา “over” ก็อาจจะไมไดแปลวา “มากเกินไป” เสมอไปหรอกนะคะ
ในบางกรณี “over” ก็แปลวา “เหนือ หรือ ตํ าแหนงในดานบน” ตามความหมายเดิม ของมันเลยคะ เชน
overhead มาจาก over ซ่ึงแปลวา เหนือ มารวมกับ head ซ่ึงแปลวา ศีรษะ หรือหัว
ดังนั้น overhead จึงหมายถึง ตํ าแหนง เหนือศีรษะ, ขางบน หรือ หมายถึง คาใชจายประจํ า หรือคาโสหุย ก็ได
overhand หมายถึง ตํ าแหนงจากดานบนลงมา เชน เวลาท่ีภราดรเขาโยนลกูเทนนสิแลวตี (เวลาเซิฟ) นัน่แหละคะ   
overlap หมายถึง ตํ าแหนงท่ีทับกัน ซอนกัน หรือคาบเก่ียวกัน
overprint ก็หมายถึง พิมพทับ คะ
ลองเปลี่ยนมาดู suffix ตัวนี้ บางคะ
“out” เติมเขาไปจะหมายถึง ขางนอก, พน หรือ ออก เชน

outcome  หมายถึง  ส่ิงท่ีปรากฏออกมาภายหลัง
outcry หมายถึง  เสียงรองโวยวาย
outdo หมายถึง ทํ าดีกวา, เกงกวา
outrun หมายถึง วิ่งชนะ หรือวิ่งพนไป

prefix ตัวนี้ก็นาสนใจ นะคะ
“pre” มีความหมายเหมือน before แปลวา “กอน” ตัวนี้เรามักจะเจอกันบอยๆ เชน pre-entrance exam

การสอบกอนการสอบเขาจริง
predict มาจาก pre ซ่ึงแปลวา กอน มารวมกับ dict ซ่ึงแปลวา พูด หรือคํ า พอเอามารวมกัน กลายเปน

predict ก็เลยหมายถึง การพูดลวงหนา หรือการทํ านาย  นั่นเองคะ
prehistoric มาจาก pre + historic หรือ history ซ่ึงแปลวา ประวัติศาสตร ดังนั้น prehistoric ก็แปลวา

กอนประวัติศาสตร
precaution มาจาก pre + caution ซ่ึงหมายถึง การระมัดระวัง ดังนั้น precaution ก็เลยแปลวา ปองกัน

หรือระวังไวกอน
precede ก็แปลวา มากอน, สํ าคัญกวา
preface ก็หมายถึง คํ านํ าหนังสือ หรือการเริ่มตน
มีคํ าท่ีตรงขามกับ pre ซ่ึงแปลวา กอน คือ “post” ซ่ึงแปลวา “หลัง” เหมือนกับ after คะ เชน
postgraduate มาจาก post ซ่ึงแปลวา หลัง มารวมกับ graduate ซ่ึงแปลวา จบการศึกษา ดังนั้น

postgraduate จึงหมายถึง หลักสูตรที่เรียนหลังจากจบการศึกษาแลว ซ่ึงก็คอืการเรยีนตอในระดบัปรญิญาโทและเอกคะ
postscript มาจาก post + script ซ่ึง script  แปลวา ตัวหนังสือ หรือ letter ดังนั้น postscript จึงแปลวา

ตัวอักษรท่ีเขียนภายหลัง หรือท่ีภาษาไทย เราเรียกวา ปจฉิมลิขิต ท่ีเราใชตัวยอ ป.ล. และเขียนไวทายจดหมายและ
ภาษาอังกฤษใชตัวยอคือ p.s

postwar หมายถึง หลังสงคราม
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อีกตัวหนึ่งท่ีครูอยากใหรูจัก คือ “pro” ท่ีเราเคยไดยินคนไทยพูดบอยๆ วา เคยไดยินบางไหมคะ คํ าวา “pro”
แปลวา ชอบ เชน เวลาโตวาที ฝรั่งเขาก็จะมีฝาย pro คือ สนับสนุน กับฝาย con คือ ฝายคาน

หรือตอนนี้คาดวา อาจจะมีสงครามเกิดขึ้น คนบางคนก็เลยเรียกตัวเองวา pro-American คือ พวกสนับสนุน
อเมริกัน

แต pro ก็อาจจะแปลวา แทนที่ หรือ ขางหนา ก็ไดคะ เชน proconsul มาจาก pro แปลวา แทน รวมกับ
consul คํ านี้ท่ีคนไทยออกเสียงวา กงสุล พอรวมกันเปน proconsul ก็เลยแปลวา ทํ าหนาท่ีแทน กงสุล

หรือ  propose   ก็แปลวา  เสนอ  หรือวางไวตอหนา
       progress    แปลวา  กาวหนา  คลายๆ  proceed  แปลวา  ดํ าเนินตอไป
prefix ตัวตอไปคือคํ าวา “poly” มีความหมายเหมือน many แปลวา มากมาย เพราะฉะนั้น ถาเจา prefix

“poly” ไปปรากฏอยูตรงไหน ใหเดาไวกอนเลยวาตองแปลวา ... มากเหลือหลาย เชน
polysyllable มาจาก poly แปลวา มาก รวมกับ syllable แปลวา พยางค (หนวยเสียง) ดังนั้น polysyllable

ก็เลยแปลวา คํ าหลายพยางค
polytheism มาจาก poly แปลวา มาก รวมกับ theo ซ่ึงมีความหมายเหมือน god แปลวา พระเจา สวน ism

แปลวา ลัทธิ ดังนั้น polytheism ก็แปลวา ลัทธิท่ีนับถือพระเจาหลายองค
polygamy มาจาก poly + gamy ซ่ึง gamy แปลวา การสมรส ดังนั้น polygamy จึงหมายถึง ประเพณีท่ีมี

สามีหรือภรรยาไดหลายคน
polyglot แปลวา คนท่ีพูดหลายภาษา
polygon แปลวา รูปแบบที่มีดานมากกวาส่ีดาน

เอาเปนวา ถาเจอคํ าท่ีขึ้นตนดวย poly ก็ใหเดาไวกอนก็แลวกันวา แปลวา มากมาย, หลากหลาย จา...
คราวนี้เรามาดูตัวใหมกันบาง ตัวนี้ก็นาสนใจนะคะ
“re” มีความหมายไดหลายอยาง อยางแรกที่ครูอยากใหรูจักคือ re แปลวา again หมายถึง การกระทํ าซ้ํ า

มีคํ าศัพทหลายตัวท่ีเราพบวามี prefix “re” นํ าหนา
เคยเห็นปุม “rew.” ท่ีเครื่องเสียงหรือเครื่องเลน VDO, CD ใชไหมคะ ตัวนี้มาจากคํ าเต็มคือ rewind ซ่ึงมาจาก

re แปลวา ทํ าซ้ํ า หรือทํ าใหม มารวมกับ wind (ออกเสียงวา วายด นะคะ) ท่ีแปลวา หมุน กลายเปน rewind คือ
การหมุนใหม คะ

reconcile มาจาก re แปลวา ทํ าซ้ํ า มารวมกับ concile ซ่ึงแปลวา ผูกมิตร ดังนั้น reconcile จึงแปลวา การ
กลับมาคืนดีกันใหม

rewrite ก็มาจาก re แปลวาทํ าซ้ํ า มารวมกับ write ซ่ึงแปลวา เขียน ดังนั้น rewrite ก็เลยแปลวา การเขียนซ้ํ า
หรือการเขียนใหม

restore มาจาก re แปลวาทํ าซ้ํ า มารวมกับ store แปลวา เก็บรักษา ดังนั้น restore จึงแปลวา เก็บรักษาใหม
หรือทํ าใหม ใหสมบูรณเหมือนเดิม, ซอม หรือปฏิสังขรณ นั่นแหละคะ

replace มาจาก re แปลวาทํ าซ้ํ ามารวมกับ place แปลวา วาง replace ก็เลยแปลวา วางใหม หรือหาคนแทนที่
ใหม รับหนาท่ีแทน

reunion มาจาก re แปลวาทํ าซ้ํ า มารวมกับ union หมายถึง การรวมตัว ดังนั้น reunion จึงหมายถึงการกลับ
มารวมตัวกันใหม หรือการกลับมาอยูกินกันใหมของสามีภรรยาหลังจากท่ีเลิกรางกันไป
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reconsider พิจารณาใหม
reread อานซ้ํ า
reappear ปรากฏอีกครั้ง
resell ขายตอ
retell เลาซ้ํ า
research ดูซ้ํ า, ดูใหม, คนควา, วิจัย

นอกจากนี้ re ยังมีอีกความหมายหนึ่ง คือ re ท่ีแปลวา back มีความหมายวา “กลับ” หรือ “ยอนกลับ” ก็ได
เชน

repay มาจาก re แปลวา กลับคืน pay แปลวา จาย ดังนั้น repay จึงแปลวา จายคืน หรือแกเผ็ด คะ
react มาจาก re แปลวา ยอนกลับ act แปลวา ทํ า ดังนั้น react จึงแปลวา แสดงอาการโตตอบ หรือปฏิกิริยา
recall มาจาก re แปลวา ยอนกลับ call แปลวา เรียก recall จึงแปลวาการเรียกกลับคืน, ยอนคิดถึง หรือแม

กระท่ัง ระลึกชาติ ก็ไดคะ
และยังมี re ท่ีแปลวา ยอนกลับอีกหลายตัวคะ เชน

retort พูดยอน, พูดโตตอบ
retrace ลากเสนทับ, ยอนรอย
retread เดินกลับ
retreat ลาถอย

ยังมีอีกตัวหนึ่งคะท่ีคลายกลับ re มากคือ retro ตัวนี้ออกเสียงวา เรทโถระ แปลวา ยอนหลัง หรือถอยหลัง
เชนกันคะ มีหลายตัวเลยที่นารูจักคะ เชน

retroact มาจาก retro แปลวายอนหลัง  บวกกับ act แปลวากระทํ า ดังนั้น retroact จึงแปลวา มีผลยอนหลัง
retrograde มาจาก retro แปลวายอนหลัง บวกกับ grade ท่ีแปลวา ระดับ retrograde ก็เลยแปลวา

ถอยหลังเขาคลอง, เส่ือมทราม
retrorocket มาจาก retro แปลวายอนหลัง สวน rocket แปลวา จรวด retrorocket จึงแปลวา จรวดถอยหลัง
retrospect มาจาก retro แปลวา ถอยหลัง รวมกับ spect แปลวา การมอง หรือเก่ียวกับประสาทสัมผัสทางตา

ดังนั้น retrospect จึงแปลวา การมองยอนถึงความหลัง คะ
ตอดวย prefix ท่ีขึ้นตนดวย s กันตอเลยนะคะ
sub มีความหมายวา ใต ซ่ึงก็มีคํ าท่ีมี prefix นี้หลายคํ าคะ เชน
subconscious มาจาก sub แปลวา ใต รวมกับ conscious แปลวา สติ หรือความรูสึก ดังนั้น

subconscious ก็เลย แปลวา จิตใตสํ านึก คะ
submarine มาจาก sub แปลวา ใต รวมกับ marine แปลวา sea หรือทะเล ดังนั้น submarine จึงแปลวา

ใตนํ้ า หรือเรือดํ านํ้ า คะ
subscribe มาจาก sub แปลวา ใต รวมกับ  scribe  แปลวา ตัวหนังสือ  ดังนั้น  subscribe จึงแปลวา การ

เขียนขางทาย หรือ การลง(นาม) ในทาย(ฎีกา)
substandard มาจาก  sub แปลวา ใต รวมกับ standard แปลวา มาตรฐาน ดังนั้น substandard ก็เลย

แปลวา ต่ํ ากวามาตรฐาน คะ
เจาตัว prefix “sub” ไมไดแปลวา “ใต” เพียงอยางเดียวหรอกคะ “sub” แปลวา “ยอย” ก็ได เชน
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subdivide มาจาก sub แปลวา ยอย รวมกับ divide แปลวา แบงแยก ดังนั้น subdivide ก็เลยแปลวา การ
แบงแยกยอย

subeditor มาจาก sub แปลวา ยอย รวมกับ editor ซ่ึงแปลวา บรรณาธิการ (editor มาจาก คํ ากริยา คือ
edit แปลวา แกไข มาเติม or ขางทาย หมายถึง คน ก็เลยแปลวา ผูแกไข (การพิมพ) ซ่ึงเปนหนาท่ีของบรรณาธิการคะ)
subeditor ก็เลยแปลวา บรรณาธิการรอง หรือรองบรรณาธิการ  

subcontractor มาจาก sub แปลวา ยอย รวมกับ contractor แปลวา ผูรับเหมา ดังนั้น subcontractor     
ก็เลยแปลวา ผูรับเหมารายยอยคะ

subhead หรือ subheading  มาจาก sub แปลวายอย รวมกับ head หรือ heading แปลวา หัวขอ (ในท่ีนี้
head ไมใชหัวหรือศีรษะของคนนะคะ) พอรวมกันเขาเปน subhead ก็เลยแปลวา หัวขอยอยคะ

ตัวนี้คงคุนกันมากโดยเฉพาะ ในกลุมคอหนังฝรั่ง ประเภทชอบดูหนังฝรั่งแต แฮะ แฮะ ฟงภาษาฝรั่งไมออก ก็
เลยตองต้ังหนาต้ังตาอาน subtitle กัน จนตาแฉะ พอถามวา subtitle แปลวาอะไร ส่ันหัวบอกวา ไมรูเจาคะ subtitle
มาจาก sub แปลวา ยอย บวกกับ title แปลวา หัวขอ หรือ หัวเรื่อง ดังนั้น subtitle ก็เลย แปลวา หัวขอยอย หรือ
ชื่อยอย หรือ หมายถึง คํ าพูดท่ีบรรยายประกอบภาพยนตรก็ไดคะ

prefix หรือตัวเติมหนาคํ า ท่ีครูอยากใหรูจักเพ่ิมอีก เปนตัวท่ีเราเคยเห็นกันอยูบอยๆ นั่นก็คือ “super” ซ่ึงมี
ความหมายเหมือนกับ “above” คือแปลวา “เหนือกวาปกติ” คะ เชน

superman ก็คือ คนเหนือมนุษยปกติ หรือมนุษยกายสิทธิ์ แบบนั้นเลยคะ
supersensitive มาจาก super แปลวา เหนือกวาปกติ มารวมกับ sensitive แปลวา การรับรู หรือรูสึก ดังนั้น   

supersensitive จึงหมายถึงคนท่ีมีประสาทสัมผัสท่ีสามารถรับรูไดเหนือคนธรรมดา
supernatural มาจาก super แปลวา เหนือ มารวมกับ natural แปลวา ธรรมชาติ ดังนั้น supernatural จึง

แปลวา เหนือธรรมชาติ
เพราะฉะนั้น อยาลืมนะคะ เจอคํ าท่ีมี prefix “super” เติมหนาใหคิดไวกอนวา แปลวา “เหนือ” หรือ “ไม

ธรรมดา” คะ เชน
supertax แปลวา ภาษีเสริม
supersonic แปลวา เสียงท่ีมีความถ่ีสูงกวาเสียงปกติ
superlative แปลวา สูงสุด หรือ เลิศ

มาดูตัวนี้กันบาง ตัวนี้ก็นาสนใจนะคะ “self ” แปลวา ตนเอง เวลาเขียนเรามักจะใชเครื่องหมาย - หลัง self
เสมอ เชน

self–admiration มาจาก self แปลวา ตนเอง รวมกับ admiration ซ่ึงมาจาก admire แปลวา “ชมเชย”     
ดังนั้น self–admiration จึงแปลวา การชมเชยตนเอง

self–command มาจาก self แปลวา ตนเอง มารวมกับ command แปลวา ส่ัง หรือ บังคับ ดังนั้น         
self–command จึงแปลวา การบังคับใจตนเอง หรือการควบคุมสติ

self-confident มาจาก self + confident ซ่ึงแปลวา มั่นใจ ดังนั้น self confident จึงแปลวา มั่นใจในตนเอง
self–acting มาจาก self + acting ซ่ึงมาจาก act หมายถึง do หรือกระทํ า ดังนั้น self–acting จึงหมายถึง

การกระทํ าดวยตนเอง หรือ อัตโนมัติ
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self–pity ความเวทนาสงสารตนเอง
self–denying การหักหามใจ
self–governing การปกครองตนเอง
self–defense การปกปองตนเอง

ตัวนี้ก็นาสนใจคะ “trans” มักใชนํ าหนาคํ ากริยา มีความหมาย เหมือน across คือขามหรือผานหรือหมายถึง
การเปลี่ยนแปลง เชน

transfer ยาย เหมือนกับ transmit
transform มาจาก trans แปลวา เปล่ียนแปลง มารวมกับ form แปลวา รูปแบบ ดังนั้น transform จึงแปลวา

เปล่ียนรูปแบบหรือแปลงรูปแบบ
transcribe มาจาก trans แปลวา เปล่ียนแปลง มารวมกับ scribe แปลวา ตัวหนังสือ ดังนั้น transcribe จึง

แปลวา ถาย หรือคัดลอก
transfigure มาจาก trans แปลวา เปล่ียนแปลง มารวมกับ figure แปลวา รูปราง ดังนั้น transfigure จึง

แปลวา แปลงรูป หรือเปลี่ยนรูป
transoceanic มาจาก trans แปลวา ขาม รวมกับ oceanic ซ่ึงก็คือ ocean แปลวา มหาสมุทร พอมารวมกัน

กลายเปน transoceanic ก็เลยแปลวา ขามมหาสมุทร
tranship มาจาก trans + ship  ซ่ึงแปลวา เรือ ดังนั้น tranship จึงแปลวา ถายยายเรือ
transit การขนสง หรือการเปลี่ยน เชน เวลาที่เราจะเดินทางไปตางประเทศไกลๆ บางทีเราอาจจะตอง transit

เครื่องท่ีนั่นท่ีนี่ คือเราตองแวะ เพ่ือเปลี่ยนเครื่องบิน
transplant มาจาก trans + plant ซ่ึงแปลวา ปลูก ดังนั้น transplant จึงแปลวา ยายท่ีปลูกใหม หรือถาเปน

ศัพทในวงการแพทย เขาก็จะแปลวา การปลูกถายอวัยวะ เชน kidney transplant ก็คือ การเปลี่ยนถายไต
transpose สับท่ีกัน, ยาย
transverse ไขว, ขวาง หรือทแยง
transparent โปรงตา, มองเห็นทะลุได
transmute เปล่ียนรูป หรือแปลงสวน

และ prefix ตัวสุดทายท่ีครูอยากใหรูจักก็คือ “under” เปนตัวท่ีมีวิธีใชเมื่อเปน prefix หลายแบบเลยคะ อยาง
แรกเลย เราใช under นํ าหนาคํ ากริยา ความหมายเหมือน not enough คือแปลวา ไมเพียงพอ ตรงขามกับ คํ าวา
“over” ท่ีแปลวา มากเกินไป  เชน

underestimate มาจาก under แปลวา ใต รวมกับ estimate แปลวา ประมาณ ดังนั้น underestimate จึง
แปลวา ประมาณตํ่ าไป

underman มาจาก under แปลวา นอยเกินไป หรือไมพอ มารวมกับ man แปลวา คน ดังนั้น underman
แปลวา คนนอยเกินไป หรือมีคนงานไมพอ คะ

understate มาจาก under แปลวา นอยเกินไป รวมกับ state แปลวา คํ าพูด ดังนั้น understate จึงแปลวา
พูดนอยไป

แตถาเราใช prefix “under” ไปเติมหนาคํ า adj. และ noun under จะแปลวา ต่ํ าท่ีสุด หรือลางสุด เชน
underage มาจาก under แปลวา ต่ํ า หรือลาง รวมกับ age คือ อายุ ดังนั้น underage จึงแปลวา ต่ํ ากวา

กํ าหนดอายุ หรือยังไมเปนผูใหญ  
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underpaid มาจาก under + paid ซ่ึงแปลวา ไดรับเงิน ดังนั้น underpaid จึงแปลวา ไดรับเงินคาจางนอยไป
บางกรณี prefix “under” ก็แปลวา ขางใน หรือใตก็ได เชน

underdog เปนเบ้ียลาง
underscore ขีดเสนใต
underground รถไฟฟาใตดิน
undermentioned ท่ีกลาวไวขางลาง

เปนอยางไรบางคะ พอจะรูจักคํ าศัพทมากขึ้นหรือยัง ถาไมอยากทองศัพทลองนํ าเทคนิคของครูไปใชดูนะคะ
ครูคิดวานาจะเปนประโยชนมาก คราวนี้เวลาเจอคํ าศัพทแปลกๆ ยากๆ ก็ลองตัดๆ ดูกอนอาจจะเกิดจาก root หรือ
รากศัพทท่ีเปนความหมายหลัก แลวก็เติมความหมายของ prefix ท่ีอยูขางหนา แลวเดาความหมายรวมของคํ าศัพทดู
ทํ าบอยๆ เดี๋ยวก็เกงคะ

Understand? ฮั่นแน ใครอยาตัดคํ านี้เปน under + stand เด็ดขาดนะคะ เดี๋ยวจะหาวาครูใหไปยืนใตอะไร
ไมใชคะ ตัวนี้ตัดไมได understand แปลวาเขาใจ ตัวนี้เขาเปนอยางนี้มาแตเกิด ไมไดเกิดจากการผสม prefix + root

ตองระวังสักนิดนะคะ เพราะไมใชวาศัพททุกตัวจะตัดไดหมด แตถาเราทํ าจนชํ านาญโอกาสพลาดก็จะมีนอยท่ีสุด
 หลายๆ คนบอกวา แหม! ถารูเทคนิคแบบนี้เรื่องศัพทก็ไมยากแลวละซิ ใชซิคะ ถารูวางายอยางนี้ ก็ตองลองฝก
ทํ าบอยๆ แลวจะไดเกงๆ ชมรมคนรัก อ.พนิตนาฏ เอย! ชมรมคนเกงศัพท จะไดขยายกิจการใหใหญโตขึ้นซะที...

ขอใหลูกศิษยของครูประสบความสํ าเร็จในการสอบทุกคน ...ไชโย...
(ตัดตอนจากหนังสือ “เทคนิคการเดาคํ าศัพท” ของ อ.พนิตนาฏ  ชูฤกษ)

แบบทดสอบ

Directions :  Choose the most appropriate answer.
 1. A friend asks you to explain how to use the new fax machine but you can’t. You say, “....................”

1) Sorry. I would if I know how to.
2) I don’t know how to use it. Ask somebody else.
3) I would like to but I’m not sure if it is useful for you.
4) I’m afraid you don’t want to know it.

 2. You go to see your teacher at her office but she isn’t in. You write a note to her, “....................”
1) I come to see you but you are not in. Please call back 01-4976805.
2) I come to see you twice. I’ll come again at 11.00. Please wait for me here.
3) I have something to talk to you. It’s secret, please call 01-4976805.
4) My dear teacher, could I come to see you at 11.00?

 3. “Do not lean out of the window.” This sign might be seen .................... .
1) on a plane 2) in a train 3) on an escalator 4) in a zoo
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 4. Your friend asks “How do you find your girlfriend?” You reply, “....................”
1) She is cute. 2) The first day I went to school.
3) She is at the back of the room. 4) She lives in Minburi.

 5. Your friend has just come back from USA. You ask “....................”
1) What kind of weather do you like? 2) Will you go back again?
3) How’s your trip? 4) Why don’t you invite me to go with you?

 6. Your mom asks you to pick up her friend from the airport. You say, “....................”
1) Who is she? 2) Is she beautiful? 3) What’s she like? 4) How is she?

 7. And she says “....................”
1) She is in the middle age. 2) She is quite plump and tan.
3) She works as a nurse. 4) She likes travelling by plane.

 8. You go shopping in an outdoor market and bargain, the shopkeeper says, “....................”
1) You know, shopping in the market, you shouldn’t bargain. It’s a fix price.
2) I know it’s expensive but you can’t bargain.
3) It’s cheap, you mustn’t bargain.
4) It’s a resonable price.

 9. While doing homework, you feel annoyed with the loud noise on radio of your younger brother.
You say, “....................”
1) Turn it down or I throw it away. 2) Turn it off now and go out.
3) Would you mind turning it down? 4) Could you turn it down?

10. Your friends are talking about the most popular film which you haven’t seen it yet. When they
ask you about it, you say, “....................”
1) I have no idea. 2) Sorry, I have to go now.
3) That’s amazing. 4) Who knows? I haven’t seen it yet.

11. You and your friend see everyone takes off their shoes before going inside. You says to your
friend, “....................”
1) A bird in hand is worth two in the bush.
2) When in Rome do as the Romans do.
3) One man’s meat is another man’s poison.
4) Too many cooks spoil the soup.

12. “Passengers must not cross the line.” This sign might be seen ..................... .
1) at a bus stop 2) in a train
3) at a station platform 4) in a bus

13. You step on someone’s foot unintentionally so you say, “....................”
1) Sorry. 2) I beg your pardon. 3) I’m afraid not. 4) Excuse me.
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14. Your friends win the football match. You say, “....................”
1) How lucky you are! 2) Cheers!
3) What a pity! 4) Unbelivable!

15. Pete asks Jane if she needs any help. She doesn’t so she replies, “....................”
1) With pleasure. 2) Of course not.
3) I’m afraid, I don’t need it. 4) No, thank you.

Situation :  Jane is talking to her friend on the phone.
Jane : I’m having a party on Saturday. ..........16..........
Pim : That’ll be great. What’s the occasion?
Jane : ..........17.......... just a get together. Do you know where I live?
Pim : Not exactly.
Jane : ..........18.......... One more thing, I’m thinking of having a slide presentation if I can get a

projector. ..........19..........
Pim : Good idea. I have a projector that I can lend you, but ..........20.........., so I’m having it

repaired.
Jane : ..........21.......... Well, I ask Nan, than.
Pim : I’ll bring the slides I took in Chiang Rai. I’m sure you haven’t seen them.
Jane : ..........22..........
Pim : Just this past week-end. I had a wonderful time.
Jane : ..........23.......... Well, don’t forget my party on Saturday.
Pim : ..........24.......... See you then. Bye
Jane : Bye.

16. 1) Do you want to have one? 2) Would you like to join us?
3) Would you mind coming? 4) Do you want to come, please?

17. 1) Not usual. 2) Not at all. 3) For nothing. 4) Nothing special.
18. 1) I live quite far, so you should take a taxi.

2) It’s 15 minutes by bus, then walk for 10 minutes.
3) It’s near the gas station, and take the first turning at the right.
4) I’m on Soi 17, the third house from the corner, on your left.

19. 1) Can I take one? 2) How does that sound?
3) Is one available? 4) What do you plan?

20. 1) it’s not working 2) it’s my friend’s 3) I can’t find it 4) I often use it
21. 1) Excuse me. 2) That’s too bad. 3) You’re sorry. 4) It’s shameful.
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22. 1) When did you go? 2) How long were you there?
3) How many weeks did you go. 4) Since when were you there?

23. 1) So you had. 2) So I hope. 3) I’m sure you did. 4) I agree with that.
24. 1) Yes, I do. 2) Yes, I will. 3) No, I won’t. 4) No, I don’t.

Ploy  : Oh, Mint, this is wonderful dinner. ..........25.......... .
Mint  : Really, Thank you very much.
Ploy  : ..........26..........?
Mint  : Uh, ..........27.......... . I’ll do them myself later. Would you like me to have a cup of coffee?
Ploy  : Thanks a lot. ..........28.......... Would you mind if I sit down here?
Mint  : ..........29.......... . Here, let me get you a cushion.
Ploy  : Thanks. Oh Mint, ..........30.......... .
Mint  : Actually, I’ve only just learned how.
Ploy  : Oh, I just remember. ..........31.......... .
Mint  : I’m sorry, ..........32.......... . Is it really important.
Ploy  : Certainly.

25. 1) This is the meal I had ever had in a long time
2) This is the meal I have had in a long time
3) This is the meal I had in a long time
4) This is the meal that with the dishes

26. 1) Can I give you a hand with the dishes 2) Can I offer my hand to you
3) Do you want my hand? 4) What about my hand

27. 1) no problem 2) don’t disturb 3) don’t worry 4) don’t bother
28. 1) I’d love some 2) No, it is not broken

3) Yes, please, it’s broken 4) Why not
29. 1) Why not 2) Why don’t you 3) Why not at all 4) I hope not
30. 1) I don’t realize you were such a good cook 2) I didn’t realize you were such a good cook

3) I don’t know you are such a good cook 4) Where did you learn to cook
31. 1) I wonder if I could possibly have used your telephone

2) I wonder if I could possibly use your telephone
3) I wonder you may use your telephone
4) I wonder if your phone is working

32. 1) but it’s out of order 2) moreover it’s out of order
3) though it’s out of order 4) or it’s out of order
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33. Perhaps your memory is not quite so remarkable! But a good memory is essential for successful
study. .................... It is not difficult just follow these steps.
1) How can we remember better?
2) Do you have a good memory.
3) Do you agree with me?
4) If you can’t remember anything, you can’t pass your exam.

34. A certain man had a goose that laid a golden egg every day. Each day the man had another
golden egg, ..................... . He decided to cut up the goose and discover what magic there was
inside her.
1) so he sold his goose 2) but he was not satisfied
3) because the goose was a magician 4) and it became a new goose for him

35. Can you tell a dolphin from porpoise? There are two easy ways to distinguish between them.
One difference is that the dolphin has a smooth snout. .................... . Dolphins are usually larger.
1) And we can notice from its shape of mouth
2) The other is their size
3) Another is their body
4) Anyway, they are both alike

36. This unvaluable ceramic pot was made .................... .
1) in a few minutes
2) by a man who is learning to be a great potter
3) of plastic
4) but nobody had ever seen it

Choose the most appropriate answer for each blanks.

There are only ..........37.......... kinds of animals that habitually make war-men and ants. Even
among ants, war ..........38.......... mainly by the harvester ants, comprising only ..........39..........
species among the thousands known to science.

The harvester ants inhabit arid regions ..........40.......... little food is available ..........41.......... the
dry months. Accordingly, they collect seeds from various grasses and store them in special
underground ..........42.......... . The reserve supplies are the object of ant warfare. Inhabitants of
one nest set out intentionally ..........43.......... supplies of another group, they may employ quite
elaborate military tactics, and the battles generally result in heavy casualties. If the invaders
..........44.........., they remove the stores grain ..........45.......... grain to their own nest. Ant wars never
last as long as human wars ; ..........46.......... longest on record war fought for six and a half weeks.
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37. 1) many 2) two 3) three 4) four
38. 1) is practiced 2) was practiced 3) practiced 4) is practicing
39. 1) a little 2) a few 3) any 4) many
40. 1) which 2) that 3) who 4) where
41. 1) while 2) since 3) for 4) during
42. 1) granaries 2) boundary 3) scenery 4) primary
43. 1) attack 2) protect 3) prevent 4) contact
44. 1) win 2) will win 3) won 4) had won
45. 1) with 2) to 3) and 4) by
46. 1) the 2) a 3) its 4) no words is needed

The bee is an/a ..........47.......... that lives in almost every part of the world except near in
..........48.......... North and South Poles. There are 10,000 ..........49.......... or kinds of bees, but only
honeybees make honey and wax that man can use. Bees are the only insects that produce food
..........50.......... by man. We use the wax from the nests of bees in making ..........51.......... products
as candles and lipsticks. We use their honey in cooking and ..........52.......... a sweet spread on
bread.

When bees ..........53.......... from flower to flower, they help ..........54.......... man and the
blossoms they visit. Many fruits and vegetables ..........55.......... our if bees did not help fertilize
flowers. Bees gather nectar and pollen ..........56.......... flowers. They make honey from the nectar
and use the honey and pollen as food.

47. 1) mammal 2) pest 3) reptile 4) insect
48. 1) a 2) the 3) part 4) no word is needed
49. 1) species 2) numbers 3) members 4) population
50. 1) eaten 2) eat 3) eating 4) ate
51. 1) same 2) such 3) any 4) many
52. 1) as well 2) alike 3) like 4) as
53. 1) fly 2) flying 3) will fly 4) flew
54. 1) both 2) either 3) not only 4) neither
55. 1) dead 2) die 3) would die 4) died
56. 1) from 2) of 3) in 4) by



ภาษาอังกฤษ (68)________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2004

Rajadamnern Avenue
Bangkok, Thailand
15 December 2003

Modern Furnishing Ltd.
125 Patipat Road
Bangkok
.........57.........
I .........58......... your advertisement in The Nation .........59......... November 20 and I .........60.........
grateful if you could send me the catalogue and .........61......... you mention, as I am thinking of
.........62.........
.........63.........
Tada Meekiat

57. 1) Dear Manager, 2) Dear Sir,
3) Dear sir; 4) To whom it may concern

58. 1) just saw 2) did see 3) have just seen 4) had already seen
59. 1) in 2) on 3) at 4) by
60. 1) should be 2) will be 3) must be 4) may be
61. 1) listing price 2) list price 3) price listing 4) price list
62. 1) having refurnished my office 2) to have my office refurnished

3) my office to be refurnished 4) having my office refurnished
63. 1) Loving always, 2) Respectfully always,

3) Yours faithfully, 4) Your sincerely,

Training Workshop in French Translation and Interpretation
X 400B French 4 units $105
Continuation of X400A. Translation of modern texts emphasizing current usage and structural
differences between English and French. Immediate summaries in English (or French) of
recording of various French (or English) texts on current issues.
Practice in written and spontaneous oral translation.
Fluency in French and English required.
Enrollment limited.
UCLA 146 Haines Hall
Tuesday, 7-10pm. January 8-March 18.
Josette Bryson, PhD.
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64. How many weeks does the workshop last?
1) four 2) eight 3) eleven 4) eighteen

65. How many students may register for the workshop?
1) as many as want to 2) 146
3) 7-10 4) a limited number

66. In which subject will credit be given?
1) current issues 2) French 3) English 4) linguistics

67. How long does it take in a period?
1) 1 hours 2) 2 hours 3) 3 hours 4) 4  hours

.

Cultural Misunderstandings
Read these stories and find out how different things can be around the world. Add your own
experience!
I went to the United States last month. One day, I felt very sick. I went to a drugstore to buy
something. When I left, the salesclerk said, “Have a nice day.” Well, I thought, “Of course I’m not
going to have a nice dayI’m sick. What a strange thing to say.” In my country, we only say
“Have a nice day.” if it’s a friend’s birthday or something.
Kurt Meyer, Germany
I live in Queenstown, New Zealand. People come here from all over the world to ski. I go skiing
every weekend in winter, so I meet lots of interesting people. Recently, I met a guy called Xiao
Ping, from Beijing, China. He was a great skier. I’ll never forget one conversation. It went
something like this:
Me : You’re a great skier!
Xiao Ping : I’m not that good.
Me : No, really. You ski very well.
Xiao Ping : I fall down all the time. You’re probably a better skier than I am.
Me : But ...
Xiao Ping : I’m lucky, that’s all. I’m not a great skier.
Later, I found out that he was on the Chinese ski team at the last Winter Olympics! I couldn’t
believe it! He would not agree that he was a good skier. I guess people from China prefer to be
modest!
Nick Templeton, New Zealand
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I went to Korea to see my friend Kim. He introduced me to his parents. That evening, we had
dinner. During the meal, I called Kim’s father by his first name. Suddenly, everyone stopped and
looked at me. They were very upset. I didn’t know it was rude to call someone older by their first
name.
Laura Fuentes, Mexico
My family lived in France for a year because of my dad’s job. I went to school there for a year. I
hated it! The students were so noisy. They shouted the answers. They spoke while the teachers
were speaking. They asked questions all the time. I felt that they weren’t very respectful. They
sometimes called teachers by their first name, too. I thought this was very rude. It was very
different from studying in Singapore.
Ruby Ong, Singapore

68. According to the website given above, these statements are true except .................... .
1) Korean often call someone by their first name
2) German will say “Have a nice day.” only on special occasion
3) It seems to be more polite to call someone by their last name in Singapore and Korea
4) Chinese people do not talk in a proud way about their skills

69. Why do many tourists visit New Zealand?
1) To meet interesting people.
2) Because it is the most beautiful country to visit in winter.
3) Because they love to ski.
4) To greet Xiao Ping, the great skier.

70. According to the website, students in Singapore .................... .
1) usually ask questions while the teacher is teaching
2) show their respect to the teacher by calling his or her first name
3) raise their hands up before they can say something to their teacher
4) be quiet and listen to their teacher

71. What is the best title for this website?
1) Difference culture in the same country. 2) Cross-cutter corner.
3) What is the culture? 4) European and Asian Culture.
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Read the weather forecast and choose the correct answer for each item below.

At home ...
FORECAST for Metropolitan Bangkok until
tomorrow morning : Morning fog and cool,
northeasterly winds 10-25 kph ; minimum
temperature 23°C (73°F) maximum temperature
32°C (90°F).
     Today the sun rises at 6:42 a.m., sets at
6:02 p.m.; the moon rises at 8:03 a.m., sets at
8:03 p.m.; high tide at 10:24 a.m. and 6:28
p.m., low tide at 3:15 a.m. and 3.58 p.m.
     Yesterday's minimum temperature 21.2°C
(70.2°F) at 5:15 a.m., maximum temperature
32.4°C (90.3°F) at 2:30 p.m., average temperature
26.8°C (80.2°F), average humidity 71 per cent,
relative humidity at 7 p.m. -- per cent
(unavailable.)

CHIANG MAI
     Morning fog and cool ; minimum
temperature 18°C (64°F), maximum temperature
30°C (86°F).

KHON KAEN
     Morning light fog and cool ; minimum
temperature 20°C (68°F), maximum temperature
32°C (90°F).

   NAKHON RATCHASIMA
     Morning light fog and cool ; minimum
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temperature 20°C (68°F), maximum temperature
32°C (90°F).

PATTAYA
     Mainly fair, slight sea, occasionally
moderate off-shore ; minimum temperature
24°C (75°F), maximum  temperature 32°C
(90°F).

KOH SAMUI
     Partly cloudy with isolated showers or
thunder showers, slight to moderate sea ;
minimum temperature 25°C (77°F), maximum
temperature 30°C (86°F).

SONGKHLA
     Partly cloudy and isolated showers or
thunder showers, slight to moderate sea ;
minimum temperature 26°C (79°F), maximum
temperature 31°C (88°F).

PHUKET
     Mainly fair, smooth to slight sea ; minimum
temperature 25°C (77°F), maximum temperature
33°C (91°F).

72. If you are in Songkhla, what you shouldn’t do is .................... .
1) having a chat with your relatives on the porch
2) enjoying sunbathing with your friends
3) swimming in an indoor pool
4) having a party in a living room
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73. According to the weather forecast, the province with the lowest temperature is ....................                        
and the one with the highest temperature is .................... .
1) Khon Kaen-Phuket 2) Bangkok-Chiang Mai
3) Songkhla-Nakhon Ratchasima 4) Chiang Mai-Phuket

74. What is the suitable activity to do if you are in Koh Samui?
1) riding bananaboat 2) sailing
3) eating seafood in the restaurant 4) sunbathing on the beach

THE WORK ABROAD DIRECTORY

JOBS ABROAD

Work on a cruise ship
Salary : $200 per week
Location : Pacific Ocean
Start date : June 1
End date : September 30
Minimum age : 18
Details
Are you healthy and hard-working?
Come and work for Star Line! We need
cooks, bar staff, and housekeepers on
our luxury cruise ships. We also need
nurses and hairdressers. You must be
flexible and prepared to work long
hours. Accommodation (shared with
five others) and all food provided.

Ski instructor wanted
Salary : $1,550 per month
Location : Japan
Start date : November 20
End date : May 10
Minimum age : 25
Details
A popular resort in Hokkaido, Japan
requires an experienced ski instructor.
Must be able to teach children as well as
adults. Health insurance, ski equipment,
and private apartment included. Good
salary for the right person. Should be
confident and friendly.
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Hotel staff required
Salary : $300 per week
Location : Italy
Start date : May 1
End date : October 30
Minimum age : 21
Details
The Meridian Hotel is the top hotel on
the island of Sicily, Italy. The hotel is
looking for qualified and experienced
waiters. Must be able to speak
English, Spanish, and Italian. You
should be well-dressed and reliable.
Flights to and from Sicily, single room
in the hotel, plus all meals provided.

Be a volunteer in Africa
Salary : 
Location : Senegal, Africa
Start date : July 1
End date : July 21
Minimum age : 16
Details
World Aid is an international organization
that helps poor people in developing
countries. This is your chance to help
build a new hospital in Senegal.
Accommodation (shared), transportation
(including flight), food, and health
insurance are all included. Work with
other volunteers from around the world.
Help make the world a better place. (We
ask all volunteers to pay $1,200 towards
the costs of flights, food, and
accommodation.)

75. How much do you have to pay per week to be a volunteer in Africa?
1) $300 2) $1,200 3) $400 4) nothing

76. How many people share the same accommodation on the cruise ship?
1) four 2) five 3) six 4) one

77. Which job does not include food?
1) Work on a cruise ship 2) Ski instructor wanted
3) Hotel staff required 4) Be a volunteer in Africa

78. In which country can you help build a hospital?
1) Italy 2) Switzerland 3) Senegal 4) the U.S.A.

79. How many languages must you speak to be a waiter at the Meridian Hotel?
1) one 2) three 3) four 4) two

80. You could be paid in every job advertised except being .................... .
1) cruise ship staff 2) a Ski instructor
3) a hotel staff 4) a volunteer in Africa
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81. Linda can get on well with children and she will be available after the end of October. The job
that most suitable for her is .................... .
1) a hotel staff 2) a volunteer in Africa
3) a cruise ship 4) a ski instructor

Dreams
Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly.

5 Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow.
Langston Hughes

82. “barren” means .................... .
1) no crops 2) full of crops 3) green 4) dry

83. A broken-winged bird is compared to .................... .
1) a dreamful person 2) a dreamless person
3) a bird that can not fly 4) a barren field

A hoax is a kind of trick. A hoaxer is a person who makes other people believe
something, even though it is not true. Many hoaxes succeed because people want to believe
what they are told. For example, in the 1930s, a French businessman was offered the chance
to buy the Eiffel Tower. He did not ask why one of the most famous landmarks in the world

5 was for sale. He wanted to believe that this great opportunity was real, so he did. He only
realized that he had been tricked when the salesman, a famous hoaxer named Victor Lustig,
disappeared with his money.

Many hoaxes involve forgeries–books, plays, or paintings which look like the work of
famous people but have in fact been created by clever imitators. Over the years, millions of

10 dollars have been spent on forgeries like The Hitler Diaries, plays by “Shakespeare”, and
thousands of paintings said to be by famous artists.

One of the most famous forgers of all time was the British artist Tom Keating. When he
first started painting, Keating soon became very angry with the way young artists were
treated by art dealers and critics. He felt that only old, long-dead masters such as Rembrandt,
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15 Renoir, and Goya were given any respect. Keating decided to take revenge by tricking the art
world, so over the course of 20 years, he produced around 2,500 forgeries. They were bought
by museums, galleries, and art collectors all over the world. People were furious when they
found out that the “masterpieces” they had paid for were simply worthless copies, but
Keating just laughed. He thought that they deserved all they got.

20 In the end, Keating’s forgeries turned out not to be so worthless after all. After his death
in 1984, many of his paintings were sold. By then, he was famous as a forger, and people
were very interested in his work. Several of his paintings sold for thousands of pounds. That
would have made Tom Keating laugh even more.

84. The main idea of this passage is .................... .
1) it is against the law to forge a painting
2) forgeries are worth a lot of money
3) some people make money by tricking other people
4) a hoaxer will soon become a famous person

85. Which statement is true?
1) Eiffel Towel was really sold.
2) A businessman was cheated by Victor Lustig.
2) Victor Lustig bought Eiffel Tower.
3) The one who bought Eiffel had inspected everything carefully before he bought it.

86. The word “forgeries” (line 8) means .................... .
1) an illegal copy of something 2) a copy of something made by the owner
3) a work of a famous people 4) The Hitler Diaries

87. “he” (line 16) refers to .................... .
1) Rembrandt 2) Renoir 3) Goya 4) Keating

88. When did the victims find out that they were tricked?
1) The agent had flown away with their money.
2) A year after that.
3) Someone told them.
4) They got back their money.

89. When Keating realized that people he had tricked were furious, he .................... .
1) was amused 2) was sorry 3) feel guilty 4) feel nothing

90. The best word to be replaced by “furious” (line 17) is .................... .
1) delighted 2) amazed 3) extremely angry 4) surprised
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91. According to the last paragraph, we can conclude that .................... .
1) his forgeries were all worthless
2) people still thought that his forgeries were real
3) all of his forgeries were sold
4) after Keating’s death, some of his forgeries became valuable

92. “That would have made Tom Keating laugh even more” we can infer that .................... .
1) Keating became a great joker
2) if he had known what happened after his death, he would have been more cheerful
3) everyone made him laugh
4) he was a funny man until he died

93. What is the best title for this passage?
1) Sellings The Eiffel Tower. 2) Hoaxers and Hoaxes.
3) Learning to Paint. 4) How to make forgeries.

“An apple a day keeps the doctor away!” But what about a carrot or a strawberry? For
years doctors and dieticians have told us to eat more fruits and vegetables. Now they think
fruits and vegetables may even prevent disease. Eating foods like grapes, corn, and spinach
may keep us from getting sick.

5 How many fruits and vegetables should we eat? Experts say five to nine servings each
day will keep us healthy. This may sound like a lot. Some people in the United States eat
only one serving a day. But people from Asian and Mediterranean countries eat many
servings of fruits and vegetables. In these countries, fewer people get cancer or heart disease
than in the United States.

10 Here are some of the things doctors and dieticians have learned about fruits and
vegetables :
• Eating a diet full of all kinds of fruits and vegetables may cut our chances of getting lung
and colon cancer by 30-40%. It may also cut our chances of getting stomach cancer by 60%.
• Women who eat lots of brightly colored vegetables like carrots, spinach, tomatoes, and

15 corn may cut their chances of getting breast cancer by 30-70%. Brightly colored fruits and
vegetables have certain chemicals that fight diseases. Brighter colors mean more of these
good chemicals.
• Spinach and yellow corn may prevent heart disease.

 • Cranberry juice may prevent bladder infections. Women who take cranberry capsules get
20 40% fewer bladder infections.
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• Grapes help fight allergies, heart attacks, and strokes.
• Soybeans may prevent osteoporosis, a disease of the bones. They may also prevent breast
cancer. Eating only one serving of soybeans a week may cut the chances of getting breast
cancer by 15%.

25 • Garlic may keep us healthy and may prevent colds, flu, and even cancer.
How can we remember which fruits and vegetables to eat? One dietician say, “Eat a colorful
diet to stay healthy. Every day eat something orange like a mango, something yellow like a
peach, something green like broccoli, and something red like tomatoes.” If we follow this
advice, we may be able to stay healthy and live longer.
1 serving = 1/2 banana, 1 small apple, or 1/2 cup peas

94. “This” (line 6) means .................... .
1) eating an apple a day
2) eating five to nine fruit and vegetables a day
3) how to make us heathy
4) eat only one fruit a day

95. According to the passage, more people in America get cancer or heart disease because
.................... .
1) they eat less fruit and vegetable
2) they eat many sevings of fruits and vegetables
3) they smoke more
4) they lack of fruits

96. Eating a lot of fruit and vegetable could prevent you from .................... .
1) colon cancer 2) lung cancer 3) stomach cancer 4) all above

97. If you want to prevent yourself from breast cancer, you should eat more .................... .
1) grapes and spinach. 2) garlic and grapes
3) corn and grapes 4) soybeans and carrots

98. To prevent heart disease we should eat more .................... .
1) tomato and cranberry juice 2) spinach and grapes
3) carrots and corn 4) tomato and spinach

99. The best title for this passage is .................... .
1) Fruit and Vegetable
2) Useful of fruits and vegetables for your health
3) Colorful fruit and vegetables
4) How to eat fruits and vegetable
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100. According to this passage, we can infer that .................... .
1) to be healthy, we should eat colorful fruit and vegetables everyday
2) you should be careful about your eating habbit
3) only mango, peach, broccoli and tomatoes can make you have healthy life
4) follow everything the doctor advice, you will live longer

เฉลย
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