
คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู 
 

INSTRUCTIONAL MODULE     

HEADLINE    การฝกอานภาษาอังกฤษจากขาว 

PURPOSE  การฝกอานภาษาอังกฤษจากขาวรอบโลก เปนวิธีเพิ่มพูนทักษะการอานใหราบรื่น ย่ิง

อานก็ย่ิงเกง 

PROCESS  

 1. การฝกอานภาษาอังกฤษทําใหเกิดทักษะการอานใหราบรื่น แมวามีการใชคําศัพท

ที่มาจากภาษาอังกฤษ (อยางคนอังกฤษ) หรือ ใชคําศัพทที่มาจากภาษาอังกฤษ (อยางคนอเมริกัน) 

การอานโดยตรงมีการใชที่อยูในพจนานุกรม (Dictionary) หรือจากหนังสือ ตําราทางวิชาการ วารสาร

ทั่วๆไป ก็ชวยใหเกิดทักษะการอานที่ดีได แตการฝกอานภาษาอังกฤษจากขาว เปนวิธีเพิ่มพูนทักษะ

การอานใหราบรื่น ย่ิงอานก็ย่ิงเกง 

 2. รูปแบบของการอาน และความเขาจําคําทับศัพท 

 3. ชวยเปนหลักการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 4. การอานที่ไดความรูทางภาษาแลว การอานขาวยังชวยใหไดความรูรอบตัวและ

ความบันเทิง ซึง่ทําใหเกิดอรรถรสในการอานที่หลากหลาย 

 

MODULE 1 

EXERCISE .  

Seven weird and wacky former Olympic sports “อดีตกีฬาโอลิมปกสุดแปลก 7 ชนิด” 

 

    .  

Weird  (adj.) แปลกประหลาด  

                (a.) P.1844  A New English Thai Dictionary (เธียรชัย  เอ่ียมวรเมธ) ครั้งที่ 4 (2539). 

                 2. (พูด) ประหลาด, มหัศจรรย, ปาฎิหาริย  

Wacky  (adj.) ประหลาด (คําสแลง)  

Kick off  (phrv.) เริ่มตน (คําไมเปนทางการ) เริ่มเลนเกม (ฟุตบอล) 

                (vu.) P.795  A New English Thai Dictionary (เธียรชัย  เอ่ียมวรเมธ) ครั้งที่ 4 (2539). 

                1. เตะหลุด (รองเทา )2. เสนกลางเขี่ยลูก (บอล), (อุป) เริ่ม, เริ่มตน 
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Precursor (n.) สิ่งทีม่ากอน  

               (n.) P.1186  A New English Thai Dictionary (เธียรชัย  เอ่ียมวรเมธ) ครั้งที่ 4 (2539). 

              1. ผูนําหนา, ผูบกนําหนา; กองหนา 

Mark  (v.) แสดงถึง  

Mark (noun.)  P.229 An Active Learning Dictionary (B&Jo Enterprise Pte Ltd, Singapore. 2004). 

             - a stain, scratch or dirty patch on a surface: There’s a dirty mark on this shirt. The  

               teacup has Left a mark on ;the table. 

               (verb.) P.229 An Active Learning Dictionary(B&Jo Enterprise Pte Ltd, Singapore. 2004). 

             -To mark a place or position is to leave a sign there: She had marked three of the  

              names on the List with a cross. 

Synchronize  (v.) ทําใหพรอมกัน  
    

 

    .   

 1.  The latter คําน้ีใชเมื่อเรากลาวถึงสิ่งสองสิ่ง แลวพอจะกลาวซ้ําก็ไมอยากใชคําเดิม

อีกจึงเรียกสิ่งที่สองวา the latter สวนสิ่งแรกที่เรากลาวถึงจะเรียกวา the former เชน 

 He gave me his credit cards and wallet. I kept the former and returned 

him the latter. 

 2. current นอกจากจะแปลวา ปจจุบัน อยางที่เราเคยทราบแลว คําน้ียังมีอีกหลาย

ความหมายในบทความน้ี current  หมายถึง กระแสนํ้า และก็ยังมีความหมายอื่นอีกเชน กระแสไฟฟา 

กระแสเงิน เปนตน คําที่มีหลายความหมายเชนน้ี เราตองสังเกตจากบริบท ซึ่งก็คือ ขอความอื่นๆ ที่

รายลอมคําน้ันอยู เชน ในบทความที่มีทั้งคําวา boat, swim และ Seine (ช่ือแมนํ้า) เราจึงทราบวา 

current ในที่น้ีหมายถึงกระแสนํ้า 

 

Seven weird and wacky former Olympic sports .  

อดีตกีฬาโอลิมปกสุดแปลก 7 ชนิด 

 Since the modern Olympic Games Kicked off in 1896, a few weird and 

wonderful sports have come and gone, from live bird shooting to solo synchronized 

swimming. Here is a glimpse at a few of the wackiest. 

 นับต้ังแตการแขงขันกีฬาโอลิมปกสมัยใหมเริ่มตนข้ึนในป ค.ศ.1896 ไดมีการแขงขัน

กีฬาบางชนิดที่แปลกและโดดเดนกอนจะยกเลิกไปมีต้ังแตการย่ิงนกไปจนถึงระบําใตนํ้าประเภทเด่ียว

มารูจักกีฬาที่สุดแสนจะแปลกประหลาดกัน 
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 1. สงครามดึงเชือก (ชักเยอ)-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ต้ังแตป 1900-1920 (Tug of 

war-Dates played : from 1900 to 1920) 

 This feat of strength worked like the classic playground game: two 

teams pulled a rope in opposite directions until the midpoint of the rope passed into 

the winning team’s territory. 

 สงครามดึงเชือก (ชักเยอ)-ระยะเวลาที่แขงขัน : ต้ังแตป 1900-1920 การประลอง

กําลังน้ีแขงขันกันเหมือนเกมในสนามเด็กเลนที่มีมาแตเกากอน ทีมสองทีมดึงเชือกจากดานตรงขาม

จนกวาจุดกึ่งกลางของเชือกผานเขาไปในเขตทีมที่ชนะ 

 การประลองกําลังน้ีแขงขันกันเหมือนเกมในสนามเด็กเลนที่มีมาแตเกากอน ทีมสอง

ทีมดึงเชือกจากดานตรงขามจนกวาจุดกึ่งกลางของเชือกผานเขาไปในเขตทีมที่ชนะ 
 

 
สงครามดึงเชือก (ชักเยอ) 

             

 2. เฌอ เดอ โปม-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ป 1908 (Jeu de paume-Date played : 

1908) 

 The indoor precursor of tennis, jeu de paume was only included as a 

medal event at the 1908 Olympic Games in Londow, and only two countries 

competed, Great Britain and the US, with the latter taking home the gold. 

 เฌอ เดอ โปม-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ป 1908 เฌอ เดอ โปม เปนการแขงขัน

เทนนิสในรมแบบด้ังเดิม ซึ่งเปนการแขงขันเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปกเพียงชนิดเดียวในป ค.ศ.1908 

ที่ลอนดอนและมีเพียงสองประเทศที่แขงกับคือ บริเตนใหญกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งฝายหลังไดเหรียญ

ทองกลับบาน 
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 3. ยิงนกพิราบ-ระยะเวลาท่ีแขงขัน: ป 1900 (Live pigeon shooting-Date played : 

1900) 

 When Paris hosted the 1900 Olympic Games, live pigeon shooting was 

a key event, with Belgium’s Leon de Lunden earning gold with 21 hits. 

 ในป ค.ศ.1900 ปารีสเปนเจาภาพจัดกีฬาโอลิมปก มีการยิงนกพิราบเปนการแขงขัน

ที่สําคัญโดยมีเลอง เดอ เลิงดอง จากประเทศเบลเย่ียมไดเหรียญทองจากการยิง 21 นัด 

 

    
 

 4. มากระโดดไกล-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ป 1900 (Long jump for horses-Date 

played : 1900) 

 In this event, horses were the athletes with 17 competitors jumping for 

gold medal glory. Belgium’s Constant van Langendonck on the horse Extra-Dry 

earned the top prize with a distance of  6.1 m. 

 ในการแขงขันครั้งน้ี มาเปนกีฬากระโดดกับผูเขาแขงขัน 17 คน เพื่อชิงชัยเหรียญ

ทองคอนสแตน แวน ลาเจนดอคกกับมาเอ็กซตรา ไดรจากประเทศเบลเย่ียมไดรับรางวัลชนะเลิศจาก

การกระโดดไกลเปนระยะทาง 6.1 เมตร 
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 5. ไตเชือก-ระยะเวลาท่ีปแขงขัน :  (Rope climb-Dates played : 1896, 1904, 

1906, 1924 and 1932) 

 Perhaps with the CrossFit fury, good old-fashioned rope climbing may 

once again appear at a future Olympics. Prior to being discontinued, the rope climb 

marked the final event of the gymnastics competition. While typically being judged 

on time to reach the top, in 1896, athletes were also judged on style. 

 การออกกําลังกายแบบครอสฟตซึ่งเนนการสรรางกลามเน้ือและความแข็งแรงใหกับ

รางกายทุกสวนอาจทําใหกีฬาไตเชือกในอดีตกลับมาแขงขันในกีฬาโอลิมปกอีกครั้งในอนาคต การไต

เชือกเปนการแขงขันยิมนาสติกรอบสุดทายกอนที่จะถูกยกเลิกไป แมตามปกติเกณฑการตัดสินคือการ

แตะถึงจุดสูงสุดภายในเวลาที่กําหนด แตในป  ค.ศ.1896 ลีลาการไตของนักกีฬาก็ไดรับการพิจารณา

ดวย 

 
 

 6. ระบําใตนํ้าประเภทเด่ียว-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ป 1984 และ 1992 (Solo 

synchronized swimming-Dates played : 1984, 1988 and 1992) 

 Before catching on to the oxymoronic nature of this spot, individual 

athletes performed choreographed routines to music in the water, while 

synchronizing their moves to the music. 
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 กอนหนาที่กีฬาซึ่งมีลักษณะขัดแยงกันชนิดน้ีจะเปนที่นิยม นักกีฬาแตละคนตอง

แสดงทาเตนที่ออกแบบมาประกอบดนตรีในนํ้า ขณะเดียวกันก็ตองเคลื่อนไหวใหสอดคลองกับจังหวะ

ดนตรีดวย 

 

  
 

 7. การวายนํ้าขามเครื่องกีดขวาง-ระยะเวลาท่ีแขงขัน : ป 1900 (Swimming 

obstacle race-Date played : 1900) 

 For the Paris Olympics, competitors had to climb over a pole, crawl 

over a row of boats, then swim under another row of boats against the current of the 

Seine. 

  เปนการแขงขันกีฬาโอลิมปกที่กรุงปารีส ผูแขงขันตองปนเสา คลานไปบนลําเรือที่

จอดเรียงกันเปนแถว แลววายไปใตเรืออีกแถวหน่ึงสูกับกระแสนํ้าในแมนํ้าแซน 
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Let’s check your reading comprehension! .  

คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอานภาษาอังกฤษจากขาวอดีตกีฬาโอลิมปกสุดแปลก 7 ชนิด 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  To be the winner of the tug of war game, each team had to …………… 

  a) pull an opponents’ rope and make them fall 

  b) pull a rope from until the midpoint passed into their territory 

  c) pull an opponents’ rope and make them fall 

  d) pull a rope from until the midpoint passed into their territory 

 2.  To be the winner of the tug of war game, each team had to …………… 

  a) In a closed area  b) In a large park 

  c) In a closed area  d) In a large park 

 3.  To be the winner of the tug of war game, each team had to …………… 

  a) an important event  b) only a small event 

  c) an important event  d) only a small event 

 4.  To be the winner of the tug of war game, each team had to …………… 

  a) He jumped 6.1 m. over the race alone. 

  b) He and his horse Extra-Dry jumped the longest distance. 

  c) He jumped 6.1 m. over the race alone. 

  d) He and his horse Extra-Dry jumped the longest distance. 

 5.  To be the winner of the tug of war game, each team had to …………… 

  a) The rope climb will return to next Olympic Games. 

  b) Athletes’ style was scored for the rope climb. 

  c) The rope climb will return to next Olympic Games. 

  d) Athletes’ style was scored for the rope climb. 
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เฉลยคําตอบ 
Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 2.  … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 3.  … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 4.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 5.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 
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MODULE 2 
 

EXERCISE  .  

9 Member States Delegates Attended ASEAN Port Association Meeting    

9 สมาชิก เขารวมประชุมสมาคมทาเรืออาเซียน (APA) 

 

      .  
     

 PAT.  การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) 

   Port Authority of Thailand (PAT.) 

 APA.  สมาคมทาเรอือาเซียน (ASEAN Port Association) 

 MP3   การหนดทิศทางการพัฒนาอินโดนีเซียออกเปนเขตเศรษฐกิจ 6 เขต 

   (Master plan for Acceleration and Expansion of Indonesia 

   Economic Development.) 

 Nine member states. ประกอบดวย  

  1. Port of Thailand  (การทาเรอืแหงประเทศไทย) 

  ทาเรือกรงุเทพ 2. ทาเรือแหลมฉบงั 3. ทาเรือเชียงแสน และ 

  เชียงของ และ 4. ทาเรือระนอง 

  2. Port of Singapore (ทาเรอืสงิคโปร) 

  3. Port of Indonesia (ทาเรือซรุาบายา ทาเรือมากาซาร) 

  4. Port of Malaysia 

  5. Port of Myanmar 

  6. Port of Philippines (1. ทาเรือมะนิลา  2. ทาเรืออิโลอโิล 

  3. ทาเรือคากายัน เด โอโร 4. ทาเรอืดาวาว และ  

  5. ทาเรือบาทางกัส 

  7. Port of Brunei 

  8. Port of Cambodia (ทาเรือสหีนุวิลล และทาเรือพนมเปญ) 

  Port of Vietnam (1. ทาเรอืไฮฟง 2. ทาเรือไซงอน และ 

  9. ทาเรือดานัง 
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     .     

 1. Delegates from nine member states. หมายถึง ผูแทนจากประเทศสมาชิก 

รวม 9 ประเทศ เขารวมประชุมใหญประจําปสมาคมทาเรืออาเซียน ครั้งที่ 38 การทาเรือแหงประเทศ

ไทย (กทท.) เปนเจาภาพจัดงาน 

 2. The ASEAN Economic Community in 2015 หมายถึง การประชุมผูแทนจาก

ประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นและประสบการณดานการขนสง

ทางนํ้าที่เปนประโยชนพรอมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 

 3. Slowly changing to electrical equipment. หมายถึง การอยูในระหวางการ

ปรับเปลี่ยนไปสูการใชเครื่องมือขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

 4. FDI. หมายถึง กฎหมายการลงทุน (นโยบาย) the Foreign Direct Investment. 

 5. DWT. หมายถึง ระวางบรรทุกสูงสุด หรือ Deadweight Tonnage หรือเรียกยอ ๆ วา 

DWT หรือ Deadweight All Told หรือ DWAT คือ นํ้าหนักที่เรือสามารถใชในการบรรทุกทุกสิ่ง

รวมทั้งนํ้าหนักสินคา นํ้ามันเช้ือเพลิง นํ้าจืด เปนตน ที่เรือจะรับไดโดย ปลอดภัย มีหนวยเปน

เมตริกตัน  

 6. ASEAN Port Association (APA) หมายถึง สมาคมทาเรืออาเซียน ประกอบดวย 

ประเทศไทย สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส พมา บรูไน กัมพูชา และเวียดนาม  

 7. PAT. หมายถึง การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) Port Authority of Thailand 

 

9 Member States Delegates Attended ASEAN Port Association Meeting .  

9 สมาชิก เขารวมประชมุสมาคมทาเรืออาเซียน (APA) 

 During 19-23 November, 2012, the Port Authority of Thailand (PAT) hosted 

the 38th ASEAN Port Association (APA) Meeting at the Dusit Thani Hotel. Pol. Gen. 

Wichien Pojphosri, Permanent Secretary of the Ministry of Transport, chaired the 

event. 

 There were delegates from nine member states who attended the meeting 

to exchange information, ideas and share experiences over maritime transport that 

will be useful for serving the integration into the ASEAN Economic Community in 

2015. The meeting included the workshop on Port Sustainable Development, 

focusing on “General Awareness on Safety Health and Environment for Top 

Management”. 
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 On this occasion, the head of country delegates gave a brief opinion 

regarding the meeting and port development and transportation network to connect 

ASEAN as follows. 

 ระหวางวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2555 (2012) ที่ผานมา การทาเรือแหงประเทศไทย 

(กทท.) เปนเจาภาพจัดงานประชุมใหญประจําปสมาคมทาเรืออาเซียน ครั้งที่ 38 ณ โรงแรมดุสิตธานี 

กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.อ. วิเชียร  พจนโพธ์ิศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธานในพิธี 

 การประชุมดังกลาวมีผูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศ เขารวมการประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเหน็และประสบการณดานการขนสงทางนํ้าที่เปนปฏิบัติการภายใตโครงการ 

Port Sustainable Development ในหัวขอเรื่อง General Awareness on Safety Health and 

Environment for Top Management 

 ในโอกาสน้ีหัวหนาคณะผูแทนจากประเทศสมาชิกไดใหสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นใน

การเขารวมสัมมนารวมถึงการพัฒนาทาเรือและระบบขนสงเพื่อเช่ือมโยงอาเซียน ดังน้ี 

 

SINGAPORE : Capt. M Segar,  Rep. of Singapore 

 My opinion is that, as ASEAN, we want to grow together and complement 

each other. There’s no competition. Joining the meeting means therefore that we 

can share information and knowledge. There’s one segment in the meeting that 

allows every country to share on what they are doing. Other countries can choose 

certain aspects of it if they want to follow the practice. 

 ผมเห็นวาการเปนอาเซียน เปนการที่ทําใหทุกประเทศเติบโตไปดวยกัน ชวยเหลือกันไมใช

เปนการแขงขันกัน ดังน้ันการมาประชุมรวมกันจึงเปนการแบงปนขอมูลหรอืความรูระหวางกนัจึงไดจัด

ใหมีหัวขอการประชุมหน่ึงซึ่งเปนการเปดโอกาสใหทุกประเทศแบงปนขอมลูการพัฒนาใหประเทศอื่นๆ

ไดรับทราบรวมกันวา ขณะน้ีประเทศของตนกําลังดําเนินการอยางไร และพัฒนาอะไร เพื่อที่ประเทศ

อื่นสามารถเรียนรูและเลือกนําไปวางแผนพัฒนาตอไปได 

 

MALAYSIA : Capt. David Padman,  Rep. of Malaysia 

 The thing that I’m very interested in APA is to exchange information, best 

practices, and training of personnel. The issue that is of concern to me is pollution 

which management needs to focus on. ASEAN ports should advocate more on rail 

linkage. Currently, Malaysia is constructing a double track system all the way from 

Thailand’s border to Singapore’s. We’ve already finished half of the construction 
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now. In ports, we’re now slowly changing to electrical equipment and getting rid of 

old diesel equipment. Out government has given incentives for those who help the 

environment by giving grants and reducing taxes. 

 สิ่งที่ผมใหความสนใจกบัการประชุม APA คือการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันทัง้ในเรือ่งที่

เกี่ยวกับกระบวนการทํางานที่ประสบความสําเร็จ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางกัน ทั้งน้ีหัวขอ

ที่ผมใหความสนใจมากหัวขอหน่ึงคือ เรื่องปญหามลพิษ ซึ่งเปนทิศทางของการพัฒนาทาเรือตอไป 

นอกจากน้ีทาเรืออาเซียนควรจะใหความสําคัญกับการเช่ือมระบบขนสงกับทางรถไฟใหมากข้ึน โดย

มาเลเซียกําลังกอสรางรถไฟรางคูเช่ือมชายแดนไทยไปสิงคโปร ซึ่งดําเนินการเสร็จไปแลวราว 50 %  

ขณะที่ภายในทาเรือมาเลเซีย ก็อยูในระหวางการปรับเปลี่ยนไปสูการใชเครื่องมือขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

ทดแทนเครื่องมือที่ใชนํ้ามันดีเซล โดยรัฐบาลมีมาตรการจูงใจ เชน หากทาเรือใดลดการใชพลังงานได

รัฐบาลก็จะใหเงินสนับสนุนหรือการลดภาษี เปนตน 

 

INDONESIA : Mr. Harry Sutanto,  Rep. of Indonesia 

 Indonesia is now accelerating the development of its infrastructure 

especially in port development. In Jakarta alone, there is a project worth 11 trillion 

Rupiah for port expansion. The construction is supposed to begin by the end of the 

year or early next year. At the same time, ports are also being developed and 

expanded in Surabaya and Makassar. Moreover, the connectivity by road and rail in 

Indonesia is quite important to create a network with each potential industrial area. 

These development plans are in line with the master plan for Acceleration and 

Expansion of Indonesia Economic Development (MP3). Under the plan, Indonesia is 

divided into six economic corridors to be linked with sufficient infrastructure. 

 ปจจุบันอินโดนีเซียกําลังเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิงทาเรือ เฉพาะที่

จาการตารัฐบาลมีแผนที่จะพัฒนาขยายทาเรือมูลคาราว 11 ลานรูเปยหอินโดนีเซีย ซึ่งคาดวาจะเริ่ม

การกอสรางไดในปลายป 2555 น้ีหรือตนปหนา นอกจากน้ีทาเรือในซุราบายา และมากาซาร ก็อยู

ระหวางการพัฒนาขยายทาเรอืเพิม่เติมดวยเชนกัน ขณะเดียวกันก็พัฒนาระบบขนสงเช่ือมทั้งทางถนน

และรถไฟดวย เพื่อเช่ือมโยงทาเรอืกับเขตอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตางๆของอินโดนีเซีย ทั้งน้ีแผนการ

พัฒนาเหลาน้ีไดดําเนินไปตาม Master plan for Acceleration and Expansion of Indonesia 

Economic Development ซึ่งไดกําหนดทิศทางการพัฒนาโดยแบงประเทศอินโดนีเซียออกเปนเขต

เศรษฐกิจ 6 เขต เพื่อใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจตางๆไดอยาง

เพียงพอ 
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THE PHILIPPINES : Atty. Fernando B. Claveria, Rep. of the Philippines 

 The Philippines is an archipelago composed of more than 7,000 islands. 

Therefore, we have a lot ports. The main port of the country is concentrated in the 

business center of Manila. There are other important ports such as Port of llolio in a 

business center of Visayas, Cebu as well as Port of Cagayan de Oro located in the 

northern Mindanao, Port of Davao in the southern Mindanao, and Port of Batangas 

which is currently under the second phase development to handle excess cargo in 

the Manila. So we currently have sufficient infrastructure. Any further development 

will involve the possibi8lity of bringing in more efficiency. 

 ฟลิปปนส เปนประเทศที่มีลักษณะเปนหมูเกาะโดยมีเกาะตางๆมากวา 7,000 เกาะ จึงมี

ทาเรืออยูเปนจํานวนมากโดยทาเรือหลักของฟลิปปนส ต้ังอยูใจกลางธุรกิจของมะนิลา นอกจากน้ียังมี

ทาเรืออิโลอิโล (Iloilo) ซึ่งเปนศูนยกลางการคาใหกับเมืองวิซายา (Visayas) รวมถึงทาเรือสําคัญอื่นๆ 

เชน ทาเรือคากายัน เดโอโร (Cagayan de Oro) ทางตอนเหนือของมินดาเนา ทาเรือดาวาว (Davao) 

ทางตอนใตของมินดาเนา และทาเรือบาทางกัสซึง่ปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาในเฟสที่ 2 เพื่อรองรับ

สินคาที่ลนมาจากทาเรือในมะนิลา ทั้งน้ีทาเรือของฟลิปปนสที่มีอยูในปจจุบันก็มีเพียงพอรองรับกับ

ปริมาณสินคาของประเทศ หากจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมตอไป จะเนนไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพใหมาก

ข้ึน 

 

MYANMAR : Mrs. Bi Bi, Rep. of Myanmar 

 Myanmar is reforming to corporatize, which catches attention from many 

investors. This is especially true when the Burma’s Union Parliament passed the 

Foreign Direct Investment (FDI) law in the beginning of November. The law opens 

more room to foreign investors, aiming to expand the country’s economy. 

 ปจจุบันประเทศพมา อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงใหมีความเปนเอกชนมากข้ึน จนมีหลาย

ประเทศใหความสนใจเขามาลงทุน โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อกฎหมายการลงทุนตางชาติฉบับใหมของ

รัฐบาลพมาไดผานความเห็นชอบจากรัฐสภาแลวเมื่อตนเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ซึ่งจะเอื้อตอการ

เขาลงทุนจากตางประเทศมากข้ึน โดยมีเปาหมายเพื่อหนุนเศรษฐกิจของประเทศ 

 

BRUNEI : Mr. Helmi Bin Hi Talib, Rep. of Brunei 

 In Brunei, we have few projects or initiatives for the next year. Most 

notably is the expansion of a container terminal which involves expanding the berth 
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length from 250 meters to an additional 150-200 meters longer. As we have only one 

berth, with additional length, we can serve two vessels. Furthermore, we have only 

one berth, with additional length, we can serve two vessels. Furthermore we are 

focusing on increasing the productivity at the berth side by installing more efficient 

quay crane. Regarding AEC, the program will boost the infrastructure development 

within developed and under-developed within the country. 

 ปจจุบันบรูไนมีโครงการขยายพื้นที่หนาทาใหยาวข้ึนจากเดิม 250 เมตร ใหยาวข้ึนอีก 

150-200 เมตร เน่ืองจากทาเรือบรูไนมีทาเทียบเรือเพียง 1 ทา หากมีหนาทายากข้ึน ก็จะชวยให

สามารถรองรับเรือไดคราวละมากข้ึน นอกจากน้ีทาเรือบรูไนยังใหความสําคัญกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน โดยจะมีการใชเครนที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนตน  ทั้งน้ีคาดวาการรวม

กลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ี จะชวยใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเช่ือมโยงระหวางรัฐ

ที่พัฒนาแล และกําลังพัฒนามากข้ึน 

 

CAMBODIA : Mr. Norng Soyeth, Rep. of Cambodia 

 Cambodia is now developing to build up our own facilities order to meet 

the market demand, especially in maritime transport and logistics. At present, the 

two main ports of the country,  Sihanoukville Port and Phnom Penh Port, are being 

developed, The construction of the container terminal in Sihanoukville Port has 

completed and operated already, while the construction in Phnom Penh Port is 

scheduled to be completed by the end of the year. 

 Regarding inland transportation, in terms of railway connection, we are 

preparing to connect with ASEAN railways. The development will be funded by ADB. 

Road connections will link with ASEAN highways. The government is looking for 

budgets from China, Korea, or Japan. 

 กัมพูชาอยูระหวางการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับกับความตองการ

ทางการคาที่มีมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการขนสงทางทะเล และบริการดานโลจิสติกส ปจจุบัน

ทาเรือทั้ง 2 แหงของกัมพูชา ไดแก ทาเรือสีหนุวิลล และทาเรือพนมเปญ ก็อยูระหวางการกอสราง

พัฒนาเพิ่มเติม โดยทาเรือสีหนุวิลล ไดมีการกอสรางทาเรือคอนเทนเนอรและไดเปดดําเนินการแลว 

ขณะที่การพัฒนาทาเรือพนมเปญ ก็ใกลเสร็จสิ้นแลว และนาจะพรอมจะเปดใหบริการในสิ้นป 

 สําหรับการพัฒนาระบบขนสงภายในประเทศเพื่อเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานกัมพูชาก็

มีแผนที่จะพัฒนารางรถไฟ เพื่อเช่ือมโยงอาเซียน ตามแนว ASEAN Railway โดยไดรับการสนับสนุน



 235 

จาก ADB ขณะที่การขนสงทางถนน จะเช่ือมโยงอาเซียนตามแนว ASEAN Highway ซึ่งรัฐบาลอยู

ระหวางการของการสนับสนุนงบประมาณ จาก จีน เกาหลี หรือญี่ปุน 

 

VIETNAN : Mr. Truong Van Thai, Rep. of Vietnam 

 Vietnam has a very long coast of more than 3,000 kilometers. So we have 

many small sea ports along the coast. The country’s main port development is 

concentrated in two areas. To the north is Hai Phong Port and to the south is Saigon 

Port in Ho Chi Minh City. Danang Port, located in the middle of the country, is also 

being developed. Currently, the Port of Hai Phong is planning to expand the port to 

serve 100,000 DWT size vessels. The project has already been approved by the 

government. Nevertheless, due to some financing pro9blem, the project is divided 

into several phases and will be developed one by one. The first stage has already 

started. Together with this deep-sea port development, we also have another 

planning for port access and port logistics system in order to create a harmonized 

system in the future. 

 เวียดนามเปนประเทศที่มีชายฝงยาวกวา 3,000 กิโลเมตร จึงมีทาเรือเล็กๆอยูเปนจํานวน

มาก แตทาเรือหลักของประเทศมี 2 แหง คือ ทางตอนเหนือ ไดแก ทาเรือไฮฟง สวนทางตอนใต คือ 

ไซงอน ในโฮจิมินห ขณะที่ทาเรือดานัง ซึ่งอยูทางตอนกลางของประเทศ ก็ยังอยูระหวางการพัฒนา 

สําหรับทาเรือไฮฟง มีโครงการที่จะขยายทาเรือใหมีขนาดใหญข้ึน เพื่อใหสามารถรองรับเรือขนาด 

100,000 DWT. ได โดยโครงการน้ีก็ไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลแลว แตเน่ืองจากเปนโครงการ

ขนาดใหญอาศัยเงินทุนสูง จึงตองมีการแบงการพัฒนาออกเปนเฟส ซึ่งในเฟสแรกก็ไดเริ่มตนแลว

นอกจากการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกแลว เวียดนามยังมีแผนที่จะพัฒนาเสนทางการเช่ือมตอทาเรือ และ

ระบบโลจิสติกสเพื่อใหระบบตางๆสามารถประสานกันไดในอนาคตอีกดวย 

 

Let’s check your reading comprehension!  .  

คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอานภาษาอังกฤษจากขาวเขารวมประชุมสมาคมทาเรืออาเซยีน (APA) 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 



 236 

Direction :  Choose the correct answer. 

 1.  เจาภาพจัดงานประชุมใหญประจําปสมาคมทาเรอือาเซียน ครั้งที่ 38 ณ โรงแรม 

 ดุสิตธานี กรุงเทพฯ คือใคร 

 a) Port Authority of Thailand    

 b) Pol. Gen. Wichien Pojphosri 

 c) Pol. Gen. Wichien Pojphosri and Port Authority of Thailand  

 d) Port Authority of Thailand and  delegates from nine member states 

 2.  การประชุมผูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศ ในหัวขอเรื่องอะไร ? 

  a) General Awareness on Safety Health and Environment for  

     Top Management 

  b) The ASEAN Economic Community in 2015 

  c) The meeting included the workshop on Port Sustainable  

      Development 

  d) เฉพาะขอ b) and c) 

 3.  การประชุมดังกลาวมผีูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศเขารวมการประชุม 

ประกอบดวยประเทศใดบาง 

  a) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Brunei,  

      Cambodia, Thailand and Vietnam 

  b) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lao,  

      Cambodia, Thailand, and Vietnam 

  c) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Brunei, Lao,  

      Cambodia, Thailand and Vietnam 

  d) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lao,  

      Cambodia, Thailand and Vietnam 

4.  มีโครงการที่จะขยายทาเรอืใหมีขนาดใหญข้ึน เพื่อใหสามารถรองรบัเรือขนาด 

 100,000 DWT. คือประเทศใด 

 a) Thailand and Myanmar   

 b) Cambodia 

 c) Philippines and Brunei   

 d) Vietnam 
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 5.  ปจจุบันประเทศที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงใหมีความเปนเอกชนมากข้ึนและเรงให 

  มีนโยบายดานการลงทุน คือประเทศ 

 a) Thailand  

 b) Thailand and Myanmar 

 c) Myanmar  

 d) Thailand and Cambodia 

 

เฉลยคําตอบ 
 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 2.  … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 3.  … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 4.  … Answer ขอ d. ถูกตอง 

 5.  … Answer ขอ c. ถูกตอง 
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MODULE 3 

EXERCISE .  

Should smokers have to apply for a smoker’s license?  

“ควรมีใบอนญุาตสบูบหุรี่หรอืไม” 

 

    .  

 radical (adj.) ซึ่งเปนรากฐาน  

 underage (adj.) ที่อยูไมบรรลุนิติภาวะ  

 transact (v.) ดําเนินการ  

 retailer (n.) ผูขายปลกี  

 annual (adj.) ประจําป  

 reissue (v.) ตีพิมพหรือผลิตใหม  

 purchase (v.) ซื้อ  

 authoritarian (n.) ผูที่เผด็จการ  

 stigmatization (n.) การถูกทําใหมีมลทิน  

 epidemic (adj.) การลกุลามอยางรวดเร็ว โรคระบาด (ที่แพรอยางรวดเร็ว) 

 

     .     

 1. Big Brother (n.) หมายถึง การใชอํานาจรุกล้ําสิทธิหรือความเปนสวนตัวดวยลักษณะ

เผด็จการ (ซึ่งผูใชอํานาจน้ันอาจหมายถึง รัฐบาล ผูนําประเทศ บุคคลที่มีตําแหนงหนาที่การงานที่

เหนือกวา องคกร นโยบายเปนตน) Big Brother control จึงหมายถึง การควบคุมพฤติกรรมผูคน

อยางเผด็จการ 

 2. clamp down on  เปนสํานวน หมายถึง “ควบคุม  หยุดการกระทํา” (ดวยมาตรการ

ที่รุนแรง) 

 3. a number of  กับ the number of 

  การใช a number of  (คํานาม) ตองตามดวยกริยาพหูพจน หมายถึง “กลุมของ...” 

เชน A number of people are queuing for coffee. กลุมคนกําลังรอคิวซื้อกาแฟการใช the 

number of (คํานาม) ตองตามดวยกริยาเอกพจน หมายถึง จํานวนของ.. 
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  เชน The number of tobacco smokers has decreased since this month 

because of law enforcement strictly, จํานวนของผูสบูบุรลีดลงต้ังแตเดือนน้ีเน่ืองจากการบังคับ

ใชกฎหมายอยางเขมงวด 

 

Should smokers have to apply for a smoker’s license? .   

“ควรมีใบอนญุาตสบูบหุรี่หรอืไม” 

 An  Australian scientist has placed a radical idea on the table : to introduce 

the concept of a government-issued smart card license for smokers to help reduce 

the use of tobacco. Genius idea or Big Brother control? 

 In an essay published Tuesday in the journal PLoS Medicine, Simon 

Chapman from the University of Sydney says his idea would clamp down on tobacco 

sales while prohibiting underage smoking. 

 “All smokers would be required to obtain a smart swipecard license to 

transact any purchase from a license tobacco retailer,” he says. “Retailers could not 

sell to anyone without a card.” 

 Smokers would also need to pay an annual fee for the license, with rates 

varying based on the number of cigarettes they smoke. The license would be 

reissued every year, with smokers setting daily limits on how much they smoke. Once 

you’ve reached your limit, you can no longer purchase any more. 

 In the same journal, the University of Edinburgh’s Jeff Collin argues against 

the license idea, describing it as “authoritarian.” And that it would increase 

stigmatization of smokers rather than placing the blame on the tobacco industry, the 

real cause of the global smoking epidemic, according to him. 

 นักวิทยาศาสตรออสเตรเลียผุดไอเดียรใหมไมซ้ําใคร โดยเสนอแนวคิดการใชบัตรอนุญาต

ประจําตัวสําหรับผูสูบบุรีที่รัฐบาลออกใหเพื่อชวยลดการสูบบุหรี่ แนวคิดน้ีเฉียบแหลมหรือวาเปนการ

ควบคุมพฤติกรรมผูคนอยางเผด็จการกันแน 

 ไซมอน แชปแมนจากมหาวิทยาลัยซิดนียกลาวในบทความที่ตีพิมพลงในวารสารวิชาการพี

แอลโอเอส เม็ดดิซีน ฉบับวันอังคารวา ไอเดียของเขาจะชวยจัดการซื้อขายบุรีและหยุดย้ังการสูบของผู

ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 “ผูสูบทุกคนควรตองมีบัตรอนุญาตประจําตัวซื้อบุหรี่เพื่อย่ืนแสดงตอรานขายบุหรี่ที่ไดรับ

ใบอนุญาตถูกตอง” เขากลาว “คนขายก็ไมสามารถขายบุหรี่ใหกับคนที่ไมมีบัตรได. 
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 ผูสอบบุหรี่จําเปนตองจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปในอัตราที่แตกตางกันดวยข้ึนอยู

กับจํานวนบุหรี่ของผูสูบตอวัน เมื่อครบจํานวนที่กําหนดแลว ผูสูบก็จะไมสามารถซื้อบุหรี่ไดอีก 

 เจฟ คอลลิน จากมหาวิทยาลัยเอดินเบิรก ไดโตแยงความคิดเกี่ยวกับใบอนุญาตน้ีใน

วารสารเดียวกัน เขาอธิบายวามันเปนวิธีเผด็จการ และเปนการเพิ่มขอครหาใหกับผูสูบมากกวาที่จะ

ตําหนิอุตสาหกรรมบุหรี่ซึ่งเปนสาเหตุแทจริงที่ทําใหการสูบหรี่ลุกลามไปทั่วโลกในความคิดของเขา 

 

Let’s check your reading comprehension ! .      

คําชี้แจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอานภาษาอังกฤษจากขาวควรมีใบอนุญาตสูบบุหรี่หรือไม 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  According to Simon Chapman, what should the  government do to 

decrease smoking? 

  a) Issuing a smart card license for every smoker 

  b) Issuing a smart card license for every retailer 

  c) Issuing a smart card license for every smoker 

  d) Issuing a smart card license for every retailer 

 2.  From Jeff Collin’s point of view, who is the real cause of smoking 

epidemic? 

  a) Smokers  b) Tobacco Industry 

  c) Smokers  d) Tobacco Industry 

 3.  What does the passage mainly discuss? 

  a) Smokers’ behaviour  b) A smart card license for smokers 

  c) Smokers’ behaviour  d) A smart card license for smokers 

 4.  The word “authoritarian” is closest in meaning to …………….. 

  a) dictatorial  b) democracy 

  c) dictatorial  d) democracy 
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 5.  According to the news. Simon Chapman’s idea is argued because ………… 

  a) it would increase stigmatization of smokers 

  b) it would only warn people of the dangers of smoking 

  c) it would increase stigmatization of smokers 

  d) it would only warn people of the dangers of smoking 

 

เฉลยคําตอบ 
Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  … Answer ขอ a. และ b. ถูกตอง 

 2.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 3.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 4.  … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 5.  … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 
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MODULE 4 

EXERCISE  .   

  Why there should be a Halal Port ?  

“ทาเรือฮาลาล มีแลวดีอยางไร” 

    .  

halal มาตรฐานอาหารจะตองยึดถือความถูกตองและคุณคาตามบญัญัติศาสนาอสิลาม 

haraam สิ่งที่ตองหามตามบญัญัติศาสนาอิสลาม 

GMP หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice) 

HACCP ระบบวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis and Critical 

Control Point) 

Nevertheless แตอยางไรก็ตาม, แตกระน้ัน 

Halal Port ทาเรือจะตองรองรบัสินคาฮาลาล ซึ่งภายในทาเรือ ควรจัดแบงพื้นทีอ่ยางชัดเจน 

เชนพื้นที่คลงัสินคา ลานบรรจสุินคา และ เครื่องมือทุนแรงใหตรงตามหลักการ

ของมุสลิมเทาน้ัน 

 

   .     

 1.  halal food  หมายถึง มาตรฐานอาหารฮาลาลจะตองยึดถือความถูกตองและคุณคา

ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 

 2. Halal Port หมายถึง การขนสงสินคาฮาลาล แบบ LCL หรือ พื้นที่คลังสินคา ลาน

บรรจุสินคา และเครื่องมือทุนแรง ใหบริการตรงตามหลักการของมุสลิมเทาน้ัน 

 3. Halal food standard หมายถึง มาตรฐานอาหารฮาลาล ครอบคลุมตลอดทั้ง

กระบวนการผลิต ถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง “ฮารอม” 

 4. Haraam หมายถึง which means sinful หรือ สิ่งที่ตองหามตามบัญญัติศาสนา

อิสลามอาทิ วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง สารพิษ สิ่งปนเปอนตางๆ   
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Why there should be a Halal Port ? .  

“ทาเรือฮาลาล มีแลวดีอยางไร” 

 Based on its research on Muslim population, the Pew Research Center in 

the US has forecast that Muslims will make up 26.4 % of the world’s total projected 

population of 8.3 billion by 2030,  or about 2.2 billion people, up from 24.9% of the 

estimated 2010’s world population of 6.9 billion, or about 1.9 billion people. 

 จากขอมูลอัตราการขยายตัวของประชากรมุสลิม ซึ่งจัดทําโดยสถาบันวิจัยพิว (Pew 

Research Center) ของสหรัฐฯ คาดการณวา ในป พ.ศ. 2563  ประชากรโลกจะเพิ่มข้ึนเปน 7.7 

พันลานคน โดยมีสัดสวนของประชากรมุสลิม 24.9 % หรือประมาณ 1.9 พันลานคน และในป 2573 

จะเพิ่มข้ึนเปน 2.2 พันลานคน คิดเปนสัดสวน 26.4% ของประชากรโลกทั้งหมดราว 8.3 พันลานคน 

 The rise of the Muslim population means that halal products, ranging from 

food and nonfood including cosmetics,  cloths, as well as services like banks, hotels 

and hospitals,  will be potential markets in which many countries are interested. 

  Regarding food products, the National Food Institute (NFI) pointed that 

demand for halal food is a large market, accounting for one fourth of the world’s 

population. And if non-Muslims who consume halal food, as they think it is clean and 

safe, are included as latent consumers, halal food consumption could account for as 

large as one third of the world’s food market. 

 แนวโนมการเพิ่มข้ึนของประชากรมุสลิม ทําใหตลาดสนิคาฮาลาล ซึ่งครอบคลุมสินคาทั้งที่

เปนอาหารและไมใชอาหาร อาทิ เครื่องสําอาง  เสื้อผา ไปจนถึงภาคบริการ เชน ธนาคาร โรงแรม 

และโรงพยาบาล เปนตลาดที่มีศักยภาพและเปนตลาดเน้ือหอมที่หลายประเทศใหความสนใจ 

 สําหรับผลิตภัณฑอาหารฮาลาลน้ันสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมช้ีวาความ

ตองการบริโภคอาหารฮาลาลเปนตลาดที่มีขนาดใหญมาก คิดเปนสัดสวนถึง 1 ใน 4 ของประชากร

โลก และหากรวมถึงกลุมประชากรที่ไมนับถือศาสนาอิสลามแตบริโภคอาหารฮาลาลเน่ืองจากมีความ

เช่ือมั่นวาอาหารฮาลาลน้ันสะอาด ปลอดภัย ซึ่งเปนกลุมลูกคาแฝง ก็เช่ือไดวาตลาดอาหารฮาลาลน้ัน

นาจะมีมูลคามากกวา 1 ใน 3 ของตลาดอาหารโลก 

 In Thailand, NFI estimated the potential of halal food by considering the 

total food export value, including those with halal certifications and those without 

halal certifications but permissible according to the Islamic law. That is to cut out the 

value of non-halal food such as pork and alcohol. It was found that the total value 
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of food export in 2011 was 1,063.6 billon US dollars, 90% of which was potential 

halal food or about 957.57 billion US dollars. 

 สําหรับประเทศไทยน้ัน สถาบันอาหารไดประเมินศักยภาพของอาหารฮาลาล โดย

พิจารณาจากมูลคาการสงออกอาหารรวมทั้งหมด ทั้งที่ไดผานการรับรองฮาลาล และไมรับการรับรอง

แตเปนอาหารที่ไมไดขัดตอหลักศาสนาโดยไดตัดมูลคาการคาอาหารที่ไมใชฮาลาล เชน เน้ือหมู สุรา 

ออกไป พบวามูลคาการคาอาหารโดยรวมในตลาดโลกป 2554 อยูที่ประมาณ 1,063.6 พันลาน

ดอลลารสหรัฐ จะเปนอาหารที่มีศักยภาพเปนอาหารฮาลาล อยู 975.57 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือ 

ราว 90 % ของมูลคาการคาอาหารทั้งหมด 

 Ms. Wallapa Stirachavarn, Chief Strategist Officer of Eagles Air & Sea 

(Thailand ) Co., Ltd. And Secretariat General of Thai Federation on Logistics, opined 

that, “Thailand is a non-Muslim country where most operators are also non-Muslim. 

Producing food to export to the world’s Muslim market is rather difficult because it 

has been accepted that only Muslims are allowed to consume halal food. Therefore, 

building customers’ confidence that the transportation and logistics of Thai food 

comply with halal food standard is crucial to increasing the competitive advantage of 

Thai products.” 

 คุณวัลภา  สถิรชวาล, Chief Strategist Officer ของบริษัทอีเกิลส แอรแอนดซี (ประเทศ

ไทย) จํากัด และ เลขาธิการสมาพันธโลกจิสติกสไทย ใหความเห็นวา “เมื่อประเทศไทยมิใชเปน

ประเทศมุสลิมและผูประกอบการก็มใิชมุสลมิ การผลิตอาหารเพื่อสงออกไปยังตลาดโลกมุสลิม จึงเปน

เรื่องยากที่จะไดรับการยอมรับเพราะผูบรโิภคมุสลมิตองการอาหารฮาลาลเทาน้ัน การสรางความมั่นใจ

ใหกับผูบริโภค วาสินคาฮาลาลตลอดกระบวนการขนสงและโลจิสติกสเปนไปตามมาตรฐานฮาลาล จึง

เปนหัวใจสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของสินคาไทย” 

 Halal food standard covers the whole production in which its supply chain 

must  also be halal, which is permissible according to the Islamic law, and must be 

without “haraam” (which means sinful) materials, ingredients, additives, 

contaminants, etc. As a result, halal food will be hygienic, nutritional, and healthy 

(so-called Toyyib). The food quality systems including GMP, HACCP and ISO are 

among standards which conform to halal food standard. The only difference is that 

halal food standard concerns laws and values based on the Islamic law, while 

international standard is defined by food value, regardless of whether it complies to 

the Islamic law or not. 
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 มาตรฐานอาหารฮาลาล ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต โดยที่ตลาดหวงโซอุปทานจะตอง 

“ฮาลาล” คือถูกตองตามบัญญัติศาสนาอิสลามปราศจากสิ่ง “ฮารอม” คือสิ่งที่ตองหามตามบัญญัติ

ศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง สารพิษ สิ่งปนเปอนตางๆ เปนตน ทั้งน้ีเพื่อให

ไดผลิตภัณฑอาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณคาอาหาร เปนประโยชนตอสุขภาพ (ตอยยิบ) ซึ่งระบบการ

จัดการความปลอดภัยในการผลติอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) 

จึงเปนเรื่องสอดคลองกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาลจะแตกตางกันในหลักการสําคัญคือ 

มาตรฐานอาหารฮาลาลจะตองยึดถือความถูกตองและคุณคาตามบัญญัติศาสนาอิสลาม สวน

มาตรฐานสากลยึดถือคุณคาอาหารโดยมิจําเปนตองถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม 

 Nevertheless, on factor that makes the Thai halal food supply chain 

incomplete is the lack of halal ports in Thailand. If we have a halal port, buyers in 

foreign countries will be confident that halal food is handled in ways as permissible 

by the Islamic law along the whole transportation  process. By providing halal ports, 

cost must not increase, as we only need managerial processes in doing so.” Ms. 

Wallapa added. 

 In order to develop halal ports in Thailand, it does not mean that the 

whole ports must only serve halal ports in Thailand, it does not mean that the whole 

ports must only serve halal products. Existing ports only need to be rearranged to 

clearly define halal areas and provide necessary facilities such as warehouses, stuffing 

areas, and handling equipment in a way that is in line with Muslim practices. 

Examples include cleaning the area inside the ports according to the Muslim practice 

and then having it certified by the chief of the Muslim in Thailand, and fencing the 

area to guard against dogs, etc. 

  “อยางไรก็ตามองคประกอบหน่ึงที่ยังไมสามารถเติมเต็มหวงโซอุปทานสินคาฮาลาลของ

ไทยได คือ การที่ไทยยังขาดทาเรือฮาลาล หากไทยมีทาเรือฮาลาลก็จะเปนการเพิ่มความมั่นใจใหกับผู

ซื้อในตางประเทศวาสินคาฮาลาลของไทยมีการจัดการที่ถูกตองตามหลักศาสนาตลอดทัง้กระบวนการ

ขนสง ซึ่งการใหบริการทาเรือฮาลาลน้ีจะตองไมใหตนทุนเพิม่ข้ึน เพียงแตเราใชกระบวนการจดัการเขา

มาวางระบบ”  

 คุณวัลภา กลาวเสริมวา ทั้งน้ีการพัฒนาใหประเทศไทยมีทาเรือที่เปนทาเรือฮาลาล ก็ไมได

หมายความวาทั้งทาเรือจะตองใชรองรับสินคาฮาลาลเพียงแตภายในทาเรือควรจัดแบงพื้นที่อยาง

ชัดเจน และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกของทาเรื่อที่มีอยูแลว เชน พื้นที่คลังสินคา ลานบรรจุสินคา และ 

เครื่องมือทุนแรง ใหตรงตามหลักการของมุสลิมเทาน้ันเชน การทําความสะอาดกอนการใชพื้นที่ตาม
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หลักการทางศาสนาโดยไดรับการรับรองจากจุฬาราชมนตรี และการมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อปองกันสุนัข 

เปนตน 

 

Let’s check your reading comprehension ! .   

คําชี้แจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอานภาษาอังกฤษจากขาวทาเรือฮาลาล มแีลวดีอยางไร 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  จากขอมูลอัตราการขยายตัวของประชากรมุสลิม ซึ่งจัดทําโดยสถาบันวิจัยพิว (Pew 

Research Center) ของสหรัฐฯ พบวา ในป พ.ศ. 2553  เพิ่มข้ึนเปนกี่พันลานคน (เปอรเซ็นต) ของ

ประชากรโลก  

  a) 1.9 billion people   

  b) 24.9 % 

  c) 7.7 billion people   

  d) Choice a. b. and c. Ok 

 2.  ตลาดสินคาฮาลาล ซึ่งครอบคลุมสินคาทั้งที่เปนอาหารและไมใชอาหาร สวนสินคา ฮา

ลาลที่ไมใชอาหาร คือ 

  a) cosmetics and cloths 

  b) halal services like banks, hotels and hospitals 

  c) cosmetics, cloths, banks, hotels and hospitals 

  d) Choice a. and b. Ok 

 3.  สําหรับประเทศไทยน้ัน สถาบันอาหารไดประเมินศักยภาพของอาหารฮาลาล โดย

พิจารณาจากมูลคาการสงออกอาหารรวมทั้งหมด ทั้งที่ไดผานการรับรองฮาลาล และไมรับการรับรอง

แตเปนอาหารที่ไมไดขัดตอหลักศาสนา ในป 2554 ไทยสงอาหารที่มีศักยภาพฮาลาลออกไปกี่พันลาน 

 a) 1,063.6 billion US dollars      

 b) 997.57 billion US dollars 

 c) 957.57 billion US dollars  

 d) 90 % of which was potential halal food 
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 4.  สิ่งที่ตองหามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง 

สารพิษ สิ่งปนเปอนตางๆ ถูกเรียกวาอะไร 

  a) Haraam  b) Halal 

  c) Toyyib  d) Haraam และ Toyyib 

 5.  ทาเรือที่เปดรองรับสินคาฮาลาล ควรจัดแบงพื้นที่อยางชัดเจน และจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกของทาเรื่อที่มีอยูแลว เชน พื้นที่คลังสินคา ลานบรรจุสินคา และ เครื่องมือทุนแรง ใหตรงตาม

หลักการของมุสลิมเทาน้ันเชน การทําความสะอาดกอนการใชพื้นที่ตามหลักการทางศาสนาโดยไดรับ

การรับรองจากจุฬาราชมนตรี และการมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อปองกันไมใหอะไรเขาไป 

  a) Cats  b) Dogs 

  c) Cats และ Dogs  d) Pigs 

 

เฉลยคําตอบ 
Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  … Answer ขอ a. b. c. และ d. ถูกตอง 

 2.  … Answer ขอ a. b. c. และ d. ถูกตอง 

 3.  … Answer ขอ c. และ d. ถูกตอง 

 4.  … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 5.  … Answer ขอ b. ถูกตอง 
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MODULE 5 

EXERCISE .    

Thai hotel brews up coffee from elephant dung  

โรงแรมไทยทํากาแฟจากข้ีชาง 

 

     .  

dung (n.) มูลสัตว  

upmarket (adj.) มีราคาแพง  

digest (v.) ยอยอาหาร  

excrete (v.) ขับถายของเสียออกจากรางกาย  

smooth (adj.) (เครื่องด่ืม เชน วิสกี้ ไวน กาแฟ) มีรสชาติดี ไมขม 

refine (v.) กลั่น ทําใหบรสิุทธ์ิ  

pungent (adj.) ฉุน  

bitterness (n.) ความขม  

mahout (n.) ควาญชาง  

Sun-dry (v.) ตากแหง (sun-dried เปน adj.หมายถึง (อาหาร) ซึง่ตากแหง 

civet (n.) ชะมด  

 

     .     

 1.   strong nose หมายถึง มีกลิ่นหอม 

 2.  made of กับ made from มีความหมายเหมือนกันคือ “ทํามาจาก...” แตใชตางกัน 

  - made from หมายถึง ทํามาจาก... เปนการบอกถึงตนกําเนิดซึ่งผานข้ันตอนการ

ผลิตหมายข้ันตอนกวาจะมาเปนสิ่งน้ัน เชน The black Ivory blend is made from coffee 

beans digested and excreted by Thai elephants. แบล็คไอโวรี่เปนสวนผสมที่ทํามาจากเมล็ด

กาแฟที่ชางไทยยอยและขับถายออกมา (ซึ่งเปนหน่ึงในหลายข้ันตอนการผลิต) Fish-sauce is made 

from fishes in the sea. นํ้าปลาทํามาจากปลาในทะเล (ปลาในทะเลแปรรูปเปนนํ้าปลาซึ่งผาน

กระบวนการผลิตอีกหลายข้ันตอน) 

  - made of  หมายถึง “ทํามาจาก...”  เปนการบอกถึงตนกําเนิดที่ไดจากสิ่งน้ัน

โดยตรง ไมไดผานข้ันตอนกระบวนการผลิตที่ซับซอนอีกหลายข้ันตอนและเมือเรามองวัตถุสิ่งน้ัน ตน
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กําเนิดของมันยังคงคงรูปใหเห็นอยู เชน  Tables are made of wood. โตะทํามาจากไม (ซึ่งเรา

ยังคงเห็นเปนไมอยู) 

 3.  brew คําน้ีเปนคํานามหมายถึง “ชาหรือกาแฟ” ในภาษาอังกฤษ (แตหากเปนแบบ

อเมริกันจะหมายถึง “เบียร”) คําน้ีทําหนาที่เปนกริยาไดดวย brew หรือ brew up มีความหมายวา 

“ชงชาหรือกาแฟ” 
 

Thai hotel brews up coffee from elephant dung .   

โรงแรมไทยทํากาแฟจากขี้ชาง  

 For those who like their coffee with a strong nose Thailand could be the 

ideal destination, after a blend made from elephant dung was put on sale by an 

upmarket  hotel chain. 

 The Black lvory blend, made from coffee beans digested and excreted by 

Thai elephants, is billed as producing a particularly smooth cup. 

 But it is not cheap, with Anantara Hotels saying the “naturally refined” 

coffee costs a staggering $1,100 per kilogram- - making it one of the most expensive 

blends in the world. 

 “Research indicates that during digestion, the enzymes of the elephant 

break down coffee protein,” the Thai-based hotel group, which is selling the pungent 

brew at around $50 for two cups, said in a statement sent to AFP Thursday. 

 “Since protein is one of the main factors responsible for bitterness in 

coffee, less protein means almost no bitterness.” 

 Once the elephants have digested the coffee berries, the beans are picked 

out of their dung by mahouts – their trainers – and then sun-dried. 

 The process is carried out at the hotel’s elephant rescue centre in 

Thailand’s north where 30 of the beasts live along with mahouts and their families. 

 Black lvory is not the first novelty blend to hit the market in recent years. 

Coffee passed through the civet, a tree-dwelling mammal in the Philippines, Vietnam 

and Indonesia, sells for a similar price. 

 One New York coffee shop sells the civet coffee for $748 a kilogram. 

 ประเทศไทยนาจะเปนจุดหมายปลายทางสําหรับคนที่ช่ืนชอบการแฟกลิ่นหอม หลังจาก

โรงแรมในเครือโรงแรมหรูนําสวนผสมกาแฟที่ทํามาจากข้ีชางออกวางจําหนาย 
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 แบล็คไอโวรี่ซึ่งเปนสวนผสมที่ทํามาจากเมลด็กาแฟที่ชางไทยยอยและขับถายออกมาไดรับ

การโฆษณาวาทําใหรสชาติของกาแฟนุมละมุนเปนพิเศษ 

 แตราคาไมใชถูกๆ เลย ตามที่โรงแรมอนันตรากลาว “กาแฟที่สกัดดวยวิธีธรรมชาติ” มี

ราคาสูงจนนาตกใจถึง 1,100 ดอลลารตอกิโลกรัม ทําใหมันกลายเปนหน่ึงในสวนผสมที่แพงที่สุดใน

โลก 

 “ผลการวิจัยระบุวา ระหวางที่ยอยอาหาร เอ็มไซมของชางจะเขาไปยับย้ังการทํางานของ

โปรตีนในกาแฟ. กลุมโรงแรมในประเทศไทยซึ่งขายการแฟกลิ่นฉุนในราคา 2 ถวย 5 ดอลลาร กลาว

กับสํานักขาวเอเอฟพี เมื่อวันพฤหัสบดี 

 “เน่ืองจากโปรตีนเปนหน่ึงในปจจัยหลักที่ทําใหกาแฟมีรสขม โปรตีนที่ลดลงจึงหมายถึง

กาแฟแทบจะไมมีรสขมเลย “  

 เมื่อชางไดยอยเมล็ดกาแฟแลว ควาญชางหรือครูฝกชางจะเก็บเมล็ดออกจาข้ีชางแลว

นําไปตากแหง  

 กระบวนการน้ีทําข้ึนที่ศูนยพักพิงชางของโรงแรมทางภาคเหนือในประเทศไทยซึ่งมีขาง

อาศัยอยู 30 เชือกรวมกับครวญชางและครอบครัว 

 แบล็กไอโวรี่ไมใชสวนผสมแปลกใหมตัวแรกที่เขามาตีตลาดในชวงหลายปที่ผานมาน้ี ยังมี

กาแฟที่ไดมาจากตัวชะมดหรือสัตวเลีย้งลกูดวยนมที่อาศัยอยูตามตนไมในประเทศฟลปิปนส เวียดนาม 

และอินโดนีเซีย ที่ขายในราคาพอๆ กันดวย 

 รานกาแฟในนิวยอรกแหงหน่ึงขายกาแฟชะมดในราคา 748 ดอลลารตอกิโลกรัม 
 

Let’s check your reading comprehension! .  

คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอานภาษาอังกฤษจากขาวโรงแรมไทยทํากาแฟจากขี้ชาง 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
 

Direction :  Choose the correct answer. 

 1.  What are the special characteristics of the Black Ivory? 

  a) Aromatic and almost not bitter 

  b) Aromatic and decaffeinated 

  c) Aromatic and almost not bitter 

  d) Aromatic and decaffeinated 
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 2. Which is not one of the most expensive coffee blends” 

  a) Protein coffee  b) Civet coffee 

  c) Protein coffee  d) Civet coffee 

 3.  Thailand could be the destination for coffee lovers because ……… 

  a) coffee berries are made from mammal dung 

  b) there is very pleasant smell in Thai coffee 

  c) coffee berries are made from mammal dung 

  d) there is very pleasant smell in Thai coffee 

 4.  What does “smooth cup” mean? 

  a) Decaffeinated and sweet coffee 

  b) Coffee with a pleasant flavor 

  c) Decaffeinated and sweet coffee 

  d) Coffee with a pleasant flavor 

 5. What is the wrong process of producing Black Ivory” 

  a) Elephants eat coffee beans. 

  b) Civets digest coffee beans. 

  c) Elephants eat coffee beans. 

  d) Civets digest coffee beans. 

 

เฉลยคําตอบ 
Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 2.  … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 3.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 4.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 5.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 6. … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 

  



 252 

คําถามทายบท 

คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอานภาษาอังกฤษจากขาว 

 b. แบบทดสอบปรนัย มี 4 ตัวเลือก และ 1 ขอ/ขอ 1 คะแนน ใหเวลาทั้งหมดรวม 30 

นาที 

 c. (ขาว 1) Seven weird and wacky former Olympic sports, (ขาว 2) 9 Member 

States Delegates Attended ASEAN Port Association Meeting, (ขาว 3) Should smokers 

have to apply for a smoker’s license?,  (ขาว 4) Why there should be a Halal Port ? 

และ (ขาว 5) Thai hotel brews up coffee from elephant dung  มีทั้งหมด  4 ตัวเลือก จํานวน 

5 ขอ 5 คะแนน เวลา 30 นาท ี

 d. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  To be the winner of the tug of war game, each team had to ……………… 

  a) pull an opponents’ rope and make them fall 

  b) pull a rope from until the midpoint passed into their territory 

  c) pull an opponents’ rope and make them fall 

  d) pull a rope from until the midpoint passed into their territory 

 2.  To be the winner of the tug of war game, each team had to ……………… 

  a) In a closed area  b) In a large park 

  c) In a closed area  d) In a large park 

 3.  To be the winner of the tug of war game, each team had to ……………… 

  a) an important event  b) only a small event 

  c) an important event  d) only a small event 

 4.  To be the winner of the tug of war game, each team had to ……………… 

  a) He jumped 6.1 m. over the race alone. 

  b) He and his horse Extra-Dry jumped the longest distance. 

  c) He jumped 6.1 m. over the race alone. 

  d) He and his horse Extra-Dry jumped the longest distance. 
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 5.  To be the winner of the tug of war game, each team had to ……………… 

  a) The rope climb will return to next Olympic Games. 

  b) Athletes’ style was scored for the rope climb. 

  c) The rope climb will return to next Olympic Games. 

  d) Athletes’ style was scored for the rope climb. 

 6.  เจาภาพจัดงานประชุมใหญประจําปสมาคมทาเรอือาเซียน ครั้งที่ 38 ณ โรงแรม 

      ดุสิตธานี กรุงเทพฯ คือใคร 

 a) Port Authority of Thailand   

 b) Pol. Gen. Wichien Pojphosri 

 c) Pol. Gen. Wichien Pojphosri and Port Authority of Thailand  

 d) Port Authority of Thailand and  delegates from nine member states 

 7.  การประชุมผูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศ ในหัวขอเรื่องอะไร ? 

  a) General Awareness on Safety Health and Environment for  

      Top Management 

  b) The ASEAN Economic Community in 2015 

  c) The meeting included the workshop on Port Sustainable  

       Development 

  d) เฉพาะขอ b) and c) 

 8.  การประชุมดังกลาวมผีูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศเขารวมการประชุม 

     ประกอบดวยประเทศใดบาง 

  a) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Brunei,  

       Cambodia,  Thailand and Vietnam 

  b) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lao, Cambodia, 

      Thailand, and Vietnam 

  c) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Brunei, Lao, 

         Cambodia, Thailand and Vietnam 

  d) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lao,  

      Cambodia, Thailand and Vietnam 
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 9.  มีโครงการที่จะขยายทาเรอืใหมีขนาดใหญข้ึน เพื่อใหสามารถรองรบัเรือขนาด 

     100,000 DWT. คือประเทศใด 

 a) Thailand and Myanmar b) Cambodia 

 c) Philippines and Brunei d) Vietnam 

 10. ปจจบุันประเทศที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงใหมีความเปนเอกชนมากข้ึนและเรง 

      ใหมีนโยบายดานการลงทุน คือประเทศ 

 a) Thailand b) Thailand and Myanmar 

 c) Myanmar d) Thailand and Cambodia 

 11. According to Simon Chapman, what should the government do to 

      Decrease smoking? 

  a) Issuing a smart card license for every smoker 

  b) Issuing a smart card license for every retailer 

  c) Issuing a smart card license for every smoker 

  d) Issuing a smart card license for every retailer 

 12. From Jeff Collin’s point of view, who is the real cause of smoking  

      epidemic? 

  a) Smokers  b) Tobacco Industry 

  c) Smokers  d) Tobacco Industry 

 13.  What does the passage mainly discuss? 

  a) Smokers’ behaviour  b) A smart card license for smokers 

  c) Smokers’ behaviour  d) A smart card license for smokers 

 14.  The word “authoritarian” is closest in meaning to …………….. 

  a) dictatorial  b) democracy 

  c) dictatorial  d) democracy 

 15.  According to the Simon Chapman’s idea is argued because …………… 

  a) it would increase stigmatization of smokers 

  b) it would only warn people of the dangers of smoking 

  c) it would increase stigmatization of smokers 

  d) it would only warn people of the dangers of smoking 
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 16.  จากขอมูลอัตราการขยายตัวของประชากรมุสลิม ซึ่งจัดทําโดยสถาบันวิจัยพิว  

(Pew Research Center) ของสหรัฐฯ พบวา ในป พ.ศ. 2553  เพิ่มข้ึนเปน 

กี่พันลานคน (เปอรเซ็นต) ของประชากรโลก  

  a) 1.9 billion people  b) 24.9 % 

  c) 7.7 billion people  d) Choice a. b. and c. Ok 

 17.  ตลาดสินคาฮาลาล ซึ่งครอบคลุมสินคาทั้งที่เปนอาหารและไมใชอาหาร สวนสินคา 

  ฮาลาลที่ไมใชอาหาร คือ 

  a) cosmetics and cloths  

  b) halal services like banks, hotels and hospitals 

  c) cosmetics, cloths, banks, hotels and hospitals   

  d) Choice a. and b. Ok 

 18.  สําหรับประเทศไทยน้ัน สถาบันอาหารไดประเมินศักยภาพของอาหารฮาลาล โดย 

 พิจารณาจากมูลคาการสงออกอาหารรวมทั้งหมด ทั้งที่ไดผานการรับรองฮาลาล และ

ไมรับการรับรองแตเปนอาหารที่ไมไดขัดตอหลกัศาสนา ในป 2554 ไทยสงอาหารที่มี

ศักยภาพฮาลาลออกไปกี่พันลาน 

  a) 1,063.6 billion US dollars  

  b) 997.57 billion US dollars 

  c) 957.57 billion US dollars  

  d) 90 % of which was potential halal food 

 19.  สิ่งที่ตองหามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง 

  สารพิษ สิ่งปนเปอนตาง ๆ ถูกเรียกวาอะไร 

  a) Haraam    b) Halal 

  c) Toyyib    d) Haraam และ Toyyib 

20. ทาเรือทีเ่ปดรองรับสินคาฮาลาล ควรจัดแบงพื้นทีอ่ยางชัดเจน และจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกของทาเรือ่ที่มีอยูแลว เชน พื้นที่คลังสินคา ลานบรรจสุินคา และ เครื่องมือ

ทุนแรง ใหตรงตามหลกัการของมสุลมิเทาน้ันเชน การทําความสะอาดกอนการใช

พื้นที่ตามหลักการทางศาสนาโดยไดรบัการรับรองจากจุฬาราชมนตรี และการมีรั้ว

รอบขอบชิดเพื่อปองกันไมใหอะไรเขาไป 

  a) Cats    b) Dogs 

  c) Cats และ Dogs  d) Pigs 
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 21.  What are the special characteristics of the Black Ivory? 

  a) Aromatic and almost not bitter 

  b) Aromatic and decaffeinated 

  c) Aromatic and almost not bitter 

  d) Aromatic and decaffeinated 

 22. Which is not one of the most expensive coffee blends” 

  a) Protein coffee  b) Civet coffee 

  c) Protein coffee  d) Civet coffee 

 23.  Thailand could be the destination for coffee lovers because …… 

  a) coffee berries are made from mammal dung 

  b) there is very pleasant smell in Thai coffee 

  c) coffee berries are made from mammal dung 

  d) there is very pleasant smell in Thai coffee 

 24.  What does “smooth cup” mean? 

  a) Decaffeinated and sweet coffee 

  b) Coffee with a pleasant flavor 

  c) Decaffeinated and sweet coffee 

  d) Coffee with a pleasant flavor 

 25. What is the wrong process of producing Black Ivory” 

  a) Elephants eat coffee beans. 

  b) Civets digest coffee beans. 

  c) Elephants eat coffee beans. 

  d) Civets digest coffee beans. 

 

เฉลยคําตอบ 

EXERCISE (Pretest – Posttest) 
Direction  :  Choose the correct answer. 

 1. Seven weird and wacky former Olympic sports 

 1.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 2.  … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 3.  … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 
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 4.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 5.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

  2. 9 Member States Delegates Attended ASEAN Port Association Meeting   

 6.  … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 7.  … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 8.  … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 9.  … Answer ขอ d. ถูกตอง 

 10.  … Answer ขอ c. ถูกตอง 

 3. Should smokers have to apply for a smoker’s license? 

 11.  … Answer ขอ a. และ b. ถูกตอง 

 12.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 13.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 14.  … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 15.  … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 4. Why there should be a Halal Port ? 

 16.  … Answer ขอ a. b. c. และ d. ถูกตอง 

 17.  … Answer ขอ a. b. c. และ d. ถูกตอง 

 18.  … Answer ขอ c. และ d. ถูกตอง 

 19.  … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 20.  … Answer ขอ b. ถูกตอง 

 5.  Thai hotel brews up coffee from elephant dung 

 21.  … Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 22.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 23.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 24.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 

 25.  … Answer ขอ b. และ d. ถูกตอง 
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คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู 

 

INSTRUCTIONAL MODULE     

HEADLINE    การอานประโยคทีม่ีคําเช่ือมเปน  Idiom 2 คํา เพื่อความเขาใจ 

 “The Idiom of two-word verbs” 

PURPOSE    จุดประสงค ฝกการจําคําศัพท (Idiom) ที่เปนคํากริยา 2 คํา นํามารวมกันเพื่อใหเกิด

ความเขาใจ เพื่อความสะดวกการใชหรือการอานคําศัพทในประโยค เพื่อใหผูอานที่ตองการ

รายละเอียด และเพื่อใหจําคําศัพทเรียงตามลําดับตัวอักษร ใหความหมายของคําศัพทไดอยาง

ครบถวนกอใหเกิดความเขาใจความหมายของคําอยางครบถวนและถองแท ชวยในการฝกทักษะดาน

การอานคําศัพทภาษาอังกฤษ หรือชวยใหฝกทักษะดานการเขียนคําศัพท การพูด และการฟงไดงาย

ข้ึน รวมถึงชวยใหสามารถจดจําคําศัพทไดมากๆ คําย่ิงข้ึน 

PROCESS   กิจกรรมการอานคํา อิด-เดียม (Idiom) ประโยคที่มีความหมายเฉพาะ ดวยคําเช่ือม

ประเภท verbs 2 คํา 

MODULE 1   

การอานประโยคท่ีมีคําเช่ือมเปน  Idiom 2 คํา เพื่อความเขาใจ 

วิธีฝกและกิจกรรมอานประโยคคําเช่ือม  

EXERCISE .  KEY WORDS   

1. abide by ยอมรบั, ยอมปฏิบัติตาม  

2. account  for รับภาระ, เกี่ยวกับ  

3. account  to ช้ีแจง, ใหคําอธิบาย  

4. accuse  of ฟอง, กลาวหา, ใสความ  

5. acquaint with รูจักคุนเคยเปนอยางดี  

6. act for ทําการแทน, เปนตัวแทน  

7. act out ผิดปกติ, ไมปกติ, รวน, กําเริบ  

8. act up ผิดปกติ, ไมปกติ, รวน  

9. add up รวมกันเขาเปน, รวมทั้งสิ้นได, รวมยอด  

10. apply for สมัครงาน  
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EXERCISE .  READY TO READ  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ   
 1. abide by : ยอมรับ, ยอมปฏิบัติตาม 

 Both of them agreed to abide by the police’s decision.  

 ทั้งสองไดตกลงทีจ่ะ ยอมรับ คําตัดสินของตํารวจ 

 2. account for : รับภาระ, เก่ียวกับ 

 He was able to account for the deficit of his bank balance. 

 เขาสามารถ รับภาระ เงินที่ขาดบัญชีของเขาได 

 3. account to : ชี้แจง, ใหคําอธิบาย 

 David will have to account to his wife if the money is lost. 

 เดวิดจะตอง ช้ีแจง ตอภรรยาของเขาถาเงินหายไป 

 4. accuse of : ฟอง, กลาวหา, ใสความ 

 He was accused of assassinating the President. 

 เขาถูก กลาวหา วากระทําการฆาตกรรมประธานาธิบดี 

 5. acquaint with : รูจักคุนเคยเปนอยางดี, รูจักคุนเคย 

 Mary was acquainted with Thawan Datchani’s works. 

 แมรี่ รูจกั งานของถวัลย ดัชนี เปนอยางดี 

 6. act for : ทําการแทน, เปนตัวแทน 

 His secretary was acting for him, while he was absented. 

 เลขานุการของเขา ทําหนาที่แทน เขาขณะทีเ่ขาไมอยู 

 7. act out : แสดงออกมาใหปรากฏ, แสดงออกมาโดยการกระทํา 

 The children act up what they have experienced. 

 เด็กๆ จะ แสดง สิ่งที่เขาไดประสบไดประสบพบเห็น ออกมาใหปรากฎ 

 8. act up : ผิดปกติ, ไมปกติ, รวน, กําเริบ 

 This computer is acting up again.  คอมพิวเตอรเครื่องน้ี รวน อีกแลว 

  9. add up : รวมกันเขาเปน, รวมท้ังสิ้นได, รวมยอด 

 The bill doesn’t add up.  บิลยังไมได รวมยอด เลย 

 10. apply for : สมัครงาน 

 He has applied for a job. เขาได สมัครงาน ไวแลว 
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 Remark : apply to (ใชกับ), argue about (โตเถียงกันเรือ่ง), argue against 

 (คัดคาน), argue with (โตเถียง : มักใชในรูปปฏิเสธ), associate with (คบหา, สมคบ), 

 after all (เหตุการณไมเปนไปตามที่คาดหวัง, ผิดคาด) 

 

EXERCISE .  แบบฝกทักษะการอาน  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ   
 abide by : ยอมรับ, ยอมปฏิบัติตาม 

 1. Unless you abide by the laws, you will have to leave. 

 นอกเสียจากวาคุณจะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ตามกฎไมอยางน้ันคุณก็ตองออกไป 

 account for : รับภาระ, เก่ียวกับ 

 2. John must be ashamed; it’s the only thing that will account for his 

 wife’s scandal. 

 จอหนตองอบัอายขายหนา น่ันเปนสิ่งเดียวที่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ การกระทําอันนาอบัอาย 

 ของภรรยาของเขา 

 acquaint with : รูจักคุนเคยเปนอยางดี, รูจักคุนเคย 

 3. John was acquainted with the Prime Minister. 

 จอหน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ กับนายกรัฐมนตรเีปนอยางดี 

 act up : ผิดปกติ, ไมปกติ, รวน, กําเริบ 

 4. Her migraine started to act up. 

 โรคปวดศีรษะอยางรุนแรงของเธอ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ข้ึนอีกแลว 

 

EXERCISE .  เฉลยแบบฝกการอาน  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ   

 abide by : ยอมรับ, ยอมปฏิบัติตาม 

 1. Unless you abide by the laws, you will have to leave. 

 นอกเสียจากวาคุณจะ ยอมปฏิบัติตาม กฎไมอยางน้ันคุณก็ตองออกไป 

 account  for : รับภาระ, เก่ียวกับ 
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 2. John must be ashamed; it’s the only thing that will account for his  

 wife’s scandal. 

 จอหนตองอบัอายขายหนา น่ังเปนสิง่เดียวที่ เก่ียวกับ การกระทําอันนาอบัอาย 

 ของภรรยาของเขา 

 acquaint with : รูจักคุนเคยเปนอยางดี, รูจักคุนเคย 

 3. John was acquainted with the Prime Minister. 

 จอหน รูจักคุนเคย กับนายกรัฐมนตรีเปนอยางดี 

 act up : ผิดปกติ, ไมปกติ, รวน, กําเริบ 

 4. Her migraine started to act up. 

 โรคปวดศีรษะอยางรุนแรงของเธอ กําเริบ ข้ึนอีกแลว 
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MODULE 2 

การอานประโยคทีม่ีคําเช่ือมเปน Idiom 2 คํา เพื่อความเขาใจ 

วิธีฝกและกิจกรรมอานประโยคคําเชื่อม  

EXERCISE .  KEY WORDS   

bail out วิดนํ้าออกจากเรือ, ประกันตัวออกมา  

blow away ฆาโดยการยิงดวยปน, เปาด้ิน  

blow in เขามา (อยางไมคาดฝน)  

blow out ดับลง (เพราะลมพัด)  

blow over ผานพนไป (อยางสงบเงียบ)  

blow up ระเบิด, โฆษณาเกินความจริง,สูบลมเขา  

break down ทําลาย, ทําไมมีความหมาย, ลมเหลง  

break in ใชกําลังบกุเขาไป, ขัดจังหวะ (การพูด)  

break into บุกรกุเขามา, แลกเงินปลีก  

break off (การพูด) ชะงักลง, ขาดสะบั้นลง  
 

EXERCISE .  READY TO READ  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ  
 1. bail out : วิดนํ้าออกจากเรือ, ประกันตัวออกมา 

 The sailors bailed out their life-boat. 

 พวกกะลาสี วิดนํ้าออกจากเรอื ชูชีพของพวกเขา 

 2. blow away : ฆาโดยการยิงดวยปน, เปาด้ิน 

 The burglar had been blown away. 

 ไอหัวขโมยถูก เปาด้ิน ไปแลว (ถูกยิงตามแลว) 

 3. blow in : เขามา (อยางไมคาดฝน) 

 My brother blew in last night. 

 นองชายของฉัน กลับมา ถึงบาน อยางไมคาดฝน 

 4. blow out : ดับลง (เพราะลมพัด) 

 When she opened the door, the candle was blown out by the strong wind. 

 เมื่อเธอเปดประตู เทียนก็ ดับลง เพราะถูกลมแรงพัด 
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 5. blow over : ผานพนไป (อยางสงบเงียบ) 

 His difficulty had blown over. 

 ความยุงยากของเขาได ผานพนไป แลว 

 6. blow up : ระเบิด, โฆษณาเกินความเปนจริง,สบูลมเขา 

 A bomb had blown up at the market place last. 

 ระเบิดลูกหน่ึงได ระเบิด ข้ึนที่ในตลาดเมื่อคืนน้ี 

 7. break down : ทําลาย, ทําใหไมมีความหมาย, ลมเหลว 

 The prisoners broke down the iron window-bar. 

 นักโทษได ทําลาย ลูกกรงเหล็กที่หนาตาง 

 8. break in : ใชกําลังบกุเขาไป, ขัดจังหวะ (การพูด) 

 The mob  were trying to break in to the parliament. 

 กลุมผูประทวงกําลงัพยายาม ใชกําลังบุกเขาไปในรัฐสภาพ 

 9. break into : บุกรุกเขามา, แลกเงินปลีก 

 You have no right to break into house. 

 คุณไมมีสิทธิทีจ่ะ บุกรุกเขามา ในบานของผม 

 10. break off : (การพูด) ชะงักลง, ขาดสะบั้นลง 

 He broke off in the middle of a sentence. 

 เขาหยุด ชะงักลง  ตอนกลางของประโยค (พูดคาง, ยังไมทนัจบประโยคก็หยุดพูดลง 

 เสียงกอน) 

 Remark :  break out, break through, break up, bring about, bring away, bring 

down, bring forth, bring forward, bring in, bring off, bring on, bring out, bring to, bring 

up, burn away, burn down, burn off, burn out, burn up 

  

EXERCISE .  แบบฝกทักษะการอาน  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ  

 bail out : วิดนํ้าออกจากเรือ, ประกันตัวออกมา 

 1. He was put in jail; his friend bailed him out. 

 เขาถูกจับขังคุก ; เพื่อนของเขา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 blow up : ระเบิด, โฆษณาเกินความเปนจรงิ,สูบลมเขา 
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 2. The advertiser is blowing up his product. 

 นักโฆษณากําลัง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ สินคาของเขา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 blow up : ระเบิด, โฆษณาเกินความเปนจรงิ,สูบลมเขา 

 3. The boy blows up his ballon. 

 เด็กชาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไปในลูกโปงของเขา 

 break down : ทําลาย, ทําใหไมมีความหมาย, ลมเหลว 

 4. They had broken down the laws. 

 พวกเขาได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ กฎหมาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 break down : ทําลาย, ทําไมมีความหมาย, ลมเหลว 

 5. The negotiation has broken down. 

 การเจรจาได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ลงแลว 

 break in : ใชกําลังบุกเขาไป, ขัดจงัหวะ (การพูด) 

 6. His wife broke in while he was telling us some secrets. 

 ภรรยาของเขาได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ขณะที่เขา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ถึงเรื่องคามลบับางเรือ่ง 

 break off : (การพูด) ชะงกัลง, ขาดสะบั้นลง 

 7. Our relationship has been broken off since she went abroad. 

 ความสัมพันธของเรา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ต้ังแตตอนที่เธอเดินทางไปตางประเทศ 
 

EXERCISE .  เฉลยแบบฝกการอาน  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ  

 bail out : วิดนํ้าออกจากเรือ, ประกันตัวออกมา 

 1. He was put in jail; his friend bailed him out. 

 เขาถูกจับขังคุก; เพื่อนของเขา ประกันตัวออกมา 

 blow up : ระเบิด, โฆษณาเกินความเปนจรงิ,สูบลมเขา 

 2. The advertiser is blowing up his product. 

 นักโฆษณากําลัง  โฆษณา  สินคาของเขา เกินความเปนจริง 

 blow up : ระเบิด, โฆษณาเกินความเปนจรงิ,สูบลมเขา 

 3. The boy blows up his ballon. 

 เด็กชาย สูบลมเขา ไปในลูกโปงของเขา 

 break down : ทําลาย, ทําใหไมมีความหมาย, ลมเหลว 
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 4. They had broken down the laws. 

 พวกเขาไดทําใหกฎหมาย ไมมีความหมาย 

 break down : ทําลาย, ทําไมมีความหมาย, ลมเหลว 

 5. The negotiation has broken down. 

 การเจรจาได ลมเหลว ลงแลว 

 break in : ใชกําลังบุกเขาไป, ขัดจงัหวะ (การพูด) 

 6. His wife broke in while he was telling us some secrets. 

 ภรรยาของเขาได ขัดจังหวะ ขณะที่เขากําลังพูดถึงเรื่องคามลับบางเรื่อง 

 break off : (การพูด) ชะงกัลง, ขาดสะบั้นลง 

 7. Our relationship has been broken off since she went abroad. 

 ความสัมพันธของเรา ขาดสะบ้ันลง ต้ังแตตอนที่เธอเดินทางไปตางประเทศ 
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MODULE 3   

การอานประโยคท่ีมีคําเช่ือมเปน Idiom 2 คํา เพื่อความเขาใจ 

วิธีฝกและกิจกรรมอานประโยคคําเช่ือม  

XERCISE .  KEY WORDS   

call down ขอรอง, ออนวอนใหชวยคุมครอง  

call for มาหา, ไปหา, ตอง, จําเปนตอง, ตองม ี  

call in ถอนกลับ, ถอนคืน, เรียกเก็บกลบัคืน  

call off ถูกชักจูงใหหันเหไป, ยกเลกิ  

call on มาพบ  

call out รองขอใหเขามาทําหนาที ่  

call up ทําใหหวนระลกึถึง, รองขอตอผูมีอํานาจ  

care for สนใจ, ตองการ  

carry off เปนเหตุใหตายลง, ปฏิบัติ, แสดง  

carry on ทําตอไป, ดําเนินตอไป  

  

EXERCISE .  READY TO READ  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ  
 1. call down : ขอรอง, ออนวอนใหชวยคุมครอง, ตําหนิ, ดุ, วากลาว 

 Farmers call down a blessing on their crops. 

 ชาวนารอง ขอพรใหชวยคุมครอง พืชผลของพวกเขา 

 2. call for : มาหา, ไปหา, ตอง, จําเปนตอง, ตองม ี

 What time did he call for me yesterday ? 

 เมื่อวานน้ีเขา มาหา ผมเมื่อเวลาเทาไร ? 

 3. call in : ถอนกลับ, ถอนคืน, เรียกเกบ็กลับคืน 

 The outpost had already called in. กองรักษาดานถูก ถอนกลับ มาเรียบรอยแลว 

  4. call off : ถูกชักจูงใหหันเหไป, ยกเลกิ 

 Her attention was called off by a new handsome young man. ความสนใจของ

เธอ ถูกชักจูงหันเหไป โดยชายหนุมผูงามสงาคนใหม (เธอหนัมาสนใจชายหนุมผูสงางามคนใหม) 
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 5. call on : มาพบ 

 She called on him very often หลอน มาพบ เขาบอยมาก 

 6. call out : รองขอใหเขามาทําหนาที่, ทาดวล 

 The villagers called out volunteers to protect the village. 

 ชาวบาน เรียกรองให มีอาสาสมัครเพื่อปองกันหมูบาน 

 7. call up : ทําใหหวนระลึกถึง, รองขอตอผูมีอํานาจ 

 The sound of the rain drops called up the atmosphere of our up-country 

village. เสียงหยาดฝนตก ทําใหหวนระลึกถึง บรรยากาศแหงความสุขทีห่มูบานในชนบทของเรา 

 8. care for : สนใจ, ตองการ, รบัผิดชอบตอ, เอาใจใส 

 What else do you care for?  ทาน ตองการ (ด่ืม, กิน ฯลฯ) อะไรอกีไหมครับ 

 9. carry off : เปนเหตุใหตายลง, ปฏิบัติ, แสดง 

 The cholera had carried off hundreds.  

 โรคอหิวาต เปนเหตุใหคนตาย ลงนับรอยคน 

 10. carry on : ทําตอไป, ดําเนินตอไป, ประพฤติเรื่องที่ไมสมควร 

 The man carried on his business. ชายผูน้ันคง ดําเนิน ธุรกิจของเขา ตอไป 

 Remark : carry out, carry over, carry through, check in, check off, check out, 

check over, close in, close out, close up, come about, come across, come along, 

come round, come around, come back, come by, come down, come in, come off, 

come on, come out (homosexuality), come over, come round, come through, come 

to, come up, cut back, cut down, cut in, cut off, cut out, cut up 

  

EXERCISE .  แบบฝกทักษะการอาน  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ   
 call down : ขอรอง, ออนวอนใหชวยคุมครอง, ตําหนิ, ดุ, วากลาว 

 1. The boss called me down for being late. หัวหนา _ _ _ _ _  _ _ _ _ ฉันเรื่องมาสาย 

 call in : ถอนกลับ, ถอนคืน, เรียกเก็บกลับคืน 

 2. The old ten-baht bank-notes has been called in and issued the new ones. 

 ธนบัตรใบละ 10 บาทอยางเกาไดถูก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ และออกธนบัตรแบบใหมแลว 

 call off : ถูกชักจูงใหหันเหไป, ยกเลิก 
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 3. We have made the decision to call the trip off.  

 เราไดตัดสินใจที่จะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ การเดินทางแลว 

 call out : รองขอใหเขามาทําหนาที่, ทาดวล 

 4. When they couldn’t agree on that young nice lady, They called out. 

     เมื่อเขาทั้งสองไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องสุภาพสตรีเลอโฉมผูน้ัน เขาทัง้สองก็ _ _ _ _ _ _  

 call up : ทําใหหวนระลึกถึง, รองขอ (ตอผูมอีํานาจ) 

 5. He called up the police for help.  เขา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ใหตํารวจชวย 

 care for : สนใจ, ตองการ, รบัผิดชอบตอ, เอาใจใส 

 6. If I die, who’ll care for my family. 

 ถาฉันตาย, ใครจะมา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ครอบครัวของฉัน 

 carry off : เปนเหตุใหตายลง, ปฏิบัติ, แสดง 

 7. She carried off her part brilliantly. 

 หลอน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ บทบาทของหลอนไดอยางยอดเย่ียม 
 

EXERCISE .  เฉลยแบบฝกการอาน  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ  
 call down : ขอรอง, ออนวอนใหชวยคุมครอง, ตําหนิ, ดุ, วากลาว 

 1. The boss called me down for being late. 

 หัวหนา ตําหนิ ฉันเรื่องมาสาย 

 call in : ถอนกลับ, ถอนคืน, เรียกเก็บกลับคืน 

 2. The old ten-baht bank-notes has been called in and issued the new ones. 

 ธนบัตรใบละ 10 บาทอยางเกาไดถูก เรียกเก็บคืน และออกธนบัตรแบบใหมแลว 

 call off : ถูกชักจูงใหหันเหไป, ยกเลิก 

 3. We have made the decision to call the trip off. 

 เราไดตัดสินใจที่จะ ยกเลิก การเดินทางแลว 

 call out : รองขอใหเขามาทําหนาที่, ทาดวล 

 4. When they couldn’t agree on that young nice lady, They called out. 

 เมื่อเขาทั้งสองไมสามารถตกลงกันไดในเรือ่งสุภาพสตรีเลอโฉมผูน้ัน  

 เขาทั้งสองก็ ทาดวล กัน 

 call up : ทําใหหวนระลึกถึง, รองขอ (ตอผูมอีํานาจ) 
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 5. He called up the police for help. 

 เขา รองขอ ใหตํารวจชวย 

 care for : สนใจ, ตองการ, รบัผิดชอบตอ, เอาใจใส 

 6. If I die, who’ll care for my family. 

 ถาฉันตาย, ใครจะมา รับผิดชอบตอ ครอบครัวของฉัน 

 carry off : เปนเหตุใหตายลง, ปฏิบัติ, แสดง 

 7. She carried off her part brilliantly. 

 หลอน แสดง บทบาทของหลอนไดอยางยอดเย่ียม 
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MODULE 4 

การอานประโยคท่ีมีคําเช่ือมเปน Idiom 2 คํา เพื่อความเขาใจ 

 วิธีฝกและกิจกรรมอานประโยคคําเช่ือม  

EXERCISE .  KEY WORDS       

do as  ใชทํา, เอามาเปน, ใชแทน 

do for ใชแทน, เอามาทําเปน, ทําเอง, ทําเพื่อ 

eat away  กัด, เซาะ, กัดกรอน 

eat up  กินหมด, กินจนเกลี้ยง, รวบกวนจิตใจ 

fall apart  แตกแยก 

Fall away ถอนตัวจากการเปนเพื่อนหรือจากการใหความชวยเหลือ, ลดขนาดลงทลีะนอย ๆ 

get after ติดตามไปดุวา หรือเขาทําราย 

get at เขามาเอาไปได, ใหสินบน 

hand down ถายทอด, รับชวงตอกัน, พิพากษา, ตัดสิน 

hand  in สง, เสนอ (รายงาน) 

 

EXERCISE .  READY TO READ  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ    

 1. do as : ใชทํา, เอามาเปน, ใชแทน 

 Don’t throw that old plastic basket away. It’ll do as a garbage can. 

 อยาเอาถังพลาสติกใบน้ันทิง้ ใชทํา ถังขยะได 

 2. do for : ใชแทน, เอามาใช, เอามาทําเปน, ทําเอง, ทําเพือ่ 

 These old pencils will do well for the children to count in their arithmetic 

 lessons. ดินสอเกาๆ เหลาน้ีจะ เอามา ใหเด็ก ใช นับในเวลาเรียนเลขคณิตไดดี 

 Remark :  do out  , do over, do up, do in, draw away, draw back, draw 

down, draw in, draw off  , draw on, draw out, draw up, drop back, drop off, drop out  

 3. eat away : กัด, เซาะ, กัดกรอน 

 The windward side of the cliff has been eaten away for thousands of year. 

 ดานรับลมของหนาผาถูก กัดกรอน มานานนับพันป 
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 4. eat up : กินหมด, กินจนเกลี้ยง,รวบกวนจิตใจ 

 Hey, boys! Eat them up! 

 น้ีพวกเด็กๆ กินใหหมด เลยนะ 

 Remark : eat into, eat out , enrol in, excuse for, excuse from  

 5. fall apart : แตกแยก 

 They were always able to keep their married life from falling apart. 

 พวกเขาสามารถที่จะดํารงชีวิตการแตงงานใหพนจากการแตกแยก ไดสําเรจ็ 

 6. Fall away : ถอนตัวจากการเปนเพือ่น หรือจากการใหความชวยเหลือ,  

 ลดขนาดลงทีละนอยๆ 

 She has fallen away from him. 

 หลอนได ถอนตัว จากเขาแลว 

 Remark : fall back, fall back on, fall behind, fall down, fall in, fall off, fall 

out, fall to, fall under, fall out  

 7. get after : ติดตามไปดุวา หรือเขาทําราย 

 While he’s walking out of the room, his father got after him. 

 ขณะที่เขาไดกําลังเดินหนีออกไปจากหอง พอของเขาก็ ติดตาม ไปดาวา เขา 

 8. get at : เขามาเอาไปได, ใหสินบน 

 I’m afraid the mice will have got at your cheese in the kitchen. 

 ฉันกลัววาหนูจะ มาคาบ เอาเนยที่ในครัวของคุณไปกินจนเกลี้ยงแลว 

 Remark : get ahead, get along, get across, get around หรือ get round, get away 

with, get into, get on, get over, get through, get to, get  together, get across, get 

along, get about, get around, get back, get by, get down, get in หรือ get into, get off, 

get on, get out, get up, give away, give back, give in, give out, give off, give over, give 

up, go about, got after, go at, go over, go through, go around, go along, go by, go 

down, go in, go off, go on, go out, go through, go to, go under , go up, grow up  

 9. hand down : ถายทอด, รับชวงตอกัน, พิพากษา, ตัดสนิ 

 This old jewelry had been handed down from her ancestors. 

 เครื่องเพชรเกาแกน้ี ถูกรบัชวงตอกันมา จากบรรพบุรุษของหลอน 

 10. hand in : สง, เสนอ (รายงาน) 

 Students who hand in their homework late, will get no marks. 

 นักเรียนที่ สง การบานเชา จะไมคะแนน 

 Remark :  hand off, hand out, hand over, hang around, hang back, hang in, 

hang out, hang up, have on, hold down, hold off, hold on, hold out, hold up  
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EXERCISE .  แบบฝกทักษะการอาน  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ    

 do for : ใชแทน, เอามาใช, เอามาทําเปน, ทําเอง, ทําเพื่อ 

 1. We can’t afford to hire maid, so we have to do for ourselves. 

 เราไมสามารถจะจางคนใชได ดังน้ันเราตอง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ดวยตัวของเรา เอง 

 eat up : กินหมด, กินจนเกลี้ยง,รวบกวนจิตใจ 

 2. Love was simply eating her up. 

 ความรักกําลงั _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ของเธออยูตลอดเวลา 

 Fall away : ถอนตัวจากการเปนเพื่อน หรือจากการใหความชวยเหลอื, ลดขนาดลง 

 ทีละนอยๆ 

 3. The balloon has fallen away. Now, it isn’t able to float anymore. 

 ลูกโปง คอยๆ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ จนบัดน้ีมันไมสามารถจะลอยไดอีกตอไปแลว 

 get at : เขามาเอาไปได, ใหสินบน 

 4. His father is a big politician, so he always gets at the government officers 

 for his business. 

 พอของเขาเปนนักการเมืองใหญ ดังน้ันเขาจึง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ขาราชการเพื่อธุรกิจของ 

 เขาเสมอ 

 hand down : ถายทอด, รับชวงตอกัน, พิพากษา, ตัดสิน 

 5. The drug trafficker had been handed down for life sentence. 

 พอคายาเสพติด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ใหจําคุกตลอดชีวิต 

 

EXERCISE .  เฉลยแบบฝกการอาน  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ    

 do for : ใชแทน, เอามาใช, เอามาทําเปน, ทําเอง, ทําเพื่อ 

 1. We can’t afford to hire maid, so we have to do for ourselves. 

 เราไมสามารถจะจางคนใชได ดังน้ันเราตอง ทํา ดวยตัวของเรา เอง 

 eat up : กินหมด, กินจนเกลี้ยง,รวบกวนจิตใจ 
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 2. Love was simply eating her up. 

 ความรักกําลงั รบกวนจิตใจ ของเธออยูตลอดเวลา 

 Fall away : ถอนตัวจากการเปนเพื่อน หรือจากการใหความชวยเหลอื, ลดขนาดลง 

 ทีละนอยๆ 

 3. The balloon has fallen away. Now, it isn’t able to float anymore. 

 ลูกโปง คอยๆ ลดขนาดลงทีละนอยๆ จนบัดน้ีมันไมสามารถจะลอยไดอกีตอไปแลว 

 get at : เขามาเอาไปได, ใหสินบน 

 4. His father is a big politician, so he always gets at the government officers 

  for his business. 

 พอของเขาเปนนักการเมืองใหญ ดังน้ันเขาจึง ใหสินบน ขาราชการเพื่อธุรกิจ 

 ของเขาเสมอ 

hand down : ถายทอด, รับชวงตอกัน, พิพากษา, ตัดสิน 

 5. The drug trafficker had been handed down for life sentence. 

 พอคายาเสพติดถูก ตัดสิน ใหจําคุกตลอดชีวิต 
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MODULE 5  

การอานประโยคท่ีมีคําเช่ือมเปน Idiom 2 คํา เพื่อความเขาใจ 

วิธีฝกและกิจกรรมอานประโยคคําเช่ือม  

 

EXERCISE .  KEY WORDS     

keep at ไมยอมเลิกรา, ไมปลอย, บังคับ (ใหทํางาน, ศึกษา, เรียน อืน่ ๆ) ตอไป 

keep back ถอยออกไปใหหาง 

laugh at หัวเราะ (ดวยความขบขัน หรอืดูถูก) 

lay by เก็บทิ้ง, เก็บไว, เก็บรักษา 

make off ผละหนีไป, จากไป, ว่ิงหนีไป 

make out กรอกขอความ (ลงในแบบฟอรม), เขียน (เช็ค), ทําใหเช่ือ, แสดงใหเห็น, พิสจูน 

Nail down ทําใหมั่นคง, แนนอน, แนใจ, ตรงึดวยตะป ู

pass away สูญหายไป, เสื่อมสูญไป, ตาย, ถึงแกกรรม 

pass off นํามาหลอกขายให, ปลอมเปน, ปลอมตัวเปนคนอื่น, คอยหายไป, คอยดีข้ึน 

pass on ตัดสิน, ตกลงใจ, พิจารณา, ถึงแกกรรม 

  

EXERCISE .  READY TO READ  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ  

 1. keep at : ไมยอมเลิกรา, ไมปลอย 

 Somchai couldn’t pass the TOEFL examination, but he still kept on at it. 

 สมชายสอบโทเฟลไมผานแตเขาก็ยังคง ไมยอมเลกิรา กบัมนั 

 2. keep back :  ถอยออกไปใหหาง 

 The policemen asked the reporters to keep back. 

 ตํารวจขอรองใหนักขาว ถอยออกไปใหหาง 

 Remark :  keep to, keep up, keep off, kick around, kick off, kick out, knock 

back, knock down, knock off, knock out, knock over  
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Let’s check your reading comprehension! 

 เรื่อง อานความหมายของคําเชื่อมสระ  

 3. laugh at : หัวเราะ (ดวยความขบขัน หรอืดูถูก) 

 People laughed at his own clumsiness. 

 ผูคน หัวเราะ ความเชอซาของเขา 

 4. lay by : เก็บทิง้, เกบ็ไว, เก็บรักษา 

 He laid by all of the empty bottles. 

 เขา เก็บ ขวดเปลาทั้งหมด ทิ้งไป 

 Remark :  lay away, lay down, lay in, lay off, lay on, lay out,  lay over, lay 

up, lead on, lead up, let on, let down, let off, let out, let up, line out, line up, look 

down on หรือ look down upon, look for, look forward to, look in on, look into, look 

out (ใชกับ for), look to (เนนคําวา look), look up (เนนที่ up), lose out  
 

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ  

 5. make off : ผละหนีไป, จากไป, ว่ิงหนีไป 

 When the tiger saw the hunter, it made off at once. 

 เมื่อเสือเห็นนายพราน มันก็ ผละหนี ไป ในทันท ี

 6. make out : กรอกขอความ (ลงในแบบฟอรม), เขียน (เช็ค), ทําใหเช่ือ, 

 แสดงใหเห็น, พสิูจน 

 He made out a check for his landlord.  

 เขา เขียน เช็ค ใบหน่ึงใหเจาของบานเชาของเขา 

 Remark : make off with, make over, make up (ใชตามดวย to), mark down,mark up  
 

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ  

 7. Nail down : ทําใหมั่นคง, แนนอน, ไมผิดพลาด, แนใจ, ตรึงดวยตะป ู

 Tom had a hard time selling his fishing boat, but he finally nailed down the 

 sale when he got a millionaire to give him 18,000 dollars. 

 ทอมยังขายเรือประมงของเขาไมได แตในที่สุดเขาก็ แนใจ วาจะขายได เมื่อมเีศรษฐีคน 

 หน่ึงใหราคาเรือเขา 18,000 เหรียญ 
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Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ  

 8. pass away : สูญหายไป, หมดไป, เสื่อมสูญไป, ตาย, ถึงแกกรรม 

 When the electric power plants became popular the use of torches and 

lamps passed away. 

 เมื่อมโีรงงานไฟฟาแพรหลายทั่วไปแลว การใชไตและตะเกียง เสื่อมสญูไป 

 9. pass off : นํามาหลอกขายให, ปลอมเปน, ปลอมตัวเปนคนอื่น, คอย หายไป, คอยดีข้ึน 

 The dishonest  jeweler passed off a fake diamond ring by pretending it was 

genuine. พอคาเพชรข้ีโกงได นํา แหวนเพชรปลอม มาหลอกขาย โดยแกลวบอกวาเปนของแท 

 10. pass on : ตัดสิน, ตกลงใจ, พิจารณา, ใหตอ, ตาย, ถึงแกกรรม 

 The bank passed on his application and found him acceptable. 

ธนาคารได พิจารณา ใบสมัครของเขา และใหความเห็นวายอมรบัได 

 Remark :  pass away, pass off, pass on, pass out, pass over, pass up, pay 

off, pick off, pick out, pick over  pick up, pin down, play back, play down, play… for, 

play off, play on, play upon, play out, play up, play up to, point out, pop up, pull 

away, pull in, pull off, pull out, pull over, pull round, pull through, pull up, push 

around, push off, push on, put across, put away, put by, put down, put in, put off, 

put on, put out, put over, put through, put up, put upon, put up to, put up with. 

Page 119-124         

 

EXERCISE .  แบบฝกทักษะการอาน  

Let’s check your reading comprehension! 

  อานความหมายของคําเชื่อมสระ    

 keep at : ไมยอมเลกิรา, ไมปลอย, บงัคับ (ใหทํางาน, ศึกษา, เรียน) ตอไป  

 1. His mom keeps him at his studies all the time. 

 แมของเขา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ใหเขาเรียนหนังสอือยูตลอดเวลา 

 lay by : เก็บทิ้ง, เก็บไว, เก็บรักษา 

 2. I’ve a little money laid by for any unexpected expenses. 

 ฉันมีเงินที่ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เล็กนอย เผื่อคาใชจายที่ไมไดคาดคิด 

 make out : กรอกขอความ (ลงในแบบฟอรม), เขียน (เช็ค), ทําใหเช่ือ, แสดงใหเห็น, พิสจูน 
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 3. Frank and John had a fight, and Frank tried to make out that John started it. 

 แฟรงคกบัจอหนไดเกิดการตอสูกันข้ึน และแฟรงคพยายามจะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ใหเห็นวา  

 จอหนเปนคนกอเรื่องกอน 

 Nail down : ทําใหมั่นคง, แนนอน, ไมผิดพลาด, แนใจ, ตรงึดวยตะป ู

 4. His son nail down the planks on the second floor. 

 บุตรชายของเขา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไมกระดาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ลงบนพื้นช้ันบน 

 pass off : นํามาหลอกขายให, ปลอมเปน, ปลอมตัวเปนคนอื่น, คอยหายไป, คอยดีข้ึน 

 5. He passed himself off as a doctor until someone checked his record. 

 เขา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ตัว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ หมออยูเรือ่ยมา จนมีคนไปตรวจสอบประวัติของเขา 

  

EXERCISE .  เฉลยแบบฝกการอาน  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ  

 keep at : ไมยอมเลกิรา, ไมปลอย, บงัคับ (ใหทํางาน, ศึกษา, เรียน) ตอไป 

 1. His mom keeps him at his studies all the time. 

 แมของเขา บังคับ ใหเขาเรียนหนังสืออยูตลอดเวลา 

 lay by : เก็บทิ้ง, เก็บไว, เก็บรักษา 

 2. I’ve a little money laid by for any unexpected expenses. 

 ฉันมีเงินที่ เก็บไว เล็กนอย เผื่อคาใชจายที่ไมไดคาดคิด 

 make out : กรอกขอความ (ลงในแบบฟอรม), เขียน (เช็ค), ทําใหเช่ือ, แสดงใหเห็น, พิสจูน 

 3. Frank and John had a fight, and Frank tried to make out that John started it. 

 แฟรงคกบัจอหนไดเกิดการตอสูกันข้ึน และแฟรงคพยายามจะ พิสูจน ใหเห็นวา  

 จอหนเปนคนกอเรื่องกอน 

 Nail down : ทําใหมั่นคง, แนนอน, ไมผิดพลาด, แนใจ, ตรงึดวยตะป ู

 4. His son nail down the planks on the second floor. 

 บุตรชายของเขา ตรึง ไมกระดาน ดวยตะปู ลงบนพื้นช้ันบน 

 pass off : นํามาหลอกขายให, ปลอมเปน, ปลอมตัวเปนคนอื่น, คอยหายไป, คอยดีข้ึน 

 5. He passed himself off as a doctor until someone checked his record. 

 เขา ปลอม ตัว เปน หมออยูเรื่อยมา จนมีคนไปตรวจสอบประวัติของเขา 
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MODULE 6  

การอานประโยคท่ีมีคําเช่ือมเปน Idiom 2 คํา เพื่อความเขาใจ 

วิธีฝกและกิจกรรมอานประโยคคําเช่ือม  

 

EXERCISE . อานความหมายของคําเช่ือมสระ  

quarrel with ทะเลาะกบั 

quarrel about ทะเลาะกันเรื่อง 

quarrel over  

read out อานออกเสียง, อานดวยเสียงอันดัง, ไลออกจากกลุมหรือองคกร 

recover from หายจาก, ฟนจาก (ปวย) 

See about ไปเอา, ดูแล, พจิารณา, ศึกษา, ดูให 

See out ไปสง (แขก), ออกมาสง (แขก) 

Take after เหมอืน (พอ, แม, ปู, ยา, ตา, ยาย) 

Take down จดหรือเขียนไว, แยกออกเปนสวน ๆ, ตัดออกเปนช้ิน ๆ, แก (แตยังไม

ถอดเสื้อผา) ออก, ลดเอว (กางเกง) ลง 

Use up ใชหมดแลว, เต็ม, เต็มที ่

Vote against ออกเสียงคัดคาน, ลงมติคัดคาน 

Walk out สไตรค, นัดหยุดงาน, ประทวง, จากไป (ในทันทีทันใด), ไปแลวไม

กลับมาอีก 

 

EXERCISE .  READY TO READ  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ    

 1. quarrel with : ทะเลาะกับ 

 The boy quarreled with his friend, Jim. 

 เด็กผูชายได ทะเลากับ เพื่อนที่ช่ือ จมิ 

 2. quarrel about หรือ quarrel over : ทะเลาะกันเรือ่ง 

 Tom and Frank had quarreled over a girl. 

 ทอมกบัแฟรงค ได ทะเลาะกันเรือ่ง ผูหญงิคนหน่ึง 
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Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ    

 3. read out : อานออกเสียง, อานดวยเสียงอันดัง, ไลออก (จากกลุมหรอืองคกร) 

 The teacher told Ann to read out her report. 

 ครูบอกใหแอนน อาน รายงานของเธอ ดังๆ 

 The gang read him out. 

 แกงได ไล เขา ออก จากกลุมไปแลว 

 4. recover from : หายจาก, ฟนจาก (ปวย) 

 He’s recovering from a cold. 

 เขากําลัง หายจาก เปนหวัด 

 Remark :  relate to, ring up (cash register), rip off (เนนเสียงที่ off), round up, 

rub off, run along, run around, run away, run away with, run down, run in, run into, 

run off, run out (ขาด (อายุ), ran over, run through, run up  

 

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ    

 5. See about : ไปเอา, ดูแล, พิจารณา, ศึกษา, ดูให 

 You are busy, I’ll see about airplane tickets. 

 คุณมีธุระ ผมจะ ดูแล เรื่องต๋ัวเครือ่งบินใหเอง 

 6. See out : ไปสง (แขก), ออกมาสง (แขก) 

 She’s very polite. She saw his friends out after a party. 

 หลอนเปนคนสุภาพมาก หลอน ออกมาสง เพื่อนๆ หลงัจากงานเลี้ยงเลิกแลว 

 Remark :  see off (ไปสง), sell out to, send in, set about, set, set by, set down, 

set forth, set in, set off, set on, set out, set to, Shoot down, Shoot up, Show off, 

Show up, Shut down, Shut in, Shut off, Shut out, Shut out, Sign in, Sign off,  Sign on, 

Sign out, Sign over, Sign up, Sit by, Sit on, Sit tight, Sit out, sit up, slow down, smoke 

out, speak for, speak out, speak up, stand by, stand down, stand for, stand off, stand 

out, stand up, stand up for, stand up to, stand up with, step down, step in,  step out, 

step up, stop off, swear by, swear in, swear off, swear out  
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Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ    

 7. Take after : เหมือน (พอ, แม, ปู, ยา, ตา, ยาย) 

 He takes after his grandfather in decorative art ability. 

 เขาเกงทางดานศิลปะการตกแตง เหมือน กบัปูของเขา 

 8. Take down : จดหรือเขียนไว, แยกออกเปนสวนๆ, ตัดออกเปนช้ินๆ, ลม (คูตอสูที่คุยวาเกง

กวา) ลงได, แก (แตยังไมถอดเสื้อผา) ออก, ลดเอว (กางเกง) ลง 

 When your boss tell  you to do something, you’d better take it down. 

 เมื่อเจานายของคุณบอกใหทําอะไรคุณควรจะ จดไว  

 Remark :  take back, take for, take in, take off, take on, take out, take over, take 

to, take up, talk down, talk into, talk out, talk over, talk up, tell off (ดา), tell on, think 

out, think over, think up, throw away, throw back, throw down, threw in, throw off, 

throw out, touch off, touch up, trade in, trade on, try on, try out, turn around, turn 

away, turn back, turn down, turn off, turn on, turn, turn over, turn up 
 

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ    

 9. Use up : ใชหมดแลว, เต็ม, เต็มที ่

 When she was cooking, she used up all the sugar. 

 ตอนที่หลอนทํากบัขาว หลอน ใช นํ้าตาล ไปหมด เลย 
 

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ    

 10. Vote down : ควํ่า (กฎหมาย) 

 Congress voted the bill down. 

 สภา ออกเสียงควํ่า พระราชบัญญัติที่เสนอเขามา 
 

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ   

 12. Walk out : สไตรค, นัดหยุดงาน, ประทวง, จากไป (ในทันทีทันใด),  

 /เมื่อใชกับ on หมายถึง ละทิ้ง, ทิง้ไป  
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 When the factory’s owner refused to give them higher pay, the workers 

 walked out. 

 เมื่อเจาของโรงงานปฏิเสธทีจ่ะเพิ่มคาจางให พวกคนงานก็ สไตรค 

 13. Warm up : อุน (อาหาร, กับขาว อื่นๆ), คุนเคย (กบัคนแปลกหนา,  

 เตรียมตัวใหพรอมที่จะลงแขงขันหรือเลนกีฬา 

 My mother warmed the foods up for us. 

 แมของฉัน อุน กับขาวใหพวกเรา 

 It took a week or so for boys and girls to warm up to their new coach. 

 เปนเวลาประมาณสัก 1 สัปดาห หรือประมาณน้ัน พวกเด็กผูชายและเด็กผูหญงิจึง 

 จะ คุนเคย กับครฝูกคนใหมของพวกเขา 

 Remark :  wear down, wear out, weigh in (ใชกับ at), weigh down (weight down) 

,weigh on หรือ weigh , wind up (ใชในรูปของ past participle), work in, work into, work 

off, work on หรือ work upon, work out, work over, work up, wrap up  

 

EXERCISE .  แบบฝกทักษะการอาน  

Let’s check your reading comprehension! 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ     

 quarrel about หรือ quarrel over : ทะเลาะกันเรื่อง 

 1. Tom and Frank had quarreled about a girl. 

 ทอมกบัแฟรงค ได _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ผูหญิงคนหน่ึง 

  read out : อานออกเสียง, อานดวยเสียงอันดัง, ไลออก (จากกลุมหรอืองคกร) 

 2. He had been read out already. 

 เขาไดถูก _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ไปแลว 

  See about : ไปเอา, ดูแล, พจิารณา, ศึกษา, ดูให 

 3. I’ll see about your project when I have time. 

 ผมจะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เรื่องโครงการของคุณ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เมื่อมเีวลา 

 See out : ไปสง (แขก), ออกมาสง (แขก) 

 4. She’s very polite. She saw his friends out after a party. 

 หลอนเปนคนสุภาพมาก หลอน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ เพื่อนๆ หลงัจากงานเลี้ยงเลิกแลว 

 Take after : เหมือน (พอ, แม, ปู, ยา, ตา, ยาย) 
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 5. He takes after his grandfather in decorative art ability. 

 เขาเกงทางดานศิลปะการตกแตง _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ กับปูของเขา 

 Take down : จดหรอืเขียนไว, แยกออกเปนสวนๆ, ตัดออกเปนช้ินๆ, ลม  

 (คูตอสูที่คุยวาเกงกวา) ลงได, แก (แตยังไมถอดเสือ้ผา) ออก, ลดเอว (กางเกง) ลง 

 6. The little boy took down his pants and peed. 

 เด็กชายตัวเล็กๆ คนน้ัน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ แลวก็ฉ่ี 

 Use up : ใชหมดแลว, เต็ม, เต็มที ่

 7. The land had been used up. 

 พื้นที่ไดถูกใชจน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ที่ 

 Vote against : ออกเสียงคัดคาน, ลงมติคัดคาน 

 8. Congress defeated proposed law when the majority of its member  voted 

 against it. 

 สภาพายแพในการเสนอกฎหมายในเมื่อเสียงสวนใหญ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Walk out : สไตรค, นัดหยุดงาน, ประทวง, จากไป (ในทันทีทันใด), 

 ไปแลวไมกลบัมาอกี 

 9. The man walked out on his wife and children. 

 ผูชาย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ลูกทิ้งเมีย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

EXERCISE .  เฉลยแบบฝกการอาน  

Direction  :  Choose the correct answer. 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ     

  quarrel about หรือ quarrel over : ทะเลาะกันเรือ่ง 

 1. Tom and Frank had quarreled about a girl. 

 ทอมกบัแฟรงค ได ทะเลาะกันเรื่อง ผูหญิงคนหน่ึง 

  read out : อานออกเสียง, อานดวยเสียงอันดัง, ไลออก (จากกลุมหรอืองคกร) 

 2. He had been read out already. 

 เขาไดถูก ไลออก ไปแลว 

  See about : ไปเอา, ดูแล, พจิารณา, ศึกษา, ดูให 

 3. I’ll see about your project when I have time. 

 ผมจะ ดู เรื่องโครงการของคุณ ให เมื่อมีเวลา 

 See out : ไปสง (แขก), ออกมาสง (แขก) 
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 4. She’s very polite. She saw his friends out after a party. 

 หลอนเปนคนสุภาพมาก หลอน ออกมาสง เพือ่นๆ หลังจากงานเลี้ยงเลิกแลว 

 Take after : เหมือน (พอ, แม, ปู, ยา, ตา, ยาย) 

 5. He takes after his grandfather in decorative art ability. 

 เขาเกงทางดานศิลปะการตกแตง เหมือน กับปูของเขา 

 Take down : จดหรอืเขียนไว, แยกออกเปนสวนๆ, ตัดออกเปนช้ินๆ, ลม  

 (คูตอสูที่คุยวาเกงกวา) ลงได, แก (แตยังไมถอดเสือ้ผา) ออก, ลดเอว (กางเกง) ลง 

 6. The little boy took down his pants and peed. 

 เด็กชายตัวเล็กๆ คนน้ัน ลดเอวกางเกงลง แลวก็ฉ่ี 

 Use up : ใชหมดแลว, เต็ม, เต็มที ่

 7. The land had been used up. 

 พื้นที่ไดถูกใชจน เต็ม ที่ 

 Vote against : ออกเสียงคัดคาน, ลงมติคัดคาน 

 8. Congress defeated proposed law when the majority of its member  voted 

 against it. 

 สภาพายแพในการเสนอกฎหมายในเมื่อเสียงสวนใหญ ลงมติคัดคาน 

 Walk out : สไตรค, นัดหยุดงาน, ประทวง, จากไป (ในทันทีทันใด), 

 ไปแลวไมกลบัมาอกี 

 9. The man walked out on his wife and children. 

 ผูชาย ท้ิง ลูกทิ้งเมีย หนีไป 
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คําถามทายบท 

คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอานประโยคที่มีคําเช่ือมเปน Idiom 2 คํา 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

อานความหมายของคําเช่ือมสระ   

 abide by : ยอมรับ, ยอมปฏิบัติตาม 

 1. Unless you abide by the laws, you will have to leave. 

 นอกเสียจากวาคุณจะ ยอมปฏิบัติตาม กฎไมอยางน้ันคุณกต็องออกไป 

 account for : รับภาระ, เก่ียวกับ 

 2. John must be ashamed; it’s the only thing that will account for his  

wife’s scandal. 

จอหนตองอบัอายขายหนา น่ันเปนสิ่งเดียวที่ เก่ียวกับ การกระทําอันนาอับอาย ของภรรยาของเขา 

 acquaint with : รูจักคุนเคยเปนอยางดี, รูจักคุนเคย 

 3. John was acquainted with the Prime Minister. 

 จอหน รูจักคุนเคย กับนายกรฐัมนตรเีปนอยางดี 

 act up : ผิดปกติ, ไมปกติ, รวน, กําเริบ 

 4. Her migraine started to act up. 

 โรคปวดศีรษะอยางรุนแรงของเธอ กําเรบิ ข้ึนอีกแลว 
 

อานความหมายของคําเช่ือมสระ  

 bail out : วิดนํ้าออกจากเรือ, ประกันตัวออกมา 

 5. He was put in jail; his friend bailed him out. 

 เขาถูกจับขังคุก; เพื่อนของเขา ประกันตัวออกมา 

 blow up : ระเบิด, โฆษณาเกินความเปนจรงิ,สูบลมเขา 

 6. The advertiser is blowing up his product. 

 นักโฆษณากําลัง โฆษณา สินคาของเขา เกินความเปนจริง 

 blow up : ระเบิด, โฆษณาเกินความเปนจรงิ,สูบลมเขา 
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 7. The boy blows up his ballon. 

 เด็กชาย สูบลมเขา ไปในลกูโปงของเขา 

 break down : ทําลาย, ทําใหไมมีความหมาย, ลมเหลว 

 8. They had broken down the laws. 

 พวกเขาได ทําให กฎหมาย ไมมีความหมาย 

 break down : ทําลาย, ทําไมมีความหมาย, ลมเหลว 

 9. The negotiation has broken down. 

 การเจรจาได ลมเหลว ลงแลว 

 break in : ใชกําลังบุกเขาไป, ขัดจงัหวะ (การพูด) 

 10. His wife broke in while he was telling us some secrets. 

 ภรรยาของเขาได ขัดจังหวะ ขณะที่เขากําลงัพูดถึงเรื่องคามลับบางเรื่อง 

 break off : (การพูด) ชะงกัลง, ขาดสะบั้นลง 

 11. Our relationship has been broken off since she went abroad. 

 ความสัมพันธของเรา ขาดสะบั้นลง ต้ังแตตอนที่เธอเดินทางไปตางประเทศ 
  

อานความหมายของคําเช่ือมสระ  

 call down : ขอรอง, ออนวอนใหชวยคุมครอง, ตําหนิ, ดุ, วากลาว 

 12. The boss called me down for being late. 

 หัวหนา ตําหนิ ฉันเรื่องมาสาย 

 call in : ถอนกลับ, ถอนคืน, เรียกเก็บกลับคืน 

 13. The old ten-baht bank-notes has been called in and issued the new ones. 

 ธนบัตรใบละ 10 บาทอยางเกาไดถูก เรียกเกบ็คืน และออกธนบัตรแบบใหมแลว 

 call off : ถูกชักจูงใหหันเหไป, ยกเลิก 

 14. We have made the decision to call the trip off. 

 เราไดตัดสินใจที่จะ ยกเลิก การเดินทางแลว 

 call out : รองขอใหเขามาทําหนาที่, ทาดวล 

 15. When they couldn’t agree on that young nice lady, They called out. 

 เมื่อเขาทั้งสองไมสามารถตกลงกันไดในเรือ่งสุภาพสตรีเลอโฉมผูน้ัน เขาทั้งสอง 

 ก็ ทาดวล กัน 

 call up : ทําใหหวนระลึกถึง, รองขอ (ตอผูมอีํานาจ) 
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 16. He called up the police for help. 

 เขา รองขอ ใหตํารวจชวย 

 care for : สนใจ, ตองการ, รบัผิดชอบตอ, เอาใจใส 

 17. If I die, who’ll care for my family. 

 ถาฉันตาย, ใครจะมา รับผิดชอบตอ ครอบครัวของฉัน 

 carry off : เปนเหตุใหตายลง, ปฏิบัติ, แสดง 

 18. She carried off her part brilliantly. 

 หลอน แสดง บทบาทของหลอนไดอยางยอดเย่ียม 
 

อานความหมายของคําเช่ือมสระ     

 do for : ใชแทน, เอามาใช, เอามาทําเปน, ทําเอง, ทําเพื่อ 

 19. We can’t afford to hire maid, so we have to do for ourselves. 

 เราไมสามารถจะจางคนใชได ดังน้ันเราตอง ทํา ดวยตัวของเรา เอง 

 eat up : กินหมด, กินจนเกลี้ยง,รวบกวนจิตใจ 

 20. Love was simply eating her up. 

 ความรักกําลงั รบกวนจิตใจ ของเธออยูตลอดเวลา 

 Fall away : ถอนตัวจากการเปนเพื่อน หรือจากการใหความชวยเหลอื, ลดขนาดลง 

 ทีละนอยๆ 

 21. The balloon has fallen away. Now, it isn’t able to float anymore. 

 ลูกโปง คอยๆ ลดขนาดลงทลีะนอยๆ จนบัดน้ีมันไมสามารถจะลอยไดอีกตอไปแลว 

 get at : เขามาเอาไปได, ใหสินบน 

 22. His father is a big politician, so he always gets at the government officers 

  for his business. 

 พอของเขาเปนนักการเมืองใหญ ดังน้ันเขาจึง ใหสินบน ขาราชการเพื่อธุรกิจของเขาเสมอ 

 hand down : ถายทอด, รับชวงตอกัน, พิพากษา, ตัดสิน 

 23. The drug trafficker had been handed down for life sentence. 

 พอคายาเสพติดถูก ตัดสิน ใหจําคุกตลอดชีวิต 
 

อานความหมายของคําเช่ือมสระ   

 keep at : ไมยอมเลกิรา, ไมปลอย, บงัคับ (ใหทํางาน, ศึกษา, เรียน) ตอไป 

 24. His mom keeps him at his studies all the time. 

 แมของเขา บังคับ ใหเขาเรียนหนังสอือยูตลอดเวลา 

 lay by : เก็บทิ้ง, เก็บไว, เก็บรักษา 
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 25. I’ve a little money laid by for any unexpected expenses. 

 ฉันมีเงินที่ เก็บไว เลก็นอย เผือ่คาใชจายที่ไมไดคาดคิด 

 make out : กรอกขอความ (ลงในแบบฟอรม), เขียน (เช็ค), ทําใหเช่ือ,  

    แสดงใหเห็น, พสิูจน 

 26. Frank and John had a fight, and Frank tried to make out that  

 John started it. 

 แฟรงคกบัจอหนไดเกิดการตอสูกันข้ึน และแฟรงคพยายามจะ พิสจูน ใหเห็นวา  

 จอหนเปนคนกอเรื่องกอน 

 Nail down : ทําใหมั่นคง, แนนอน, ไมผิดพลาด, แนใจ, ตรงึดวยตะป ู

 27. His son nail down the planks on the second floor. 

 บุตรชายของเขา ตรงึ ไมกระดาน ดวยตะป ูลงบนพื้นช้ันบน 

 pass off : นํามาหลอกขายให, ปลอมเปน, ปลอมตัวเปนคนอื่น, คอยหายไป, คอยดีข้ึน 

 28. He passed himself off as a doctor until someone checked his record. 

 เขา ปลอม ตัว เปน หมออยูเรื่อยมา จนมีคนไปตรวจสอบประวัติของเขา 
  

อานความหมายของคําเช่ือมสระ    

  quarrel about หรือ quarrel over : ทะเลาะกันเรือ่ง 

 29. Tom and Frank had quarreled about a girl. 

 ทอมกบัแฟรงค ได ทะเลาะกันเรือ่ง ผูหญงิคนหน่ึง 

  read out : อานออกเสียง, อานดวยเสียงอันดัง, ไลออก (จากกลุมหรอืองคกร) 

 30. He had been read out already. 

 เขาไดถูก ไลออก ไปแลว 

  See about : ไปเอา, ดูแล, พจิารณา, ศึกษา, ดูให 

 31. I’ll see about your project when I have time. 

 ผมจะ ดู เรื่องโครงการของคุณ ให เมื่อมเีวลา 

 See out : ไปสง (แขก), ออกมาสง (แขก) 

 32. She’s very polite. She saw his friends out after a party. 

 หลอนเปนคนสุภาพมาก หลอน ออกมาสง เพื่อนๆ หลงัจากงานเลี้ยงเลิกแลว 

 Take after : เหมือน (พอ, แม, ปู, ยา, ตา, ยาย) 

 33. He takes after his grandfather in decorative art ability. 

 เขาเกงทางดานศิลปะการตกแตง เหมือน กบัปูของเขา 
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 Take down : จดหรอืเขียนไว, แยกออกเปนสวนๆ, ตัดออกเปนช้ินๆ, ลม  

 (คูตอสูที่คุยวาเกงกวา) ลงได, แก (แตยังไมถอดเสือ้ผา) ออก, ลดเอว (กางเกง) ลง 

 34. The little boy took down his pants and peed. 

 เด็กชายตัวเล็กๆ คนน้ัน ลดเอวกางเกงลง แลวก็ฉ่ี 

 Use up : ใชหมดแลว, เต็ม, เต็มที ่

 35. The land had been used up. 

 พื้นที่ไดถูกใชจน เต็ม ที ่

 Vote against : ออกเสียงคัดคาน, ลงมติคัดคาน 

 36. Congress defeated proposed law when the majority of its member  voted 

 against it. 

 สภาพายแพในการเสนอกฎหมายในเมื่อเสียงสวนใหญ ลงมติคัดคาน 

 Walk out : สไตรค, นัดหยุดงาน, ประทวง, จากไป (ในทันทีทันใด),ไปแลวไมกลบัมาอกี /เมื่อ

ใชกับ on หมายถึง ละทิ้ง, ทิง้ไป 

 37. The man walked out on his wife and children. 

 ผูชาย ทิ้ง ลูกทิง้เมีย หนีไป 
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เฉลยคําตอบ 

 
Direction  :  Choose the correct answer. 

อานความหมายของคําเชื่อมสระ   อานความหมายของคําเชื่อมสระ  

1. abide by : ยอมปฏิบัติตาม 

3. acquaint with : รูจักคุนเคย 

5. bail out : ประกันตัวออกมา 

7. blow up : สูบลมเขา 

9. break down : ลมเหลว 

11. break off : ขาดสะบั้นลง 

2. account  for : เก่ียวกับ 

4. act up : กําเริบ 

6. blow up : โฆษณา เกินความเปนจรงิ 

8. break down : ทําให ไมมีความหมาย 

10. break in : ขัดจังหวะ (การพูด) 

 

อานความหมายของคําเชื่อมสระ  อานความหมายของคําเชื่อมสระ    

12. call down : ตําหนิ 

13.  call in : เรียกเก็บกลบัคืน 

14.  call off : ยกเลิก 

15. call out : ทาดวล 

16. call up : รองขอ (ตอผูมอีํานาจ) 

17. care for : รับผิดชอบตอ 

18. carry off : แสดง 

19. do for : ทํา เอง 

20. eat up : รวบกวนจิตใจ 

21. Fall away : ลดขนาดลงทลีะนอยๆ 

22. get at : ใหสินบน 

23. hand down : ตัดสิน 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

อานความหมายของคําเชื่อมสระ  อานความหมายของคําเชื่อมสระ   

24. keep at : บังคับ (ใหทํางาน, ศึกษา, เรียน) 

ตอไป 

25. lay by : เก็บไว 

26. make out : พิสจูน 

27. Nail down : ตรึงดวยตะป ู

28. pass off : ปลอมเปน 

34. Take down : ลดเอว (กางเกง) ลง 

36. Vote against : ลงมติคัดคาน 

  
29. quarrel about หรือ quarrel over : ทะเลาะ

กันเรื่อง 

30. read out : ไลออก (จากกลุมหรือองคกร) 

31. See about : ดู ให 

32. See out : ออกมาสง (แขก) 

33. Take after : เหมือน (พอ, แม, ปู, ยา, ตา, ยาย) 

35. Use up : เต็ม 

37. Walk out : เมื่อใชกับ on หมายถึง ละทิ้ง, ทิ้งไป 
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PRETEST – POSTEST 

Let’s check your reading comprehension! 

คําชี้แจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอานภาษาอังกฤษจากขาว และการอานประโยคที่มีคําเช่ือมเปน Idiom 2 คํา 

 b. แบบทดสอบปรนัย การอานภาษาอังกฤษจากขาว มี 4 ตัวเลือก และ 1 ขอ/ขอ 1 

คะแนน ใหเวลาทั้งหมดรวม 30 นาที และ การอานประโยคที่มีคําเช่ือมเปน Idiom 2 คํา มี 4 

ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ/ขอละ 1 คะแนน รวมเวลา 30 นาท ี

 c. หัวขอขาวทั้งหมด 5 เรื่อง ประกอบดัวย (ขาว 1) เรื่อง Seven weird and wacky 

former Olympic sports, (ขาว 2) เรื่อง 9 Member States Delegates Attended ASEAN Port 

Association Meeting, (ขาว 3) เรื่อง Should smokers have to apply for a smoker’s 

license?, (ขาว 4) เรื่อง Why there should be a Halal Port ? และ (ขาว 5) เรื่อง Thai hotel 

brews up coffee from elephant dung    

 d. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 1.  To be the winner of the tug of war game, each team had to  

  a) an important event  b) only a small event 

  c) an important event  d) only a small event 

 2.  เจาภาพจัดงานประชุมใหญประจําปสมาคมทาเรอือาเซียน ครั้งที่ 38 ณ โรงแรม 

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ คือใคร 

 a) Port Authority of Thailand   

 b) Pol. Gen. Wichien Pojphosri 

 c) Pol. Gen. Wichien Pojphosri and Port Authority of Thailand  

 d) Port Authority of Thailand and  delegates from nine member states 

 3.  การประชุมผูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศ ในหัวขอเรื่องอะไร ? 

  a) General Awareness on Safety Health and Environment for Top  

     Management 

  b) The ASEAN Economic Community in 2015 

  c) The meeting included the workshop on Port Sustainable Development 

  d) เฉพาะขอ b) and c) 
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 4.  การประชุมดังกลาวมผีูแทนจากประเทศสมาชิก รวม 9 ประเทศเขารวมการประชุม 

ประกอบดวยประเทศใดบาง 

  a) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Brunei,  

     Cambodia, Thailand and Vietnam 

  b) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lao,  

      Cambodia, Thailand, and Vietnam 

  c) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Brunei, Lao, 

      Cambodia, Thailand and Vietnam 

  d) Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lao,  

       Cambodia, Thailand and Vietnam 

 5.  มีโครงการที่จะขยายทาเรอืใหมีขนาดใหญข้ึน เพื่อใหสามารถรองรบัเรือขนาด 

100,000 DWT. คือประเทศใด 

 a) Thailand and Myanmar b) Cambodia 

 c) Philippines and Brunei d) Vietnam 

 6.  From Jeff Collin’s point of view, who is the real cause of smoking 

epidemic? 

  a) Smokers  b) Tobacco Industry 

  c) Smokers  d) Tobacco Industry 

 7.  According to thes. Simon Chapman’s idea is argued because  

  a) it would increase stigmatization of smokers 

  b) it would only warn people of the dangers of smoking 

  c) it would increase stigmatization of smokers 

  d) it would only warn people of the dangers of smoking 

 8.  สําหรับประเทศไทยน้ัน สถาบันอาหารไดประเมินศักยภาพของอาหารฮาลาล โดย

พิจารณาจากมูลคาการสงออกอาหารรวมทั้งหมด ทั้งที่ไดผานการรับรองฮาลาล และไมรับการรับรอง

แตเปนอาหารที่ไมไดขัดตอหลักศาสนา ในป 2554 ไทยสงอาหารที่มีศักยภาพฮาลาลออกไปกี่พันลาน 

  a) 1,063.6 billion US dollars   

  b) 997.57 billion US dollars 

  c) 957.57 billion US dollars    

  d) 90 % of which was potential halal food 
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 9.  สิ่งที่ตองหามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุงแตง 

สารพิษ สิ่งปนเปอนตางๆ ถูกเรียกวาอะไร 

  a) Haraam  b) Halal 

  c) Toyyib  d) Haraam และ Toyyib 

 10.  ทาเรือที่เปดรองรับสินคาฮาลาล ควรจัดแบงพื้นที่อยางชัดเจน และจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกของทาเรื่อที่มีอยูแลว เชน พื้นที่คลังสินคา ลานบรรจุสินคา และ เครื่องมือทุนแรง ใหตรง

ตามหลักการของมุสลิมเทาน้ันเชน การทําความสะอาดกอนการใชพื้นที่ตามหลักการทางศาสนาโดย

ไดรับการรับรองจากจุฬาราชมนตรี และการมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อปองกันไมใหอะไรเขาไป 

  a) Cats    b) Dogs 

  c) Cats และ Dogs  d) Pigs 

 11.  What does “smooth cup” mean? 

  a) Decaffeinated and sweet coffee  

  b) Coffee with a pleasant flavor 

  c) Decaffeinated and sweet coffee 

  d) Coffee with a pleasant flavor 

 12. What is the wrong process of producing Black Ivory” 

  a) Elephants eat coffee beans.  

  b) Civets digest coffee beans. 

  c) Elephants eat coffee beans. 

  d) Civets digest coffee beans. 

 

Direction  :  Choose the correct answer. การอานประโยคที่มีคําเช่ือมเปน Idiom 2 คํา 

 อานความหมายของคําเชื่อมสระ A  

 abide by : ยอมรับ, ยอมปฏิบัติตาม 

 13. Unless you abide by the laws, you will have to leave. 

 นอกเสียจากวาคุณจะ ยอมปฏิบัติตาม กฎไมอยางน้ันคุณกต็องออกไป 

 act up : ผิดปกติ, ไมปกติ, รวน, กําเริบ 

 14. Her migraine started to act up. 

 โรคปวดศีรษะอยางรุนแรงของเธอ กําเรบิ ข้ึนอีกแลว 

  อานความหมายของคําเชื่อมสระ B  

 break down : ทําลาย, ทําใหไมมีความหมาย, ลมเหลว 
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 15. They had broken down the laws. 

 พวกเขาได ทําให กฎหมาย ไมมีความหมาย 

 break down : ทําลาย, ทําไมมีความหมาย, ลมเหลว 

 16. The negotiation has broken down. 

 การเจรจาได ลมเหลว ลงแลว 

 break in : ใชกําลังบุกเขาไป, ขัดจังหวะ (การพูด) 

 17. His wife broke in while he was telling us some secrets. 

 ภรรยาของเขาได ขัดจังหวะ ขณะที่เขากําลงัพูดถึงเรื่องคามลับบางเรื่อง 

 

อานความหมายของคําเชื่อมสระ C  
 call off : ถูกชักจูงใหหันเหไป, ยกเลิก 

 18. We have made the decision to call the trip off. 

 เราไดตัดสินใจที่จะ ยกเลิก การเดินทางแลว 

 call up : ทําใหหวนระลึกถึง, รองขอ (ตอผูมีอํานาจ) 

 19. He called up the police for help. 

 เขา รองขอ ใหตํารวจชวย 

 

อานความหมายของคําเชื่อมสระ DEFGH     

 do for : ใชแทน, เอามาใช, เอามาทําเปน, ทําเอง, ทําเพ่ือ 

 20. We can’t afford to hire maid, so we have to do for ourselves. 

 เราไมสามารถจะจางคนใชได ดังน้ันเราตอง ทํา ดวยตัวของเรา เอง 

 get at : เขามาเอาไปได, ใหสินบน 

 21. His father is a big politician, so he always gets at the government officers 

  for his business. 

 พอของเขาเปนนักการเมืองใหญ ดังน้ันเขาจึง ใหสินบน ขาราชการเพื่อธุรกิจของเขาเสมอ 

 hand down : ถายทอด, รับชวงตอกัน, พิพากษา, ตัดสิน 

 22. The drug trafficker had been handed down for life sentence. 

 พอคายาเสพติดถูก ตัดสิน ใหจําคุกตลอดชีวิต 
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อานความหมายของคําเชื่อมสระ KLMNP   

 keep at : ไมยอมเลิกรา, ไมปลอย, บังคับ (ใหทํางาน, ศึกษา, เรียน) ตอไป 

 23. His mom keeps him at his studies all the time. 

 แมของเขา บังคับ ใหเขาเรียนหนังสอือยูตลอดเวลา 

 lay by : เก็บท้ิง, เก็บไว, เก็บรักษา 

 24. I’ve a little money laid by for any unexpected expenses. 

 ฉันมีเงินที่ เก็บไว เลก็นอย เผือ่คาใชจายที่ไมไดคาดคิด 

 Nail down : ทําใหมั่นคง, แนนอน, ไมผิดพลาด, แนใจ, ตรึงดวยตะปู 

 25. His son nail down the planks on the second floor. 

 บุตรชายของเขา ตรงึ ไมกระดาน ดวยตะป ูลงบนพื้นช้ันบน 

 

อานความหมายของคําเชื่อมสระ QRSTUVW    

  read out : อานออกเสียง, อานดวยเสียงอันดัง, ไลออก (จากกลุมหรือองคกร) 

 26. He had been read out already. 

 เขาไดถูก ไลออก ไปแลว 

 See out : ไปสง (แขก), ออกมาสง (แขก) 

 27. She’s very polite. She saw his friends out after a party. 

 หลอนเปนคนสุภาพมาก หลอน ออกมาสง เพื่อนๆ หลงัจากงานเลี้ยงเลิกแลว 

 Take down : จดหรือเขียนไว, แยกออกเปนสวนๆ, ตัดออกเปนชิ้นๆ, ลม  

 (คูตอสูท่ีคุยวาเกงกวา) ลงได, แก (แตยังไมถอดเสื้อผา) ออก, ลดเอว (กางเกง) ลง 

 28. The little boy took down his pants and peed. 

 เด็กชายตัวเล็กๆ คนน้ัน ลดเอวกางเกงลง แลวก็ฉ่ี 

 Use up : ใชหมดแลว, เต็ม, เต็มท่ี 

 29. The land had been used up. 

 พื้นที่ไดถูกใชจน เต็ม ที ่

 Walk out : สไตรค, นัดหยุดงาน, ประทวง, จากไป (ในทันทีทันใด), 

 ไปแลวไมกลับมาอีก /เมื่อใชกับ on หมายถึง ละท้ิง, ท้ิงไป 

 30. The man walked out on his wife and children. 

 ผูชาย ทิ้ง ลูกทิง้เมีย หนีไป 
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เฉลยคําตอบ 

EXERCISE (Pretest – Posttest) 

Direction  :  Choose the correct answer. 

 

ขอ 1 a. และ c. ถูกตอง ขอ 2 a. ถูกตอง 

ขอ 3 a. ถูกตอง ขอ 4 a. ถูกตอง 

ขอ 5 d. ถูกตอง ขอ 6 b. และ d. ถูกตอง 

ขอ 7 a. และ c. ถูกตอง ขอ 8 c. และ d. ถูกตอง 

ขอ 9 a. ถูกตอง ขอ 10 b. ถูกตอง 

ขอ 11 b. และ d. ถูกตอง ขอ 12 b. และ d. ถูกตอง 

ขอ 13 abide by : ยอมปฏิบัติตาม ขอ 14 act up : กําเริบ 

ขอ 15 break down : ทําให_ไมมีความหมาย ขอ 16 break down : ลมเหลว 

ขอ 17 break in : ขัดจังหวะ (การพูด) ขอ 18 call off : ยกเลิก 

ขอ 19 call up : รองขอ (ตอผูมีอํานาจ) ขอ 20 do for : ทํา_เอง 

ขอ 21 get at : ใหสินบน ขอ 22 hand down : ตัดสิน 

ขอ 23 keep at : บังคับ (ใหทํางาน, ศึกษา, เรียน) ตอไป ขอ 24 lay by : เก็บไว 

ขอ 25 Nail down : ตรึง_ดวยตะปู ขอ 26 read out : ไลออก  

ขอ 27 See out : ออกมาสง (แขก)  (จากกลุมหรือองคกร) 

ขอ 28 Take down : ลดเอว (กางเกง) ลง ขอ 29 Use up : เต็ม 

ขอ 30 Walk out : เม่ือใชกับ on หมายถึง ละทิ้ง, ทิ้งไป   
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คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู 

 

INSTRUCTIONAL MODULE  

HEADLINE การอานคําภาษาอังกฤษ แบบ ITU (International Telecommunication Union 

Phonetic Alphabets) การสงสารหรอืการไดรับรูขาวสาร ดวยพยัญชนะ

ภาษาอังกฤษ 

PURPOSE 

 1. หลักเกณฑการอานออกเสยีงตัวอักษร แบบ ITU ในขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ 

โดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(คูมืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเลนเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนข้ันตน หนา 131-

132) ไดกําหนดวิธีการอานออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษไวเปนมาตรฐาน เพื่อใชในการออกเสียง

สัญญาณเรียกขาน คํายอ และคําตาง ๆ เพื่อปองกันความสับสนในการออกเสียงตัวอักษรหรือมีปญหา

ดานภาษาระหวางกัน  

 2. ทักษะการอาน เปนทักษะการสงสารที่สําคัญมากทักษะหน่ึง เพราะเปนเครื่องมือ

ที่จะนําไปสูความรูทั่งปวง ทําใหไดรับรูขาวสาร ชวยเสริมสรางความคิดและประสบการณของผูเรียนรู 

และผูเรียนเมื่อสามารถเขาใจภาษาอังกฤษ จะชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน เสริมสรางความคิดดาน

ประสบการณไปกับสื่อสาระความรอบรูดานตาง ๆ เปนประโยชนสําหรับชวยในการแสวงหาความรู 

และชวยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

PROCESS 

 1. แบบฝกการอาน ITU phonetic with the correct pronunciation 

 2. คํายออื่น ๆ และการออกเสียง 
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MODULE1 

วิธีฝกและกิจกรรมอานคํา ITU Phonetic Alphabets -  

EXERCISE .  

แบบฝกการอาน  ITU Phonetic Alphabets 

(INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION PHONETIC ALPHABETS) 

 -  

 

 

Alfa “AL-FAH” 1 

 

Bravo “BRAH-VOH” 2 

 

Charlie “CHAR-LEE” 3 

 

Delta “DELL-TAH” 4 

 

Echo “ECH-OH” 5 

 

 

Foxtrot “FOKS-TROT” 6 

 

Golf “GOLF” 7 

 

Hotel “HOH-TELL” 8 

 

India “IN-DEE-AH” 9 

 

Juliett “JEW-LEE-ETT” 10 
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(INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION PHONETIC ALPHABETS) 

 -  

 

 

Kilo “KEY-LOH” 11 

 

Lima “LEE-MAH” 12 

 

Mike “MIKE” 13 

 

    

 

November “NO-VEM-BER” 14 

 

Oscar “OSS-CAH” 15 

 

 

Papa “PAH-PAH” 16 

 

Quebec “KEN-BECK” 17 

 

Romeo “ROW-ME-OH” 18 

 

Sierra “SEE-AIR-RAH” 19 

 

Tango “TANG-GO” 20 
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(INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION PHONETIC ALPHABETS) 

 -  

 

 

Uniform “YOU-NEE-FORM” 21 

 

Victor “VIK-TAH” 22 

 

Whiskey “WISS-KEY” 23 

 

X-ray “ECKS-RAY” 24 

 

Yankee “YANG-KEY” 25 

 

Zulu “ZOO-LOO” 26 

http://baipak.blogspot.com/2011/09/z-3.html 
 

Let’s check your reading comprehension ! .  

คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอานคําภาษาอังกฤษ แบบ ITU Phonetic Alphabets 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction : Choose the correct answer. 

 1.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo 

  b) Al-fah, Brah-voh, Char-lee, Dell-tah, Eck-oh 

  c) Choice b. Fault  d) Choice a. and b. True 

 2.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliett 

  b) Foks-trot, Golf, Hoh-tell, In-dee-ah, Jew-lee-ett 

  c) Choice b. True  d) Choice a. and b. True 
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 3.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Key-loh, Lee-mah, Mike, No-vem-ber, Oss-cah 

  b) Kilo, Lima, Mike, November, Oscar 

  c) Choice b. True  d) Choice a. and b. True 

 4.  การอานออกเสียงตัวอักษร ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Pah-pah, Keh-beck, Roh-me-oh, See-air-rah, Tang-go 

  b) Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango 

  c) Choice b. True  d) Choice a. and b. True 

 5.  การอานออกเสียงตัวอักษร ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) You-nee-form, Vik-tah, Wiss-key, Ecks-ray, Yang-key, Zoo-loo 

  b) Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu 

  c) Choice a. True  d) Choice a. Fault 

 

EXERCISE .  

   

 ภาพยนตสั้นเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันสื่อสารแหงชาติ ประจําป 2557  

เรื่อง "สัญญาณจากฟา VR009" โดย สํานักงาน กสทช.  

http://www.youtube.com/watch?v=0j83NhlKGns&feature=youtu.be 

 

   

 VR009 กับ ศูนยสายลม อีกครั้ง 

http://m.youtube.com/watch?v=fcfq0cBavxE 

 

   

แบบฝกการอาน คํายออ่ืน ๆ และความหมายของคํา 
 

 คํายอบางคําที่นักวิทยุสมัครเลนทั่วไป รวมทั้งพนักงานวิทยุอาสาสมัครในประเทศไทย 

นิยมนํามาใชในการติดตอสนทนาทางวิทยุโทรศัพทกันอยางแพรหลาย ดังน้ี 
 

BREAK หมายถึง ขออนุญาตเขาไปขัดจังหวะระหวางที่คูสถานีหน่ึงกาํลังติดตอสนทนา

กัน 

CONTACT หมายถึง เปนคําขอรวมสนทนาเชนเดียวกบั BREAK 

BREAK CQ หมายถึง การกระจายขาวใหทุกสถานีภายในขาวทราบหรือเปนการเรียกขานที่

ไมเจาะจงสถานี 
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DX หมายถึง เปนการติดตอกับสถานีที่อยูหางไกล, ทุรกันดาร 

EYEBALL หมายถึง การพบปะสงัสรรค, การไปพบกัน 

HAM หมายถึง เปนศัพทแสลงหมายถึงนักวิทยุสมัครเลน (กจิการวิทยุสมัครเลน) 

HOME Or HOME QTC  หมายถึง บาน หรืออยูที่บาน 

LAND LINE หมายถึง ติดตอทางสาย หมายถึงโทรศัพท 

NEGATIVE หมายถึง การปฏิเสธ หรือ เปนคําที่ใชเพื่อแสดงความหมายวา ไม, ไมใช 

XYL หมายถึง ภรรยา 

YL หมายถึง ยอมาจากคําวา Young lady ผูหญงิทีม่ีอายุนอยกวาหรือ โสด หรือ

นักวิทยุผูหญิง 

73 หมายถึง ดวยความปรารถนาดี (ใชแทนคําวาสวัสดีเมื่อเลิกการติดตอ) 

88 หมายถึง ดวยความรักและฝากจูบ (Love and kiss) ใชกลาวกับนักวิทยุเปน

เภทตรงขามที่สนิท 

CLEAR หมายถึง ใชเพื่อแสดงวาเราเลกิใชความถ่ี 

HARMONIC หมายถึง ใชเรียนแทนตัว ลูกๆ ของนักวิทยุสมัครเลน (แสลง), หมายถึงความถ่ี

ที่เปนจํานวนเทา 

LOGBOOK หมายถึง สมุดบันทกึการสนทนาทางวิทยุ 

MAYDAY หมายถึง เปนคําใชแจงเหตุฉุกเฉิน ซึง่ตองการความชวยเหลอืทันท ี(S O S) 

MONITOR หมายถึง การเฝาฟง, กําลังฟงอยู 

OM หมายถึง เปนคํายอมาจากคําวา Old-man สวนมากใชเรียกผูสงูอายุผูชาย 

OL หมายถึง เปนคํายอมาจากคําวา Old-lady สวนมากใชเรียกผูสงูอายุผูหญงิ 

ROGER หมายถึง ไดรับขอความถูกตองสมบรูณ (แตไมไดหมายถึง ถูกตอง หรอื ใช) 

RAG CHEW หมายถึง ใชเรียกนักวิทยุที่พูดนาน ๆ 

STAND BY หมายถึงหยุดออกอากาศ 

STANDING BY หมายถึง หยุดออกอากาศ แตพรอมจะรับติดตอทุกเมื่อ 

TST หมายถึง เวลาในประเทศไทย 

UTC หมายถึง เวลามาตรฐานที่นักวิทยุทั่วโลกใชอางองิในการติดตอสื่อสาร 
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Let’s check your reading comprehension! .  

คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง คํายออ่ืนๆ และความหมายของคํา 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction :Choose the correct answer. 

 1. ความหมายของคําวา CONTACT ขอความไหนใชไดถูกตอง ? 

  a) เปนคําขอรวมสนทนาเชนเดียวกับ BREAK 

  b) ขออนุญาตเขาไปขัดจงัหวะระหวางที่คูสถานีหน่ึงกําลังติดตอสนทนากัน 

  c) เปนการติดตอกับสถานีที่อยูหางไกล, ทุรกันดาร 

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 

 2.  ความหมายของคําวา BREAK CQ ขอความไหนใชไดถูกตอง ? 

  a) การกระจายขาวใหทุกสถานีภายในขาวทราบหรือเปนการเรียกขานที่ไมเจาะจงสถานี 

  b) เปนการติดตอกบัสถานีทีอ่ยูหางไกล, ทรุกันดาร 

  c) การพบปะสังสรรค, การไปพบกัน d) Choice a. ถูกตอง 

 3.  ความหมายของคําวา  73 ขอความไหน ใชไดถูกตอง ? 

  a) ดวยความปรารถนาดี(ใชแทนคําวาสวัสดีเมื่อเลิกการติดตอ) 

  b) ดวยความรักและฝากจูบ (Love and kiss) ใชกลาวกบันักวิทยุเปนเภทตรงขามทีส่นิท 

  c) ใชเพื่อแสดงวาเราเลิกใชความถ่ี  d) Choice a. and b. ถูกตอง 

 4.  ความหมายของคําวา MAYDAY ขอความไหน ใชไดถูกตอง ? 

  a) เปนคําใชแจงเหตุฉุกเฉิน ซึ่งตองการ b) ขอความชวยเหลือทันท ี(S O S) 

  c) เปนคําใชแจงเหตุฉุกเฉิน ซึง่ตองการความชวยเหลือทันท ี(S O S) 

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 

 5.  ความหมายของคําวา MONITORขอความไหน ใชไดถูกตอง ? 

  a) ไดรับขอความถูกตองสมบรูณ 

  b) หยุดออกอากาศ แตพรอมจะรับติดตอทกุเมือ่ 

  c) การเฝาฟง, กําลังฟงอยู   

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 
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คําถามทายบท 
คําชี้แจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอานคําภาษาอังกฤษ แบบ ITU Phonetic Alphabets 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction : Choose the correct answer. 

การอานคําภาษาอังกฤษ แบบ ITU Phonetic Alphabets 

 1.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo 

  b) Al-fah, Brah-voh, Char-lee, Dell-tah, Eck-oh 

  c) Choice b. Fault   d) Choice a. and b. True 

 2.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliett 

  b) Foks-trot, Golf, Hoh-tell, In-dee-ah, Jew-lee-ett 

  c) Choice b. True   d) Choice a. and b. True 

 3.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Key-loh, Lee-mah, Mike, No-vem-ber, Oss-cah 

  b) Kilo, Lima, Mike, November, Oscar 

  c) Choice b. True   d) Choice a. and b. True 

 4.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Pah-pah, Keh-beck, Roh-me-oh, See-air-rah, Tang-go 

  b) Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango 

  c) Choice b. True   d) Choice a. and b. True 

 5.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) You-nee-form, Vik-tah, Wiss-key, Ecks-ray, Yang-key, Zoo-loo 

  b) Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu 

  c) Choice a. True   d) Choice a. True 
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Direction : Choose the correct answer. 

การอาน คํายออื่น ๆ และความหมายของคํา 

 1. ความหมายของคําวา CONTACT ขอความไหน ใชไดถูกตอง ? 

  a) เปนคําขอรวมสนทนาเชนเดียวกับ BREAK 

  b) ขออนุญาตเขาไปขัดจงัหวะระหวางที่คูสถานีหน่ึงกําลังติดตอสนทนากัน 

  c) เปนการติดตอกับสถานีที่อยูหางไกล, ทุรกันดาร 

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 

 2.  ความหมายของคําวา BREAK CQ ขอความไหน ใชไดถูกตอง ? 

  a) การกระจายขาวใหทกุสถานีภายในขาวทราบหรือเปนการเรียกขานที่ไม 

     เจาะจงสถานี 

  b) เปนการติดตอกบัสถานีทีอ่ยูหางไกล, ทรุกันดาร 

  c) การพบปะสังสรรค, การไปพบกัน   

  d) Choice a. ถูกตอง 

 3.  ความหมายของคําวา 73 ขอความไหน ใชไดถูกตอง ? 

  a) ดวยความปรารถนาดี(ใชแทนคําวาสวัสดีเมื่อเลิกการติดตอ) 

  b) ดวยความรักและฝากจบู (Love and kiss) ใชกลาวกับเภทตรงขาม ที่สนิท 

  c) ใชเพื่อแสดงวาเราเลิกใชความถ่ี   

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 

 4.  ความหมายของคําวา MAYDAY ขอความไหน ใชไดถูกตอง ? 

  a) เปนคําใชแจงเหตุฉุกเฉิน ซึ่งตองการ 

  b) ขอความชวยเหลือทันท ี(S O S) 

  c) เปนคําใชแจงเหตุฉุกเฉิน ซึง่ตองการความชวยเหลือทันท ี(S O S) 

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 

 5.  ความหมายของคําวา MONITOR ขอความไหน ใชไดถูกตอง ? 

  a) ไดรับขอความถูกตองสมบรูณ 

  b) หยุดออกอากาศ แตพรอมจะรับติดตอทกุเมือ่ 

  c) การเฝาฟง, กําลังฟงอยู   

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 
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เฉลยคําตอบ 
Direction : Choose the correct answer. 

การอานคําภาษาอังกฤษ แบบ ITU Phonetic Alphabets 

 1.  การอาน ITU Phonetic Alphabets … Answer ขอ b. ถูกตอง 

 2.  การอาน ITU Phonetic Alphabets… Answer ขอ b. และ ขอ c. ถูกตอง 

 3.  การอาน ITU Phonetic Alphabets… Answer ขอ a. ถูกตอง 

 4.  การอาน ITU Phonetic Alphabets… Answer ขอ a. ถูกตอง 

 5.  การอาน ITU Phonetic Alphabets… Answer ขอ a. และ ขอ c. ถูกตอง 

 6. ความหมายของ CONTACT … Answer ขอ a. b. และ ขอ d. ถูกตอง 

 7.  ความหมายของ BREAK CQ… Answer ขอ a. และ ขอ d. ถูกตอง 

 8.  ความหมายของ 73 … Answer ขอ a. ถูกตอง 

 9.  ความหมายของ MAYDAY … Answer ขอ c. ถูกตอง 

 10.  ความหมายของ MONITOR… Answer ขอ c. ถูกตอง 
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คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับครู 
 

INSTRUCTIONAL MODULE    

HEADLINE    

  ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต 

PURPOSE    

 1. ฝกการอานจับใจความ การจําคําศัพทภาษาอังกฤษ  เปนทักษะการสงสารที่

สําคัญเพราะเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูความรูทั่งปวง ทําใหไดรับรูขาวสาร ชวยเสริมสรางความคิดและ

ประสบการณ ชวยใหเกิดการเสริมสรางความคิดดานประสบการณไปกบัสือ่สาระความรอบรูดานตางๆ 

เปนประโยชนสําหรับชวยในการแสวงหาความรู และชวยพฒันาปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม 

 3. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต เปนการ

การฝกการอานที่สรางความเพลิดเพลิน กระตุนความรูสึกอยากรูอยากเขาใจความหมายตางๆของ

ผูเขียนที่ไดพรรณนาไวบนตัวอักษรรอยแกวไดอยางลึกซึ้ง เปนความรู ไดความเขาใจ และเปนคติ

เตือนใจ 

PROCESS   

 ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต 
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MODULE 1   

วิธีฝกและกิจกรรมอานคํา Proverbs (คําสุภาษิต) 
 

EXERCISE .  เรื่อง ของ “ปาก” 

Mould : ปาก - ผูพดูความจริงใหหลักฐานที่ซ่ือตรง 
 

Mould  1 PROVERBS 12 : 17-21 

 

 

17 Whoever speaks the truth gives honest evidence, but a false witness 

utters deceit.18 There is one whose rash words are like sword thrusts, but 

the tongue of the wise brings healing.19 Truthful lips endure forever, but 

a lying tongue is but for a moment.20 Deceit is in the heart of those who 

devise evil, but those who plan peace have joy.21 No ill befalls the 

righteous, but the wicked are filled with trouble. 

Mould  1 สุภาษิต บทที่ 12 ขอ 17-21 

 

17 บุคคลผูพูดความจริงใหหลักฐานที่ซ่ือตรง  แตพยานเท็จกลาวคําหลอกลวง18 มีบาง

คนที่คําพูดพลอย ๆ ของเขาเหมือนดาบแทง  แตล้ินของปราชญนําการรักษามาให19 ริม

ฝปากที่พูดจริงทนอยูไดเปนนิตย แตล้ินที่พูดมุสาอยูไดเพียงประเดี๋ยวเดียว20 ความ

หลอกลวงอยูในใจของบรรดาผูคิดแผนการชั่วราย  แตบรรดาผูกะแผนงานที่ดีมีความ

ชื่นบาน 21 ไมมีความชั่วตกอยูกับคนชอบธรรม  แตคนชั่วรายเต็มดวยความลําบาก 
 

Mould  : ปาก - มุสา, พดูมาก 

Mould  2 PROVERBS 10: 18-21 

 

 

18 The one who conceals hatred has lying lips, and whoever utters 

slander is a fool. 19 When words are many, transgression is not lacking, 

but whoever restrains his lips is prudent.  20 The tongue of the righteous 

is choice silver; the heart of the wicked is of little worth.  21 The lips of 

the righteous feed many, but fools die for lack of sense. 

 สุภาษิต บทที่ 10 ขอ 18 - 21 

 

18 เขาผูปดบังความเกลียดชังมีริมฝปากมุสา และเขาผูออกปากใสรายเปนคนโง 19 การ

พูดมากก็จะสะสมการทรยศ แตเขาผูยับยั้งริมฝปากของตนเปนผูหยั่งรู 20 ล้ินของคน

ชอบธรรมคือเงินเน้ือบริสุทธ์ิ ความคิดของคนชั่วรายมีคาแตนอย 21 ริมฝปากของคน

ชอบธรรมเล้ียงคนเปนอันมาก แตคนโงตายเพราะขาดสามัญสํานึก    
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Mould  : ปาก - เที่ยงธรรม 
 

Mould 3 PROVERBS 10: 29-32 

 

 

29 The way of the LORD is a stronghold to the blameless, but destruction 

to evildoers. 30 The righteous will never be removed, but the wicked will 

not dwell in the land  31 The mouth of the righteous brings forth wisdom, 

but the perverse tongue will be cut off. 32 The lips of the righteous know 

what is acceptable, but the mouth of the wicked, what is perverse. 

 สุภาษิต บทที่ 10 ขอ 29-32 
 

 

29 พระเจาทรงเปนที่กําบังเขมแข็งแกผูที่ประพฤติ อยางเที่ยงธรรม  แตผูกระทําชั่ว

พระองคทรงทําลาย 30 ผูชอบธรรมจะไมถูกกําจัดเลย  แตคนชั่วรายจะไมไดอยูใน

แผนดิน 31 ปากของคนชอบธรรมนําปญญาออกมา  แตล้ินของคนตลบตะแลงจะถูกตัด

ออก 32 ริมฝปากของคนชอบธรรมรูวาอะไรพอหูคน แตปากของคนชั่วรายรูวาส่ิงใด

ตลบตะแลง 
 

Mould  : ปาก - มีความเขาใจ 

Mould 4 PROVERBS 10: 13-14 

 

13 On the lips of him who has understanding, wisdom is found, but a rod 

is for the back of him who lacks sense. 14 The wise lay up knowledge, 

but the mouth of a fool brings ruin near. 

 สุภาษิต บทที่ 10 ขอ 13-14 

 

13 ที่ริมฝปากของผูที่มีความเขาใจจะพบปญญา  แตไมเรียวก็เหมาะสําหรับหลังของผูที่

ขาดสามัญสํานึก 14 ปราชญก็สํ่าสมความรูไว  แตปากของคนโงนําความยอยยับมาใกล 

 

Mould  : ปาก - ถอยคําแชมช่ืน 

Mould 5 PROVERBS 16: 24-28 
 

 

24 Gracious words are like a honeycomb, sweetness to the soul and 

health to the body. 25 There is a way that seems right to a man, but its 

end is the way to death. 26 A worker's appetite works for him; his 

mouth urges him on. 27 A worthless man plots evil, and his speech is 

like a scorching fire. 28 A dishonest man spreads strife, and a whisperer 

separates close friends. 
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 สุภาษิต บทที่ 16 ขอ 24-28 

 

 

24 ถอยคําแชมชื่นเหมือนรวงผ้ึง เปนความหวานแกวิญญาณจิตและเปนอนามัยแก

รางกาย 25 มีทางหน่ึงซ่ึงคนเราคิดวาถูก  แตมันส้ินสุดลงที่ทางของความมรณา 26 

ความหิวของคนงานทํางานใหเขา เพราะปากของเขากระตุนเขาไป 27 คนไรคาปอง

ทําความชั่ว วาจาของเขาเหมือนอยางไฟลวก 28 คนตลบตะแลงแพรการวิวาท และผู

กระซิบก็แยกเพื่อนสนิท ออกจากกัน 

 

Mould  : ปาก - ที่ระแวดระวัง 
 

Mould 6 PROVERBS 13: 3-6 

 

3 Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his 

lips comes to ruin.4 The soul of the sluggard craves and gets nothing, 

while the soul of the diligent is richly supplied.5 The righteous hates 

falsehood, but the wicked brings shame and disgrace.6 Righteousness 

guards him whose way is blameless, but sin overthrows the wicked. 

 สุภาษิต บทที่ 13 ขอ 3-6 

 

3 บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา บุคคลที่เปดริมฝปากกวางก็

มาถึงความพินาศ4 วิญญาณของคนเกียจครานยังอยากอยู  แตไมไดอะไรเลย ฝาย

วิญญาณของคนขยันจะอวนพี5 คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ  แตคนชั่วรายประพฤติ

นาอับอายและนาอดสู6 ความชอบธรรมระแวดระวังผูที่ทางของเขาเที่ยงธรรม  แตบาป

ควํ่าคนชั่วราย 

 

 

EXERCISE .  เรื่อง ของ “วาจา” 

Mould  : วาจา - สละสลวย 
 

Mould 1 PROVERBS 17: 7-10 

 

7 Fine speech is not becoming to a fool; still less is false speech to a 

prince.8 A bribe is like a magic stone in the eyes of the one who gives it; 

wherever he turns he prospers.9 Whoever covers an offense seeks love, 

but he who repeats a matter separates close friends.10 A rebuke goes 

deeper into a man of understanding than a hundred blows into a fool. 
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สุภาษิต บทที่ 17 ขอ 7-10 
7 วาจาสละสลวยไมงามแกคนโงฉันใด  วาจามุสายิ่งไมงามแกเจานายฉันน้ัน 8 สินบน

เหมือนแกวกายสิทธ์ิในสายตาของผูให  เขาจะหันไปทางไหนก็เจริญรุงเรืองทางน้ัน9 

บุคคลผูใหอภัยการทรยศก็มุงจะสรางมิตรภาพ  แตคนปากโปงจะทําลายความเปนมิตร
10 คําขนาบเขาไปในคนที่มีความเขาใจ ลึกกวาเฆี่ยนคนโงสักรอยท ี

 

EXERCISE .  เรื่อง ของ “ลิ้น” 

Mould  :  ลิ้น - ของปราชญแจกจายความรู 

Mould 1 PROVERBS 15: 1-5 
 

 

1 A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. 2 The 

tongue of the wise commends knowledge, but the mouths of fools pour 

out folly. 3 The eyes of the LORD are in every place, keeping watch on 

the evil and the good. 4 A gentle tongue is a tree of life, but 

perverseness in it breaks the spirit. 5 A fool despises his father's 

instruction, but whoever heeds reproof is prudent. 

 สุภาษิต บทที่ 15 ขอ 1-5 
 

 

1 คําตอบออนหวานชวยละลายความโกรธเกร้ียวใหหายไป แตคํากักขฬะเราโทสะ   
2 ลิ้นของปราชญแจกจายความรู  แตปากของคนโงเทความโงออกมา 3 พระเนตร

ของพระเจาอยูในทุกแหงหน ทรงเฝาดูคนชั่วและคนดี 4 ลิ้นท่ีสุภาพเปนตนไมแหง

ชีวิต  แตลิ้นตลบตะแลงทํานํ้าใจใหแตกสลาย 5 คนโงดูหม่ินคําเตือนสติของบิดา

ตน  แตผูท่ีสนใจคําทักทวงเปนผูหยั่งรู    
 

EXERCISE .  เรื่อง ของ “ใจ” 

Mould  :  ใจ - ใจคดก็ไมเจรญิรุงเรือง 

Mould 1 PROVERBS 17 :  20 - 24 
 

 

20 A man of crooked heart does not discover good, and one with a 

dishonest tongue falls into calamity. 21 He who sires a fool gets himself 

sorrow, and the father of a fool has no joy. 22 A joyful heart is good 

medicine, but a crushed spirit dries up the bones. 23 The wicked accepts a 

bribe in secret to pervert the ways of justice. 24 The discerning sets his face 

toward wisdom, but the eyes of a fool are on the ends of the earth. 
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 สุภาษิต บทที่ 17  ขอ 20 - 24 
 

 

20 ผูหน่ึงผูใดมีใจคดก็ไมเจริญรุงเรือง และผูที่ล้ินตลบตะแลงก็ตกอยูในความยากลําบาก 21 

บิดาที่มีบุตรชายโฉดก็มีความโศก และบิดาของคนโงไมมีความชื่นบาน 22 ใจราเริงเปนยา

อยางดี  แตจิตใจที่หมดมานะทําใหกระดูกแหง 23 คนชั่วรายรับสินบนจากอกเส้ือ เพื่อผัน

แปรทางแหงความยุติธรรม 24 คนที่มีความเขาใจมุงหนาของเขาตรงไปสูปญญา  แตตา

ของคนโงอยูที่สุดปลายแผนดินโลก 
 

Mould  : ใจ - จงรักภกัดแีละความซ่ือสัตย 

Mould 2 PROVERBS 16: 6-9 

 

6 By steadfast love and faithfulness iniquity is atoned for, and by the fear 

of the LORD one turns away from evil.7 When a man's ways please the 

LORD, he makes even his enemies to be at peace with him.8 Better is a 

little with righteousness than great revenues with injustice.9 The heart of 

man plans his way, but the LORD establishes his steps. 

 สุภาษิต บทที่ 16 ขอ 6-9 

 

6 ความจงรักภักดีและความซ่ือสัตยไดลบมลทิน บาปชั่ว  และคนหลีกความชั่วรายได

โดยความยําเกรงพระเจา7 เม่ือทางของมนุษยเปนที่โปรดปรานแกพระเจา แมศัตรูของ

เขาน้ันพระองคก็ทรงกระทําใหคืนดีกับเขาได8 มีแตนอยแตมีความชอบธรรม ก็ดีกวามี

รายไดมากดวยอยุติธรรม9 ใจของมนุษยกะแผนงานทางของเขา แตพระเจาทรงนํา

ยางเทาของเขา 

 

Mould  : คนใจถอม - อยูกบัปญญา 

Mould 3 PROVERBS 2: 21-22 

 

 

2 When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is 

wisdom. 3 The integrity of the upright guides them, but the crookedness 

of the treacherous destroys them. 4 Riches do not profit in the day of 

wrath, but righteousness delivers from death. 5 The righteousness of the 

blameless keeps his way straight, but the wicked falls by his own 

wickedness. 

 สุภาษิต บทที่ 11 ขอ 2-5 

 

2 เม่ือความเยอหยิ่งมาถึง ความหยามนํ้าหนาก็มาดวย แตปญญาอยูกับคนใจถอม 3 

ความสัตยซ่ือของคนที่เที่ยงธรรมยอม นําเขา แตความคดโกงของคนทรยศยอมทําลาย

เขา 4 ความม่ังคั่งไมอํานวยกําไรในวันทรงพระพิโรธ  แตความชอบธรรมชวยกูใหพน

ความมรณา 5 ความชอบธรรมของคนที่ไรตําหนิยอมรักษาทาง ของเขาใหตรง  แตคน

ชั่วรายก็ลมลงดวยความชั่วรายของเขาเอง 
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EXERCISE .  เรื่อง ของ “ปญญา” 

Mould  :  ปญญา - ความสัตยซ่ือ 

Mould 1  PROVERBS 10: 8-9 

 

8 The wise of heart will receive commandments, but a 

babbling fool will come to ruin. 9 Whoever walks in integrity 

walks securely, but he who makes his ways crooked will be 

found out. 

 

สุภาษิต บทที่ 10 ขอ 8-9 
8 ใจที่ประกอบดวยปญญาจะสนใจในบัญญัติ  แตคนที่พูดโง ๆ จะถึงความ

พินาศ 9 ผูใดที่ดําเนินในความสัตยซ่ือก็ดําเนินอยางม่ันคงดี แตผูที่ทําทาง

ของตนใหชั่วก็จะปรากฏแจงแกคนอ่ืน   

 

Mould  : ปญญา - เปนทางของความรมรื่น 

Mould 2 PROVERBS 3: 15-17 

 

15 She is more precious than jewels, and nothing you desire can 

compare with her. 16 Long life is in her right hand; in her left 

hand are riches and honor. 17 Her ways are ways of 

pleasantness, and all her paths are peace. 

 

สุภาษิต บทที่ 3 ขอ 15-17 
15 ปญญาประเสริฐกวาทับทิม   และบรรดาส่ิงที่เจาปรารถนาจะเปรียบกับ

ปญญาไมได 16 ชีวิตยืนยาวอยูที่มือขวาของปญญา  และที่มือซายมีความม่ัง

คั่งและเกียรติยศ 17 ทางของปญญาเปนทางของความรมรื่น  และวิถีทั้งส้ิน

ของปญญาคือสันติภาพ 
 

Mould  : ปญญา - เปนน้ําพุแหงชีวิต 

Mould 3 PROVERBS 16: 18-22 

 

18 Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a 

fall. 19 It is better to be of a lowly spirit with the poor than to 

divide the spoil with the proud. 20 Whoever gives thought to 

the word will discover good, and blessed is he who trusts in 

the LORD. 21 The wise of heart is called discerning, and 

sweetness of speech increases persuasiveness. 22 Good sense is 

a fountain of life to him who has it, but the instruction of fools 

is folly. 
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 สุภาษิต บทที่ 16 ขอ 18-22 

 

18 ความเยอหยิ่งเดินหนาการถูกทําลาย และจิตใจที่ยโสนําหนาการลม 19 ที่

จะเปนคนมีใจถอมอยูกับคนยากจน ก็ดีกวาแบงของริบมาไดกับคนเยอหยิ่ง 
20 บุคคลผูสนใจในพระวจนะจะพบของดี และคนที่วางใจในพระเจาจะสุข

สบาย 21 คนใจฉลาดเรียกวาเปนคนมีความพินิจ  และวาจาแชมชื่นเพิ่ม

อํานาจ  การส่ังสอน 22 ปญญาเปนนํ้าพุแหงชีวิต  แกผูที่มีปญญา  แตความ

โงเปนการลงโทษแกคนโง 

 

Mould  : ปญญา - จะระแวดระวังเจา 

Mould 4 PROVERBS 4: 6-8 

 

6 Do not forsake her, and she will keep you; love her, and she will 

guard you. 7 The beginning of wisdom is this: Get wisdom, and 

whatever you get, get insight. 8 Prize her highly, and she will exalt 

you; she will honor you if you embrace her. 

 สุภาษิต บทที่ 4 ขอ 6-8 

 

6 อยาทอดทิ้งเธอ  และเธอจะรักษาเจาไว จงรักปญญา  และปญญาจะระแวดระวัง

เจา 7 ที่เริ่มตนของปญญาเปนอยางน้ีคือจงเอาปญญา แมเจาจะไดอะไรก็ตาม  จง

เอาความรอบรูไว 8 จงตีราคาปญญาใหสูง  และปญญาจะยกยองเจา ถาเจากอด

ปญญาไว  ปญญาจะใหเกียรติเจา    
 

Mould  : คนมีปญญา - ระวังตัวและหนัเสียจากความช่ัวราย 

Mould 5 PROVERBS 14: 14-7 
 

 

14 The backslider in heart will be filled with the fruit of his ways, 

and a good man will be filled with the fruit of his ways. 15 The 

simple believes everything, but the prudent gives thought to his 

steps. 16 One who is wise is cautious and turns away from evil, 

but a fool is reckless and careless. 17 A man of quick temper acts 

foolishly, and a man of evil devices is hated. 

 สุภาษิต บทที่ 14 ขอ 14-17 

 

14 คนตลบตะแลงจะไดผลจากทางของเขาจนเต็ม  และคนดีก็จะไดผลดีแหง

การกระทําของเขา 15 คนเขลาเชื่อถือทุกอยาง  แตคนหยั่งรูมองดูวาเขากําลัง

ไปทางไหน 16 คนมีปญญาก็ระวังตัวและหันเสียจากความชั่วราย แตคนโงขาด

ความยับยั้งและสะเพรา 17 คนโมโหรายประพฤติโงเขลา แตคนเฉลียวฉลาด

น้ันอดทน 
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EXERCISE .  เรื่อง ของ “คนชอบธรรม” 

Mould  : คนชอบธรรม - ความคดิของคนชอบธรรมนั้นยุตธิรรม 

Mould 1 PROVERBS 12: 5-7 

 

5 The thoughts of the righteous are just; the counsels of the wicked are 

deceitful. 6 The words of the wicked lie in wait for blood, but the 

mouth of the upright delivers them. 7 The wicked are overthrown and 

are no more, but the house of the righteous will stand. 

 

สุภาษิต บทที่ 12 ขอ 5-7   
5 ความคิดของคนชอบธรรมน้ันยุติธรรม แตคําหารือของคนชั่วรายน้ันทรยศ 6 ถอยคํา

ของคนชั่วรายหมอบคอยเอาโลหิต แตปากของคนเที่ยงธรรม ชวยคนใหรอด 7 คนชั่ว

รายควํ่าแลวและไมมีอีก  แตเรือนของคนชอบธรรมยังดํารงอยู 

 

Mould  : คนชอบธรรม - รับประทานไดจนพอใจ 

Mould 2 PROVERBS 13: 22 - 25 

 

22 A good man leaves an inheritance to his children's children, but the 

sinner's wealth is laid up for the righteous.23 The fallow ground of the 

poor would yield much food, but it is swept away through injustice. 24 

Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent 

to discipline him. 25 The righteous has enough to satisfy his appetite, but 

the belly of the wicked suffers want. 

 สุภาษิต บทที่ 13 ขอ 22-25 

 

22 คนดีก็ละมรดกไวใหแกหลานๆ  แตทรัพยศฤงคารของคนบาปน้ันสํ่าสมไวใหคน

ชอบธรรม 23 ดินของคนยากจนที่ไถทิ้งไวก็เกิดผลอุดม แตมันถูกกวาดไปตามความอ

ยุติธรรม 24 บุคคลที่สงวนไมเรียวก็เกลียดบุตรชาย ของตน แตผูที่รักเขาพยายามตี

สอนเขา 25 คนชอบธรรมรับประทานไดจนพอใจ แตทองของคนชั่วรายก็หิว 
 

EXERCISE .  เรื่อง ของ “บคุคล” 

Mould  : บคุคล - ที่ใจกวางขวางยอมไดรับความม่ังคั่ง 

Mould 1 PROVERBS 11: 25-28 

 

25 Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will 

himself be watered. 26 The people curse him who holds back grain, but 

a blessing is on the head of him who sells it. 27 Whoever diligently seeks 

good seeks favor, but evil comes to him who searches for it. 28 Whoever 

trusts in his riches will fall, but the righteous will flourish like a green leaf. 
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สุภาษิต บทที่ 11 ขอ 25-28 
25 บุคคลที่ใจกวางขวางยอมไดรับความม่ังคั่ง  บุคคลที่รดนํ้า  เขาเองจะรับการรดนํ้า  

26 ประชาชนแชงบุคคลที่กักขาว  แตพระพรอยูบนศีรษะของผูที่ขายขาว   27 บุคคลผู

แสวงความดี  ก็แสวงความพอใจ  แตความชั่วรายมาถึงผูที่เสาะมัน 28 บุคคลผูวางใจใน

ความม่ังคั่งจะลมละลาย  แตคนชอบธรรมจะรุงเรืองอยางใบไมเขียว 
 

Mould  : บคุคล – คนมักเยาะเยย_อยาตกัเตอืนคนมักเยาะเยย 

Mould 2 PROVERBS 9: 6-9 

 
 

6 Leave your simple ways, and live, and walk in the way of insight.” 7 

Whoever corrects a scoffer gets himself abuse, and he who reproves a 

wicked man incurs injury. 8 Do not reprove a scoffer, or he will hate you; 

reprove a wise man, and he will love you. 9 Give instruction to a wise 

man, and he will be still wiser; teach a righteous man, and he will 

increase in learning. 

 

สุภาษิต บทที่ 9 ขอ 6-9 
6 จงทิ้งความเขลาเสีย  และดํารงชีวิตอยู  ดําเนินในทางของความรอบรูน้ันเถิด” 7 ผู

ที่วากลาวคนมักเยาะเยย  จะไดรับการดูหม่ิน  และผูที่ตักเตือนคนชั่วรายจะถูกกลาว

หยาบชา 8 อยาตักเตือนคนมักเยาะเยย  เพราะเขาจะเกลียดเจา  จงตักเตือนปราชญ  

และเขาจะรักเจา 9 จงใหคําส่ังสอนแกปราชญและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบ

ธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรูมากขึ้น    
 

Mould  : บคุคล – ความยําเกรง_เปนน้ําพแุหงชีวิต 

Mould 3 PROVERBS 14: 25-28 
 

 

25 A truthful witness saves lives, but one who breathes out lies is 

deceitful.26 In the fear of the LORD one has strong confidence, and his 

children will have a refuge.27 The fear of the LORD is a fountain of life, 

that one may turn away from the snares of death.28 In a multitude of 

people is the glory of a king, but without people a prince is ruined. 

 สุภาษิต บทท่ี 14 ขอ 25-28 
 

 

25 พยานซ่ือตรงชวยชีวิตใหรอด  แตผูที่เปลงคํามุสาเปนคนขายคน26 ความยําเกรงพระ

เจาทําใหคนอยูอยางอุนใจ  ลูกหลานของเขาจะมีที่พึ่ง27 ความยําเกรงพระเจาเปนนํ้าพุ

แหงชีวิต  เพื่อผูหน่ึงผูใดจะหลีกจากบวงของความมรณาได28 ในมวลประชาชนก็มี

ศักดิ์ศรีของพระราชา  แตไรประชาชนเจานายก็ไรคา 
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Mould  : บคุคล - คนเกียจคราน-จงฉลาด 

Mould 4 PROVERBS 6: 6-11 
 

 

6 Go to the ant, O sluggard; consider her ways, and be wise. 7 Without 

having any chief, officer, or ruler, 8 she prepares her bread in summer 

and gathers her food in harvest 9 How long will you lie there, O 

sluggard?  When will you arise from your sleep?  10 A little sleep, a little 

slumber, a little folding of the hands to rest,  11 and poverty will come 

upon you like a robber, and want like an armed man. 

 สุภาษิต บทที่ 6 ขอ 6-11 

 

 

6 คนเกียจครานเอย  ไปหามดไป  พิเคราะหดูทางของมัน  และจงฉลาด  7 โดย

ปราศจากผูหัวหนา เจาหนาที่หรือผูปกครอง   8 มันเตรียมอาหารของมันในฤดูแลง  

และสํ่าสมของกินของมันในฤดูเก่ียว 9 คนเกียจครานเอย  เจาจะนอนนานเทาใด  

เม่ือไรเจาจะลุกขึ้นจากหลับ 10 หลับนิด  เคล้ิมหนอย  กอดมือพักนิดหนอย  11 และ

ความจนจะมาเหนือเจาอยางคนจร  และความขัดสน  อยางคนถืออาวุธ 

 

Mould  : บคุคล – คนซุบซิบ ก็เผยความลับ 

Mould 5 PROVERBS 11: 13-17 
 

 

13 Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is rustworthy 

in spirit keeps a thing covered. 14 Where there is no guidance, a people 

falls, but in an abundance of counselors there is safety. 15 Whoever puts up 

security for a stranger will surely suffer harm, but he who hates striking 

hands in pledge is secure. 16 A gracious woman gets honor, and violent 

men get riches. 17 A man who is kind benefits himself, but a cruel man 

hurts himself. 

 สุภาษิต บทที่ 11 ขอ 13-17 
 

 

13 บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับ  แตบุคคลที่ไววางใจไดยอมปดบังส่ิงหน่ึงส่ิงใดไวได 
14 ที่ไหนที่ไมมีการนํา ประชาชนก็ลมลง แตในที่ซ่ึงมีที่ปรึกษามากยอมมีความปลอดภัย 15 

บุคคลผูรับประกันคนอ่ืนจะตองทนทุกข แตคนที่เกลียดการรับประกันยอมปลอดภัย  16 

สตรีงามสงายอมไดรับเกียรติ  และชายหนาเลือดยอมม่ังคั่ง 17 ชายผูมีความเอ็นดูยอมให

ประโยชนแกตน แตชายที่ดุรายยอมทําใหตัวเองเจ็บ 
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EXERCISE .  เรื่อง ของ “ภรรยา” 

Mould  :  ภรรยา-จะเปรมปรดีิ์และหนําใจเจาอยูทกุเวลา 

Mould 1 PROVERBS 5 :  18 – 20 

 

18 Let your fountain be blessed, and rejoice in the wife of your youth, 19 

a lovely deer, a graceful doe. Let her breasts fill you at all times with 

elight; be intoxicated always in her love. 20 Why should you be 

intoxicated, my son, with a forbidden woman and embrace the bosom 

of an adulteress? 

 

สุภาษิต บทที่ 5 ขอ 18-20 
18 จงใหนํ้าพุของเจาไดรับพร  และเปรมปรีดิ์อยูกับภรรยาคนที่เจาไดเม่ือหนุมน้ัน  19 

เหมือนนางกวางที่นารัก เลียงผาที่งามสงา จงใหถันของภรรยาเจาเปนที่หนําใจเจาอยู

ทุกเวลา จงดื่มด่ําอยู กับความรักของนางเสมอ 20 บุตรชายของเราเอย  เจาจะ

เคลิบเคล้ิมอยูกับหญิงชั่วทําไมเลา  และโอบกอดอกของนางสัญจรอยูทําไม    

 

Mould  : ภรรยา-บุคคลทีพ่บภรรยากพ็บของด ี

Mould  2 PROVERBS 18 :  22, 21 :  9 

 

22 He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the 

LORD.  9 It is better to live in a corner of the housetop than in a house 

shared with a quarrelsome wife. 

 

สุภาษิต บทที่ 18  ขอ 22, บทที่ 21 ขอ 9 
22 บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดี  และไดความโปรดปรานจากพระเจา 9 อยูที่มุมบน

หลังคาเรือน  ดีกวาอยูในเรือนรวมกับหญิงขี้ทะเลาะ 

 

Mould  : ภรรยา - ดีเปนมงกุฎของสามี 

Mould  3 PROVERBS 12: 4 

 

4 An excellent wife is the crown of her husband, but she who 

brings shame is like rottenness in his bones. 

 

สุภาษิต บทที่ 12 ขอ 4 
4 ภรรยาดีเปนมงกุฎของสามีตน  แตนางผูที่นําความอับอายมาก็เหมือน

ความ เนาเปอยในกระดูกสามี 
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Mould  : ภรรยา - ทะเลาะวิวาทเหมือนน้ําฝนยอยหยดไมหยดุ 

Mould 4 PROVERBS 19 :  13 - 14 

 

13 ……………… and a wife's quarreling is a continual dripping of rain. 14 

House and wealth are inherited from fathers,  but a prudent wife is 

from the LORD. 

 

สุภาษิต บทที่ 19 ขอ 13 – 14 
13 ………… และการทะเลาะวิวาทของภรรยาก็เหมือนนํ้าฝนยอยหยดไมหยุด 14 เรือน

และทรัพยศฤงคารเปนมรดกมาจากบิดา แตภรรยาที่หยั่งรูก็มาจากพระเจา 

 

EXERCISE .  เรื่อง ของ “สตรี” 

Mould  : สตร ี- งามสงายอมไดรับเกียรต ิ

Mould 1 PROVERBS 11: 16-17 

 

16 A gracious woman gets honor, and violent men get riches.  17 A 

man who is kind benefits himself, but a cruel man hurts himself. 

 

สุภาษิต บทที่ 11 ขอ 16-17 
16 สตรีงามสงายอมไดรับเกียรติ  และชายหนาเลือดยอมม่ังคั่ง              
17 ชายผูมีความเอ็นดูยอมใหประโยชนแกตน แตชายที่ดุรายยอมทําใหตัวเองเจ็บ 

 

Mould  : สตร ี- งามที่ปราศจากความเฉลียวฉลาด 

Mould  2 PROVERBS 11: 22-25 

 

22 Like a gold ring in a pig's snout is a beautiful woman without 

discretion. 

 

 

สุภาษิต บทท่ี 11 ขอ 22-25 
22 สตรีงามที่ปราศจากความเฉลียวฉลาด  ก็เหมือนหวงทองคําที่จมูกหมู    
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EXERCISE .  เรื่อง ของ “เพื่อนบาน” 

Mould : เพื่อนบาน - อยากะแผนงานช่ัวรายตอเพือ่นบาน 

Mould 1  PROVERBS 3: 28-30 

 

28 Do not say to your neighbor, “Go, and come again, tomorrow I 

will give it” when you have it with you. 29 Do not plan evil against 

your neighbor, who dwells trustingly beside you. 30 Do not contend 

with a man for no reason, when he has done you no harm. 

 

สุภาษิต บทที่ 3 ขอ 28-30 
28 อยาพูดกับเพื่อนบานของเจาวา “ไปเถอะ  แลวกลับมาอีก พรุงน้ีฉันจะให”  ใน

เม่ือเจามีใหอยูแลว 29อยากะแผนงานชั่วรายตอเพื่อนบาน ของเจา ผูอาศัยอยาง

ไววางใจอยูขางๆเจา30อยาโตแยงกับผูใดอยางไรเหตุผล ในเม่ือเขามิไดทําอันตราย

อยางใดแกเจา 

 

EXERCISE .  เรื่อง ของ “ลวงประเวณ”ี 

Mould  : ลวงประเวณ ี- ยอมไมมีสามัญสํานึก 

Mould 1 PROVERBS 6: 32-35 

 

32 He who commits adultery lacks sense; he who does it destroys 

himself. 33 Wounds and dishonor will he get, and his disgrace will not be 

wiped away. 34 For jealousy makes a man furious, and he will not spare 

when he takes revenge. 35 He will accept no compensation; he will refuse 

though you multiply gifts. 

 

สุภาษิต บทที่ 6 ขอ 32-35 
32 ชายใดที่ลวงประเวณีผัวเมีย  ยอมไมมีสามัญสํานึก ผูใดที่กระทําอยางน้ันก็ทําลาย

ตนเอง 33 เขาไดรับบาดแผลและความอัปยศ  และจะลางความขายหนาของตนหาไดไม  

34 เพราะความริษยากระทําใหคนเกรี้ยวกราด  ในวันที่เขาแกแคน  เขาจะไมเพลามือ 35 

เขาจะไมรับคาทําขวัญใด ๆ  ถึงเจาจะทวีของกํานัล  เขาก็ไมยอมสงบ 
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EXERCISE .  เรื่อง ของ “โกรธ” 

Mould  : โกรธ - ผูโกรธชากร็ะงบัการชิงด ี

Mould 1 PROVERBS 15: 17-20 

 

17 Better is a dinner of herbs where love is than a fattened ox and 

hatred with it. 18 A hot-tempered man stirs up strife, but he who is slow 

to anger quiets contention. 19 The way of a sluggard is like a hedge of 

thorns, but the path of the upright is a level highway. 20 A wise son 

makes a glad father, but a foolish man despises his mother. 

 

สุภาษิต บทที่ 15  ขอ 17 – 20 
17 กินผักเปนอาหารในที่ที่มีความรัก ก็ดีกวากินเน้ือวัวอวนพรอมกับความเกลียดชังอยู

ดวย 18 คนใจรอน เราการวิวาท แตบุคคลผูโกรธชาก็ระงับการชิงดี 19 ทางของคนเกียจ

ครานมีตนหนามควัดงอกอยูเต็ม  แตวิถีของคนเที่ยงธรรมเปนทางหลวงราบเสมอ 20 

บุตรชายที่ฉลาดกระทําใหบิดายินดี  แตคนโงดูหม่ินมารดาของตน 

 

Mould  : โกรธ - สามัญสํานึกทีด่กีระทําใหคนโกรธชา 

Mould 2 PROVERBS 19 :  11 - 12 

 

11 Good sense makes one slow to anger, and it is his glory to overlook 

an offense. 12 A king's wrath is like the growling of a lion, but his favor is 

like dew on the grass. 

 

 

สุภาษิต บทท่ี 19  ขอ 11 – 12 
11 สามัญสํานึกที่ดีกระทําใหคนโกรธชา  และที่มองขามการทรยศไปเสียก็เปนศักดิ์ศรี

แกเขา 12 พระพิโรธของพระราชาเหมือนเสียงคํารามของสิงหหนุม  แตความโปรด

ปรานของพระองคเหมือนนํ้าคางบนผักหญา 

 

Mould : คนที่โมโหฉุนเฉียว - จะตองไดรบัโทษ 

Muold 3 PROVERBS 19 :  18 - 20 
 

 

18 Discipline your son, for there is hope; do not set your heart on 

putting him to death. 19 A man of great wrath will pay the penalty, for 

if you deliver him, you will only have to do it again. 20 Listen to advice 

and accept instruction, that you may gain wisdom in the future. 
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สุภาษิต บทที่ 19 ขอ 18- 20 
18 จงตีสอนบุตรชายของตนเม่ือยังมีความหวัง  อยาจงใจใหเขาถึงพินาศไป 19 คนที่

โมโหฉุนเฉียวจะตองไดรับโทษ  เพราะถาเจาชวยกูเขาแลว  ก็ตองชวยกูเขาอีก 20 

จงฟงคําแนะนําและรับคําเตือนสติ  เพื่อเจาจะไดปญญาสําหรับอนาคต    

 

EXERCISE .  เรื่อง ของ “ขาราชการ” 

Mould : ขาราชการ - ผูประกอบกิจอยางเฉลียวฉลาด 

Mould 1 PROVERBS 14: 33-35 

 

33 Wisdom rests in the heart of a man of understanding, but it makes 

itself known even in the midst of fools.34 Righteousness exalts a nation, 

but sin is a reproach to any people.35 A servant who deals wisely has 

the king's favor, but his wrath falls on one who acts shamefully. 

 

 สุภาษิต บทที่ 14 ขอ 33-35 

 

33 ปญญาอาศัยอยูในความคิดของคนที่มีความเขาใจ แตปญญาน้ันไมประจักษในใจ

ของคนโง34 ความชอบธรรมเชิดชูประชาชาติหน่ึงๆ แตบาปเปนเหตุใหชนชาติหน่ึงๆ  

ถูกตําหนิ35 ขาราชการผูประกอบกิจอยางเฉลียวฉลาดก็ไดรับความ โปรดปรานจาก

พระราชา  แตพระพิโรธของพระองคก็ตกลงบนผูที่ประพฤตินาละอาย 
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คําถามทายบท 

คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง  ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

คําช้ีแจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง วิธีฝกและกิจกรรมอานคํา Proveebs (คําสุภาษิต) 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาที 

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Let’s check your reading comprehension!  

 1. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของปากไดถูกตอง ? ………………… 

  a) ปาก - ผูพูดความจริงใหหลักฐานที่ซื่อตรง 

  b) ปาก - มุสา, พูดมาก 

  c) ปาก – เที่ยงธรรม, ที่ระแวดระวัง, ถอยคําแชมช่ืน 

  d)  พูดเรื่องของปากไดถูกตอง ขอ a.  b.  และ c. ถูกตอง 

 2. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของวาจาไดถูกตอง ? ………………… 

  a) วาจา - ผูพูดความจรงิใหหลกัฐานทีซ่ื่อตรง 

  b) วาจา - มุสา, พูดมาก     

  c) วาจา – สละสลวย 

  d)  พูดเรื่องของวาจาไดถูกตอง ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 3. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของลิ้นไดถูกตอง ? ………………… 

  a) ลิ้น - ของปราชญแจกจายความรู   

  b) ลิ้น - มุสา, พูดมาก 

  c) ลิ้น – เที่ยงธรรม, ที่ระแวดระวัง, ถอยคําแชมช่ืน 

  d)  พูดเรื่องของลิ้นไดถูกตอง ขอ  a. ถูกตอง 
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 4. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของใจไดถูกตอง ? ………………… 

  a) ใจ - ใจคดก็ไมเจรญิรุงเรือง   

  b) ใจ - มุสา, พูดมาก 

  c) ใจ – จงรักภักดีและความซื่อสัตย 

  d)  พูดเรื่องของใจไดถูกตอง ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 5. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของปญญาไดถูกตอง ? ………………… 

  a) ปญญา - จะระแวดระวังเจา 

  b) ปญญา – ความสัตยซื่อ, เปนทางของความรมรื่น, เปนนํ้าพุแหงชีวิต 

  c) ปญญา – เที่ยงธรรม, ที่ระแวดระวัง, ถอยคําแชมช่ืน 

  d)  พูดเรื่องของปญญาไดถูกตอง ขอ a.  b.  และ c. ถูกตอง 

 6. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของคนชอบธรรม ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) คนชอบธรรม - ความคิดของคนชอบธรรมน้ันยุติธรรม 

  b) คนชอบธรรม – ความสัตยซื่อ, เปนทางของความรมรื่น, เปนนํ้าพุแหงชีวิต 

  c) คนชอบธรรม – รับประทานไดจนพอใจ 

  d)  พูดเรื่องของคนชอบธรรม ไดถูกตอง ขอ a.  และ c. ถูกตอง 

 7. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของบุคคลไดถูกตอง ? ………………… 

  a) บุคคล – ความคิดของคนชอบธรรมน้ันยุติธรรม 

  b) บุคคล – ที่ใจกวางขวางยอมไดรบัความมั่งค่ัง, คนซบุซบิ_ก็เผยความลบั 

  c) บุคคล – คนมักเยาะเยย_อยาตักเตือนคนมักเยาะเยย 

  d)  พูดเรื่องของบุคคล ไดถูกตอง ขอ b.  และ c. ถูกตอง 

 8. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของภรรยาไดถูกตอง ? ………………… 

  a) ภรรยา – จะเปรมปรีด์ิและหนําใจเจาอยูทกุเวลา, ภรรยาดีเปนมงกุฎของสาม ี

  b) ภรรยา – บุคคลทีพ่บภรรยาก็พบของดี 

  c) ภรรยา – ภรรยาที่ทะเลาะวิวาทเหมือนนํ้าฝนยอยหยดไมหยุด 

  d)  พูดเรื่องของภรรยา ไดถูกตอง ขอ  c. ถูกตอง 
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 9. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของสตรีไดถูกตอง ? ………………… 

  a) สตร ี– งามสงายอมไดรับเกียรติ 

  b) สตร ี– งามที่ปราศจากความเฉลียวฉลาด 

  c) สตร ี– งามทีท่ะเลาะวิวาทเหมือนนํ้าฝนยอยหยดไมหยุด 

  d)  พูดเรื่องของสตร ีไดถูกตอง ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 10. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของเพื่อนบาน ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) เพื่อนบาน – อยากะแผนงานช่ัวรายตอเพื่อนบาน 

  b) เพื่อนบาน –ที่ปราศจากความเฉลียวฉลาด 

  c) เพื่อนบาน – ที่ชอบทะเลาะวิวาทเหมือนนํ้าฝนยอยหยดไมหยุด 

  d)  พูดเรื่องของเพื่อนบาน ไดถูกตอง ขอ b.  และ c. ถูกตอง 

 11. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของลวงประเวณี ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) ลวงประเวณี – อยากะแผนงานช่ัวรายตอเพื่อนบาน 

  b) ลวงประเวณี – ยอมไมมสีามญัสํานึก 

  c) ลวงประเวณี – ที่ชอบทะเลาะวิวาทเหมอืนนํ้าฝนยอยหยดไมหยุด 

  d)  พูดเรื่องของลวงประเวณี ไดถูกตอง ขอ a.  และ c. ถูกตอง 

  12. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของโกรธ ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) โกรธ – ผูโกรธชาก็ระงบัการชิงดี 

  b) โกรธ – สามัญสํานึกที่ดีกระทําใหคนโกรธชา 

  c) โกรธ – ยอมไมมีสามัญสํานึก 

  d)  พูดเรื่องของโกรธ ไดถูกตอง ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 13. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของคน ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) คน – คนที่โกรธชาก็มีความเขาใจมาก 

  b) คน – คนตะกละหากําไรกก็ระทําความลําบาก 

  c) คน – ยอมไมมีสามัญสํานึก 

  d)  พูดเรื่องของคน ไดถูกตอง ขอ a.  และ b. ถูกตอง 
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 14. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของขาราชการ ไดถูกตอง ? ………………… 

  a) ขาราชการ –มีความเขาใจมาก 

  b) ขาราชการ –หากําไรก็กระทําความลําบาก 

  c) ขาราชการ – ผูประกอบกิจอยางเฉลียวฉลาด 

  d)  พูดเรื่องของขาราชการ ไดถูกตอง ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 15. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “Whoever speaks the truth gives honest evidence,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง –ปาก 

  b) ขอความจากเรื่อง –วาจา 

  c) ขอความจากเรือ่ง – ลิ้น 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ b.  และ c. ถูกตอง 

 16. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “When words are many, transgression is not lacking,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง –ปาก 

  b) ขอความจากเรื่อง –วาจา 

  c) ขอความจากเรือ่ง – ลิ้น 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ c. ถูกตอง 

 17. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “The tongue of the wise commends knowledge,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง –ปาก 

  b) ขอความจากเรื่อง –วาจา 

  c) ขอความจากเรือ่ง – ลิ้น 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 18. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “A joyful heart is good medicine,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง –ใจ 

  b) ขอความจากเรื่อง –วาจา 

  c) ขอความจากเรือ่ง – ลิ้น 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ b. ถูกตอง 
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 19. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “Good sense is a fountain of life to him who has it,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง –ใจ และ ลิ้น 

  b) ขอความจากเรื่อง –ปญญา 

  c) ขอความจากเรือ่ง – ลิ้น และ ปญญา 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ b. ถูกตอง 

 20. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “The thoughts of the righteous are just;”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง –คนใจถอม 

  b) ขอความจากเรื่อง –ปญญา 

  c) ขอความจากเรือ่ง – คนชอบธรรม 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ a. ถูกตอง 

 21. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “He who finds a wife finds a good thing”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง – ภรรยา 

  b) ขอความจากเรื่อง –เพื่อนบาน 

  c) ขอความจากเรือ่ง – คนชอบธรรม 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ a. ถูกตอง 

 22. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “An excellent wife is the crown of her husband,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง – ภรรยา 

  b) ขอความจากเรื่อง –ภรรยา, เพื่อนบาน 

  c) ขอความจากเรือ่ง – สตร ี

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ b. และ ขอ c. ถูกตอง 

 22. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “A gracious woman gets honor,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง – ภรรยา 

  b) ขอความจากเรื่อง –ภรรยา, เพื่อนบาน 

  c) ขอความจากเรือ่ง – สตร ี

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ a. และ ขอ c. ถูกตอง 
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 23. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “Like a gold ring in a pig's snout is a beautiful woman without discretion.”  ที่

กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง – ภรรยา, สตร ี

  b) ขอความจากเรื่อง –สตรี, เพือ่นบาน 

  c) ขอความจากเรือ่ง – สตร ี

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ a. และ ขอ b. ถูกตอง 

 24. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “Good sense makes one slow to anger,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง – โกรธ 

  b) ขอความจากเรื่อง – เพื่อนบาน 

  c) ขอความจากเรือ่ง – สตร ี

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ b. และ ขอ c. ถูกตอง 

 25. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “Whoever is slow to anger has great understanding,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? …… 

  a) ขอความจากเรื่อง – โกรธ 

  b) ขอความจากเรื่อง – คน 

  c) ขอความจากเรือ่ง – สตร ี

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ a. และ ขอ c. ถูกตอง 

 

เฉลยคําตอบ 
Direction  :  Choose the correct answer. 

 ขอ 1. Answer ขอ a.  b.  และ c. ถูกตอง ขอ 2. Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 ขอ 3. Answer ขอ a. ถูกตอง ขอ 4. Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 ขอ 5. Answer ขอ a. และ b. ถูกตอง ขอ 6. Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 ขอ 7. Answer ขอ b.  c. และ d. ถูกตอง ขอ 8. Answer ขอ a.  b. และ c.ถูกตอง 

 ขอ 9. Answer ขอ a. และ b. ถูกตอง ขอ 10. Answer ขอ a. ถูกตอง 

 ขอ 11. Answer ขอ b. ถูกตอง ขอ 12. Answer ขอ a. b. และ d. ถูกตอง 

 ขอ 13. Answer ขอ a. b. และ d. ถูกตอง ขอ 14. Answer ขอ c. ถูกตอง 

 เรื่อง “Whoever speaks the truth gives honest evidence,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

 ขอ 15. Answer ขอ a. ถูกตอง ขอ 16. Answer ขอ c. ถูกตอง 
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 เรื่อง “The tongue of the wise commends knowledge,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

 ขอ 17. Answer ขอ c. ถูกตอง 

 เรื่อง “A joyful heart is good medicine,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

 ขอ 18. Answer ขอ a. ถูกตอง 

 เรื่อง “Good sense is a fountain of life to him who has it,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

 ขอ 19. Answer ขอ b. ถูกตอง 

 เรื่อง “The thoughts of the righteous are just;”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

 ขอ 20. Answer ขอ c. ถูกตอง 

 เรื่อง “He who finds a wife finds a good thing”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

 ขอ 21. Answer ขอ a. ถูกตอง 

 เรื่อง “An excellent wife is the crown of her husband,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

 ขอ 22. Answer ขอ a. ถูกตอง 

 เรื่อง “A gracious woman gets honor,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

 ขอ 22. Answer ขอ c. ถูกตอง 

 เรื่อง “Like a gold ring in a pig's snout is a beautiful woman without discretion.”   

 ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

 ขอ 23. Answer ขอ c. ถูกตอง 

 เรื่อง “Good sense makes one slow to anger,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

 ขอ 24. Answer ขอ a. ถูกตอง 

 เรื่อง “Whoever is slow to anger has great understanding,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

 ขอ 25. Answer ขอ b. ถูกตอง 
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PRETEST – POSTEST   

INSTRUCTIONAL MODULE 3 
 

Let’s check your reading comprehension!  

คําชี้แจง 

 a. แบบทดสอบฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การอานคําภาษาอังกฤษ แบบ ITU Phonetic Alphabets และ การอาน คํายออื่นๆ และ

ความหมายของคํา 

 b. แบบทดสอบเปนแบบปรนัย ITU Phonetic มี 4 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน 

เวลา 8 นาที และการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต มี 4 ตัวเลือก จํานวน 

5 ขอ 5 คะแนน เวลา 8 นาท ี

 c. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

Direction : Choose the correct answer.  

การอานคําภาษาอังกฤษ แบบ ITU Phonetic Alphabets 

 1.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo 

  b) Al-fah, Brah-voh, Char-lee, Dell-tah, Eck-oh 

  c) Choice b. Fault   

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 

 2.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliett 

  b) Foks-trot, Golf, Hoh-tell, In-dee-ah, Jew-lee-ett 

  c) Choice b. True   

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 

 3.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Key-loh, Lee-mah, Mike, No-vem-ber, Oss-cah 

  b) Kilo, Lima, Mike, November, Oscar 

  c) Choice b. True   

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 
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 4.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) Pah-pah, Keh-beck, Roh-me-oh, See-air-rah, Tang-go 

  b) Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango 

  c) Choice b. True   

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 

 5.  การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

  a) You-nee-form, Vik-tah, Wiss-key, Ecks-ray, Yang-key, Zoo-loo 

  b) Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu 

  c) Choice a. True   

  d) Choice a. ถูกตอง 

 6.  ความหมายของคําวา BREAK CQ ขอความไหน ใชไดถูกตอง ? 

  a) การกระจายขาวใหทกุสถานีภายในขาวทราบหรือ เปนการเรียกขานที่ไมเจาะจงสถานี 

  b) เปนการติดตอกบัสถานีทีอ่ยูหางไกล, ทรุกันดาร 

  c) การพบปะสังสรรค, การไปพบกัน   

  d) Choice a. ถูกตอง 

 7.  ความหมายของคําวา MAYDAY ขอความไหน ใชไดถูกตอง ? 

  a) เปนคําใชแจงเหตุฉุกเฉิน ซึ่งตองการ 

  b) ขอความชวยเหลือทันท ี(S O S) 

  c) เปนคําใชแจงเหตุฉุกเฉิน ซึง่ตองการความชวยเหลือทันท ี(S O S) 

  d) Choice a. and b. ถูกตอง 

 

Choose the correct answer.  

การอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต 

 8. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของปากไดถูกตอง ?  

  a) ปาก - ผูพูดความจริงใหหลักฐานที่ซื่อตรง 

  b) ปาก - มุสา, พูดมาก  

  c) ปาก – เที่ยงธรรม, ที่ระแวดระวัง, ถอยคําแชมช่ืน 

  d)  พูดเรื่องของปากไดถูกตอง ขอ a.  b.  และ c. ถูกตอง 
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 9. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของวาจาไดถูกตอง ?  

  a) วาจา - ผูพูดความจรงิใหหลกัฐานทีซ่ื่อตรง 

  b) วาจา - มุสา, พูดมาก   

  c) วาจา - สละสลวย 

  d)  พูดเรื่องของวาจาไดถูกตอง ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 10. ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของลิ้นไดถูกตอง ?  

  a) ลิ้น - ของปราชญแจกจายความรู   

  b) ลิ้น - มุสา, พูดมาก 

  c) ลิ้น – เที่ยงธรรม, ที่ระแวดระวัง, ถอยคําแชมช่ืน 

  d)  พูดเรื่องของลิ้นไดถูกตอง ขอ  a. ถูกตอง 

 11. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของใจไดถูกตอง ?  

  a) ใจ - ใจคดก็ไมเจรญิรุงเรือง   

  b) ใจ - มุสา, พูดมาก 

  c) ใจ – จงรักภักดีและความซื่อสัตย 

  d)  พูดเรื่องของใจไดถูกตอง ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 12. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของปญญาไดถูกตอง ?  

  a) ปญญา - จะระแวดระวังเจา 

  b) ปญญา – ความสัตยซื่อ, เปนทางของความรมรื่น, เปนนํ้าพุแหงชีวิต 

  c) ปญญา – เที่ยงธรรม, ที่ระแวดระวัง, ถอยคําแชมช่ืน 

  d)  พูดเรื่องของปญญาไดถูกตอง ขอ a.  b.  และ c. ถูกตอง 

 13. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของคนชอบธรรม ไดถูกตอง ?  

  a) คนชอบธรรม - ความคิดของคนชอบธรรมน้ันยุติธรรม 

  b) คนชอบธรรม – ความสัตยซื่อ, เปนทางของความรมรื่น, เปนนํ้าพุแหงชีวิต 

  c) คนชอบธรรม – รับประทานไดจนพอใจ 

  d)  พูดเรื่องของคนชอบธรรม ไดถูกตอง ขอ a.  และ c. ถูกตอง 
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 14. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของบุคคลไดถูกตอง ?  

  a) บุคคล – ความคิดของคนชอบธรรมน้ันยุติธรรม 

  b) บุคคล – ที่ใจกวางขวางยอมไดรบัความมั่งค่ัง, คนซบุซบิ_ก็เผยความลบั 

  c) บุคคล – คนมักเยาะเยย_อยาตักเตือนคนมักเยาะเยย 

  d)  พูดเรื่องของบุคคล ไดถูกตอง ขอ b.  และ c. ถูกตอง 

 15. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของภรรยาไดถูกตอง ?  

  a) ภรรยา – จะเปรมปรีด์ิและหนําใจเจาอยูทกุเวลา, ภรรยาดีเปนมงกุฎของสาม ี

  b) ภรรยา – บุคคลทีพ่บภรรยาก็พบของดี 

  c) ภรรยา – ภรรยาที่ทะเลาะวิวาทเหมือนนํ้าฝนยอยหยดไมหยุด 

  d)  พูดเรื่องของภรรยา ไดถูกตอง ขอ  c. ถูกตอง 

 16. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของสตรีไดถูกตอง ?  

  a) สตร ี– งามสงายอมไดรับเกียรติ 

  b) สตร ี– งามที่ปราศจากความเฉลียวฉลาด 

  c) สตร ี– งามทีท่ะเลาะวิวาทเหมือนนํ้าฝนยอยหยดไมหยุด 

  d)  พูดเรื่องของสตร ีไดถูกตอง ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 17. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของเพื่อนบาน ไดถูกตอง ?  

  a) เพื่อนบาน – อยากะแผนงานช่ัวรายตอเพื่อนบาน 

  b) เพื่อนบาน –ที่ปราศจากความเฉลียวฉลาด 

  c) เพื่อนบาน – ที่ชอบทะเลาะวิวาทเหมือนนํ้าฝนยอยหยดไมหยุด 

  d)  พูดเรื่องของเพื่อนบาน ไดถูกตอง ขอ b.  และ c. ถูกตอง 

 18. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของลวงประเวณี ไดถูกตอง ?  

  a) ลวงประเวณี – อยากะแผนงานช่ัวรายตอเพื่อนบาน 

  b) ลวงประเวณี – ยอมไมมสีามญัสํานึก 

  c) ลวงประเวณี – ที่ชอบทะเลาะวิวาทเหมอืนนํ้าฝนยอยหยดไมหยุด 

  d)  พูดเรื่องของลวงประเวณี ไดถูกตอง ขอ a.  และ c. ถูกตอง 
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  19. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของโกรธ ไดถูกตอง ?  

  a) โกรธ – ผูโกรธชาก็ระงบัการชิงดี 

  b) โกรธ – สามัญสํานึกที่ดีกระทําใหคนโกรธชา 

  c) โกรธ – ยอมไมมีสามัญสํานึก 

  d)  พูดเรื่องของโกรธ ไดถูกตอง ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 20. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของคน ไดถูกตอง ?  

  a) คน – คนที่โกรธชาก็มีความเขาใจมาก 

  b) คน – คนตะกละหากําไรกก็ระทําความลําบาก 

  c) คน – ยอมไมมีสามัญสํานึก 

  d)  พูดเรื่องของคน ไดถูกตอง ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 21. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่องของขาราชการ ไดถูกตอง ?  

  a) ขาราชการ –มีความเขาใจมาก 

  b) ขาราชการ –หากําไรก็กระทําความลําบาก 

  c) ขาราชการ – ผูประกอบกิจอยางเฉลียวฉลาด 

  d)  พูดเรื่องของขาราชการ ไดถูกตอง ขอ a.  และ b. ถูกตอง 

 22. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “Whoever speaks the truth gives honest evidence,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ?  

  a) ขอความจากเรื่อง –ปาก   

  b) ขอความจากเรื่อง –วาจา 

  c) ขอความจากเรือ่ง – ลิ้น 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ b.  และ c. ถูกตอง 

 23. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “When words are many, transgression is not lacking,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

  a) ขอความจากเรื่อง –ปาก   

  b) ขอความจากเรื่อง –วาจา 

  c) ขอความจากเรือ่ง – ลิ้น 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ c. ถูกตอง 
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 24. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “A joyful heart is good medicine,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ?  

  a) ขอความจากเรื่อง –ใจ   

  b) ขอความจากเรื่อง –วาจา 

  c) ขอความจากเรือ่ง – ลิ้น 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ b. ถูกตอง 

 25. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “Good sense is a fountain of life to him who has it,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ?  

  a) ขอความจากเรื่อง –ใจ และ ลิ้น   

  b) ขอความจากเรื่อง –ปญญา 

  c) ขอความจากเรือ่ง – ลิ้น และ ปญญา 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ b. ถูกตอง 

 26. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “He who finds a wife finds a good thing”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

  a) ขอความจากเรื่อง – ภรรยา   

  b) ขอความจากเรื่อง –เพื่อนบาน 

  c) ขอความจากเรือ่ง – คนชอบธรรม 

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ a. ถูกตอง 

 27. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “A gracious woman gets honor,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ?  

  a) ขอความจากเรื่อง – ภรรยา  

  b) ขอความจากเรื่อง –ภรรยา, เพื่อนบาน 

  c) ขอความจากเรือ่ง – สตร ี

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ a. และ ขอ c. ถูกตอง 

 28. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “Like a gold ring in a pig's snout is a beautiful woman without discretion.” ที่กลาว

ไวไดถูกตอง ?  

  a) ขอความจากเรื่อง – ภรรยา, สตร ี  

  b) ขอความจากเรื่อง –สตรี, เพือ่นบาน 

  c) ขอความจากเรือ่ง – สตร ี

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ a. และ ขอ b. ถูกตอง 
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 29. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “Good sense makes one slow to anger,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ?  

  a) ขอความจากเรื่อง – โกรธ  

  b) ขอความจากเรื่อง – เพื่อนบาน 

  c) ขอความจากเรือ่ง – สตร ี

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ b. และ ขอ c. ถูกตอง 

 30. ฝกทักษะการอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูด

เรื่อง “Whoever is slow to anger has great understanding,”  ที่กลาวไวไดถูกตอง ? 

  a) ขอความจากเรื่อง – โกรธ   

  b) ขอความจากเรื่อง – คน 

  c) ขอความจากเรือ่ง – สตร ี

  d)  ขอที่พูดไดถูกตอง ขอ a. และ ขอ c. ถูกตอง 
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เฉลยคําตอบ 
Direction : Choose the correct answer.  

การอานคําภาษาอังกฤษ แบบ ITU Phonetic Alphabets 

 การอานออกเสียงตัวอักษร  ITU Phonetic Alphabets ขอไหนอานถูกตอง ? 

 ขอ 1.  Answer ขอ b. ถูกตอง ขอ 2.  Answer ขอ b. และ ขอ c. ถูกตอง 

 ขอ 3.  Answer ขอ a. ถูกตอง ขอ 4.  Answer ขอ a. ถูกตอง 

 ขอ 5.  Answer ขอ a. และ ขอ c. ถูกตอง 

 ขอ 6.  Answer ขอ a. และ ขอ d. ถูกตอง 

 ขอ 7.  Answer ขอ c. ถูกตอง 

 

Choose the correct answer.  

การอานจบัใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต 

 ฝกทักษะการอานจับใจความภาษาอังกฤษดวย สํานวน คําคม สุภาษิต ขอไหนพูดเรื่อง

ของปากไดถูกตอง ? 

 ขอ 8. Answer ขอ a.  b.  และ c. ถูกตอง ขอ 9. Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 ขอ 10. Answer ขอ a. ถูกตอง ขอ 11. Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 ขอ 12. Answer ขอ a. และ b. ถูกตอง ขอ 13. Answer ขอ a. และ c. ถูกตอง 

 ขอ 14. Answer ขอ b.  c. และ d. ถูกตอง ขอ 15. Answer ขอ a.  b. และ c. ถูกตอง 

 ขอ 16. Answer ขอ a. และ b. ถูกตอง ขอ 17. Answer ขอ a. ถูกตอง 

 ขอ 18. Answer ขอ b. ถูกตอง ขอ 19. Answer ขอ a. b. และ d. ถูกตอง 

 ขอ 20. Answer ขอ a. b. และ d. ถูกตอง ขอ 21. Answer ขอ c. ถูกตอง 

 ขอ 22. Answer ขอ a. ถูกตอง ขอ 23. Answer ขอ c. ถูกตอง 

 ขอ 24. Answer ขอ a. ถูกตอง ขอ 25. Answer ขอ b. ถูกตอง 

 ขอ 26. Answer ขอ a. ถูกตอง ขอ 27. Answer ขอ a. ถูกตอง 

 ขอ 28. Answer ขอ c. ถูกตอง ขอ 29. Answer ขอ a. ถูกตอง 

 ขอ 30. Answer ขอ b. ถูกตอง 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 

ชื่อ-นามสกุล นายกฤช วีระพลพล  แกวกลาง 

  

วันเดือนปเกิด 26 พฤศจิกายน 2505 

  

ท่ีอยูปจจุบัน 160/1 หมู 5 บานเขานางหงส ถนนพระยารัตนเศรษฐ ีตําบลปากนํ้า 

 อําเภอเมืองระนอง จงัหวัดระนอง 85000 

  

ประวัติการศึกษา - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองเกาวิทยา จังหวัดชัยภูม ิ

 - มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชัยภูมิภัคดีชุมพล จังหวัดชัยภูม ิ

 - มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ

 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) บรหิารธุรกจิการตลาด

และการขาย เทคนิครัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร 

 - ระดับอนุปรญิญา การบรหิารธุรกจิและการจัดการ อุตสาหกรรม    

การทองเที่ยว วิทยาลัยชุมชนระนอง จังหวัดระนอง 

 - ระดับปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิบัณฑิต (การตลาด) 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กรงุเทพมหานคร 

 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพคร ู

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร 

 - ระดับปรญิญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรงุเทพมหานคร 

  

ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยหัวหนาแผนกการทาและสินคา (ระดับ 9)  

  

สถานท่ีทํางานปจจุบัน แผนกการทาและสินคา ทาเรือระนอง การทาเรือแหงประเทศไทย  

ประจําจงัหวัดระนอง 

  

โทรศัพท 086-266-6446, 086-282-6969, 089-027-7446 

  

E-mail e22fdm@gmail.com, paul.weerapalaphon@gmail.com 

 


