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Test Tip 18 

          Runy 

สวัสดีค่ะ ท่านผู ้ อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู ้ อ่านอีกครั งนะคะ เป็นบทความทีต่อ

เนืองมาจาก Test Tip 17  เพือให้ท่านผู ้ อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมใน

การเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษทีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู ้ อ่านลองเริมทําแบบทดสอบ   ได้เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และ

เลือกคําตอบทีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกทีให้มา  

1. John bought a half dozen oranges. How many did he buy? 

a. 12      b.  18 

c.   6     d.  24 

2. John’s stepping on a large rock.  What’s he doing? 

a. eating    b.  flying 

c.   walking    d.  driving 

3. That object feels very soft.  What is it made of? 

a. metal    b.  wood 

c.   cotton    d.  silver 

     4.   I want to find out her name.  What must I do? 

 a.  ask her    b.  tell her 

 b.  teach her    d.  hurt her 

   5.  That gentleman has a great deal of money.  How much money does he have? 

  a.  little money    b.  enough money 

  c.  some money    d.  much money 

เมือทําแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมได้เลยค่ะ 

1. John bought a half dozen oranges. จอห์นซื อส้มครึงโหล How many did he buy? เขาซื อส้มกีลูก 

a.   12      b.  18 

c.   6     d.  24 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ c.  6 

dozen แปลว่า หนึงโหล หรือ 12  

a half dozen แปลว่า ครึงโหล หรือ 6 

2. John’s stepping on a large rock. จอห์นกําลังเหยียบหินก้อนใหญ่ What’s he doing? เขากําลังทําอะไร 

a.   eating  กําลังกิน   b.  flying  กําลังบิน 

c.   walking  กําลังเดนิ   d.  driving  กําลังขับรถ 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ c. walking กําลังเดิน  

step เป็นคํากริยา (verb) แปลว่า ก้าว หรือ เหยียบ  
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3. That object feels very soft. วัตถชิุ นนั นนุ่มมาก What is it made of? มันทํามาจากอะไร 

a.   metal  โลหะ   b.  wood  ไม้ 

c.   cotton  ฝ้าย   d.  silver  โลหะจําพวกแร่เงิน 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ c. cotton ฝ้าย  

4. I want to find out her name.  ผมอยากรู ้ ชือของเธอ What must I do? ผมต้องทําอะไร 

 a.  ask her  ถามเธอ         b.  tell her  บอกเธอ 

 b.  teach her  สอนเธอ   d.  hurt her  ทําร้ายเธอ 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ a.  ask her ถามเธอ          

find out เป็นกริยาวลี (phrasal verb หรือ two-word verb) แปลว่า รู ้  หรือ ค้นหาคําตอบ ( to learn about 

something; to discover a fact that was hidden)    

5. That gentleman has a great deal of money.  สุภาพบุรุษท่านนั นมีเงินมาก  

How much money does he have? เขามีเงินเท่าไร 

  a.  little money  เงินน้อย  b.  enough money  เงินเพียงพอ 

  c.  some money  เงินจํานวนหนึง d.  much money   เงินมาก 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ d. much money เงินมาก 

คําอธิบายเพิมเติม คํานามแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ คํานามทีนับได้(countable nouns) และคํานามทีนับไม่ได้ 

(uncountable nouns) คํานามทีนับได้มีรูปเอกพจน์และพหูพจน์ คํานามทีนับไม่ได้เป็นเอกพจน์เท่านั น คํานามทีมักพบใน

ข้อสอบ ECL ได้แก่คํานามต่อไปนี 

 

 

คํานามทีนับได้ (countable nouns) คํานามทีนับไม่ได้ (uncountable nouns) 

dollar (s) เงินดอลลาร์, coin (s) เงินเหรียญ 

flower (s)   ดอกไม้ 

job (s), mission (s), assignment (s) งาน 

desk (s)    โต๊ะ 

appliance (s), tool (s)       เครืองมือ  

loaf (ves)    ก้อน (ขนมปัง) 

suitcase (s) กระเป๋าเดินทาง, bag (s) กระเป๋า 

hamburger (s)   แฮมเบอร์เกอร์ 

chicken (s)     ไก ่

song (s)      เพลง 

meal (s)      มื ออาหาร 

vegetable (s)         ผัก 

time (s)     ครั ง  

money เงิน, change เงินทอน 

flour   แป้ง 

homework   การบ้าน 

furniture   เฟอร์นิเจอร์ 

equipment   เครืองมือ 

bread   ขนมปัง 

luggage, baggage  สัมภาระ (รวมกระเป๋าเดินทาง) 

meat เนื อ, beef เนื อวัว, pork เนื อหมู lamb เนื อแกะ 

chicken   เนื อไก่ 

music   ดนตรี 

food   อาหาร 

fruit   ผลไม้ 

time   เวลา 
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ตัวอย่าง   

คํานามทีนับได้ (countable nouns) 

 New cars are very expensive. (รถใหม่ราคาแพงมาก) 

 My hands are cold. (มือของฉันเย็น) 

 She gave me a flower. (เธอให้ดอกไม้ฉันหนึงดอก) 

 I ate a hamburger. (ฉันกินแฮมเบอร์เกอร์หนึงอัน) 

คํานามทีนับไม่ได้(uncountable nouns) 

 Money is important. (เงินสําคัญ) 

 I am going to buy some bread. (ฉันจะซื อขนมปัง) 

 They have got some very nice furniture. (พวกเขามีเฟอร์นิเจอร์ทีสวยมาก) 

คําบอกจํานวน Expressions of Quantity 

เราใช้  คํานามนับได้ คํานามนับไม่ได้ ประโยคบอกเล่า ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ 

some       - - 

any     -     

lots of/ 

a lot of 

          

many   - -     

much -   -     

a few   -       

a little -         

 

สรุปการใช้คําบอกจํานวน Expressions of Quantity 

๑. some และ any ใช้กับคํานามนับได้และคํานามนับไม่ได้ 

๑.๑  some ใช้ในประโยคบอกเล่า เช่น 

 I’d like some sugar.    (ฉันต้องการนํ าตาลจํานวนหนึง) 

๑.๒ any ใช้ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ เช่น   

 Is there any sugar in this coffee?   (มีนํ าตาลในกาแฟไหม) 

 Do you have any brothers and sisters?  (คุณมีพี/น้องชายและพี/น้องสาวไหม) 

 We don’t have any dishwashing liquid.  (เราไม่มีนํ ายาล้างจาน) 

 I didn’t buy any apples.    (ฉันไม่ได้ซื อแอ๊ปเปิล) 

๑.๓ some ใช้ในประโยคคําถามทีมีความหมายในเชิงร้องขอหรือเสนอให้ เช่น 

 Can I have some cake?    (ขอกินขนมเค้กได้ไหม) 

 Would you like some soda?    (คุณต้องการนํ าอัดลมไหม) 
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๒. much และ many 

๒.๑ much ใช้กับคํานามนับไม่ได้ ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ เช่น 

 How much money do we have?   (เรามีเงินเท่าไร) 

 There isn’t much milk left.    (นมเหลือไม่มาก) 

  ๒.๒ many ใช้กับคํานามนับได้ ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ เช่น 

 How many people were at the party?  (มีคนอยู่ทีงานเลี ยงเท่าไร) 

 I didn’t take many photos on vacation.  (ฉันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมากนักตอนช่วง 

 ลาพักผ่อน) 

๓. a lot of และ lots of ใช้กับคํานามนับได้และคํานามนับไม่ได้ ในประโยคบอกเล่า คําถามและปฏิเสธ เช่น 

  There’s a lot of butter.  (มีเนยมาก) 

I have lots of friends.  (ฉันมีเพือนมาก) 

 Are there lots of tourists in your country?  (มีนักท่องเทียวจํานวนมากในประเทศของคุณใช่ไหม) 

There isn’t a lot of butter, but there’s enough. (มีเนยไม่มากแต่มีพอ) 

๔. a few และ a little  มีความหมายว่า เล็กน้อย 

๔.๑   a few ใช้กับคํานามนับได้ เช่น 

 There are a few eggs left, but not many.      (มีไขเ่หลืออยู่จํานวนหนึงแต่ไม่มาก) 

๔.๒ a little ใช้กับคํานามนับไม่ได้ เช่น 

 Can you give me a little help?       (คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม) 

นอกจากนี ยังมี a great deal of และ plenty of มีความหมายว่า มาก 

a great deal of ใช้กับคํานามนับไม่ได้ เช่น  

 She has a great deal of money.       (เธอมีเงินมาก) 

 He spent a great deal of time writing that novel. (เขาใช้เวลามากในการเขียนนวนิยาย) 

 plenty of ใช้กับคํานามนับได้และคํานามนับไม่ได้ เช่น 

 I’ve plenty of time.    (ฉันมีเวลามาก) 

 There are plenty of trees in my garden.  (มีต้นไม้ในสวนจํานวนมาก) 

enough แปลว่า เพียงพอ หรือ มากพอกับความต้องการ ( as many or as much as somebody   

needs or wants) ใช้กับคํานามนับได้ (countable noun) และ คํานามนับไม่ได้ (uncountable noun)  

 ตัวอย่าง  

 I have enough strength to lift that box.  ผมแข็งแรงมากพอทีจะยกลังใบนั น 

 He has enough problems.    เขามีปัญหามากพอแล้ว 

 enough เมือใช้กับคําคุณศัพท์ (adjective) จะวางไว้หลังคําคุณศัพท์   

 ตัวอย่าง  

 This house isn’t big enough for you.    บ้านหลังนี ใหญ่ไม่พอสําหรับคุณ 

 Tell them it is not good enough.    บอกพวกเขาว่ามันยังไม่ดีพอ 

  



5 
 

หลังจากทีได้ลองทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมแล้ว ท่านผู ้ อ่านคงจะได้รับความรู ้

ภาษาอังกฤษเพิมขึ น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิงว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกองทัพอากาศ 

ติดตามคอลัมน์นี ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

 

********************************************** 
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Test Tip  

…Sasha… 

 สวัสดีค่ะ ท่านผู ้ อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู ้ อ่านอีกครั งนะคะ เป็นบทความทีต่อ

เนืองมาจาก Test Tip  เพือให้ท่านผู ้ อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษทีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู ้อ่านลองเริมทําแบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือก

คําตอบทีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกทีให้มา 

1.  Mod gave the waiter three large bills? What did she give the waiter? 

    a.  large coins     b.  change 

    c.  checks     d.  paper money 

2.  Can Suda play tennis well? 

    a.  Yes, she is.     b.  No, she won’t. 

    c.  Yes, she can.    d.  No, she isn’t. 

3.  The boss likes our idea. What does he like? 

    a.  our work     b.  our thought 

    c.  our story     d.  our list 

4.  The teacher sat below the picture. Where did she sit? 

    a.  under the picture    b.  behind the picture 

    c.  on top of the picture       d.  next to the picture 

5.  They will take the express train to Chiang Mai next week. What kind of train will they take? 

    a.  a local train     b.  a fast train 

    c.  a cheap train    d.  a special train   

เมือทําแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมได้เลยค่ะ 

1.  Mod gave the waiter three large bills?  มดให้ธนบัตรทีมีมูลค่ามากสามใบแก่บริกร 

    What did she give the waiter? เธอให้อะไรแก่บริกร 

    a.  large coins     เงินเหรียญทีมีมูลค่ามาก 

    b.  change          เงินเหรียญหรือเงินทอน 

    c.  checks            เช็คหรือใบเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งราคา/จํานวนเงินทีต้องจ่าย 

    d.  paper money  ธนบัตร  

   คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ d. paper money  ธนบัตร  

 

คําอธิบายเพิมเติม  

 large เป็นคําคุณศัพท์ (adjective) แปลว่า ขนาดใหญ่ ถ้าใช้กับจํานวน จะหมายถึง จํานวนมากหรือมีมูลค่ามาก 

 change เป็นคํานาม (noun) หมายถึง เงินเหรียญ หรือเงินทอน 

ตัวอย่างประโยค 
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Do you have some change?  คุณมีเงินเหรียญบ้างไหม  

Mod told the waiter to keep the change.  มดบอกบริกรให้เก็บเงินทอนไว้  

 coin เป็นคํานาม (noun) แปลว่า เหรียญ เงินเหรียญ 

 bill เป็นคํานาม (noun) มีความหมายดังต่อไปนี  

ความหมาย ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American 

English) 

ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ 

(British English) 

๑.  ธนบัตร (paper money)   bill 

เช่น a ten-dollar bill 

ธนบัตรใบละสิบดอลลาร์ 

banknote   

เช่น a ten-dollar banknote 

ธนบัตรใบละสิบดอลลาร์ 

๒.  ใบเรียกเก็บเงินทีเราต้องจ่ายเป็นค่าอาหาร

และเครืองดืมในร้านอาหาร  

(a piece of paper that shows how much 

you have to pay for the food and drinks 

that you have had in a restaurant) 

check 

เช่น  

Waiter, could you please give me 

the check?  

บริกร เก็บเงินด้วย 

bill 

เช่น  

Waiter, could you please give me 

the bill?  

บริกร เก็บเงินด้วย 

๓.  ใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี ค่าสินค้าหรือ

ค่าบริการต่าง ๆ  

(a piece of paper that shows how much 

you owe somebody for goods or services)  

bill 

เช่น 

the electricity bill  

ใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า 

telephone bill  

ใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ 

bill 

เช่น 

the electricity bill  

ใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า 

telephone bill  

ใบเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ 

 

 2.  Can Suda play tennis well?  สุดาสามารถเล่นเทนนิสได้ดีไหม 

    a.  Yes, she is.       ใช่ เธอเป็น     

    b.  No, she won’t. ไม่ใช่ เธอจะไม่ 

    c.  Yes, she can.    ใช่ เธอสามารถ    

    d.  No, she isn’t.   ไม่ใช่ เธอไม่ได้เป็น 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ c.  Yes, she can.  ใช่ เธอสามารถ(เล่นเทนนิสได้ดี) 

คําอธิบายเพิมเติม  

ประโยคบอกเล่า ประธาน (subject) +  can + กริยาไม่เปลียนรูป (infinitive) 

I / You / We / They 

He / She / It 

 

can 

eat. 

work. 

go. 
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ประโยคคําถาม  Can + ประธาน (subject) + กริยาไม่เปลียนรูป (infinitive) ? 

Can 

I/ we/ you/ they 
eat? 

work? 

go? he/ she/ it 

ประโยคปฏิเสธ  ประธาน (subject) +  can + not + กริยาไม่เปลียนรูป (infinitive) 

I / You / We / They 
cannot 

can’t 

eat. 

work. 

go. 

3.  The boss likes our idea.  เจ้านายชอบความคิดของพวกเรา 

    What does he like?  เขาชอบอะไร 

    a.  our work         งานของเรา     

    b.  our thought        ความคิดของเรา 

    c.  our story        เรืองของเรา     

    d.  our list               รายการของเรา 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ b. our thought  ความคิดของเรา 

4.  The teacher sat below the picture.  คุณครูนังอยู่ใต้รูปภาพ 

    Where did she sit?        เธอนังอยู่ทีไหน 

    a.  under the picture ใต้รูปภาพ      

    b.  behind the picture หลังรูปภาพ 

    c.  on top of the picture  บนยอด (ด้านบน) ของรูปภาพ  

    d.  next to the picture  ข้างรูปภาพ 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ a. under the picture  ใต้รูปภาพ 

5.  They will take the express train to Chiang Mai next week.  พวกเขาจะนังรถ(ไฟ)ด่วนไปเชียงใหม่พรุ่งนี     What kind of 

train will they take?  พวกเขาจะนังรถไฟชนิดอะไร 

    a.  a long train  รถไฟยาว     

    b.  a fast train  รถ(ไฟ)เร็ว 

    c.  a cheap train รถไฟราคาถูก    

    d.  a special train รถไฟพิเศษ 

คําตอบทีถกูต้องคือ ข้อ b. a fast train รถไฟเร็ว 

คําอธิบายเพิมเติม  

An express train is a fast train which stops at very few stations. (p. 542 : Collins, COBUILD English Dictionary for 

Advanced Learners)  รถ(ไฟ)ด่วนคือรถไฟทีหยุดจอดเพียงไม่กีสถานี 
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คําคุณศัพท์ (adjectives) คือคําทีใช้ขยายคํานาม เพือบอกรายละเอียดเกียวกับคํานามนั น เช่น  

 บอกลักษณะ : good ดี, bad เลว, fat อ้วน, thin ผอม, ugly น่าเกลียด, beautiful สวย  

 บอกขนาด : small เล็ก, big ใหญ่, large ใหญ่, short สั น, long ยาว 

 บอกสี : purple สีม่วง, white สีขาว, red สีแดง, blue สีนํ าเงิน, yellow สีเหลือง, black สีดํา  

 บอกจํานวน : one หนึง, two สอง, three สาม, four สี, five ห้า  

 บอกความเป็นเจ้าของ (Possessive Adjectives) : my ของฉัน, your ของคุณ, our ของเรา, his ของเขาผู ้ชาย, her ของ

เขาผู ้หญิง 

 ตําแหน่งของ Adjectives มีอยู่ ๒ แห่ง คือ 

๑.  อยู่หน้าคํานามทีต้องการขยาย 

  

ตัวอย่างประโยค 

Win is a good student.  วินเป็นนักเรียนทีด ี

I bought a purple bag yesterday. ฉันซื อกระเป๋าสีม่วงหนึงใบเมือวานนี 

She has three dogs and two cats.  เธอมีสุนัขสามตัวและแมวสองตัว 

Suda is my sister.  สุดาเป็นน้องสาวของฉัน 

๒.  อยู่หลัง verb to be หรือ linking verbs (คํากริยาทีสามารถตามด้วยคําคุณศัพท์เหมือน verb to be) เช่น look, smell, 

sound, feel, taste, seem, appear, become, turn    

      

ตัวอย่างประโยค 

Alana is beautiful.  อลาน่าเป็นคนสวย 

Her eyes are blue.  ดวงตาของเธอเป็นสีนํ าเงิน 

The trees are old and big.  ต้นไม้มีอายุมากและมีขนาดใหญ่ 

 

 

ตัวอย่างประโยค 

She looks very sad. เกิดอะไรขึ น เธอดูเศร้ามาก 

The soup tastes good.  ซุปมีรสชาติดี 

Put the milk in the fridge before it turns bad. เอานมไปใส่ตู ้ เย็นก่อนทีมันจะเสีย 

หลังจากทีได้ลองทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมกันไปแล้ว ท่านผู ้ อ่านคงจะได้รับความรู้

ภาษาอังกฤษเพิมขึ น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิงว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกองทัพอากาศ ติดตาม

คอลัมน์นี ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

     คําคุณศัพท (adjectives) + noun 

 ประธาน (subject) + verb to be  + คําคุณศัพท (adjectives) 

  ประธาน (subject) +  linking verb + คําคุณศัพท 

(adjectives) 
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Test Tip 20 

          สายลม 

สวัสดีค่ะ ท่านผู ้ อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู ้ อ่านอีกครั งนะคะ เป็นบทความทีต่อเนืองมาจาก 

Test Tip 19 เพือให้ท่านผู ้ อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ

ภาษาอังกฤษทีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู ้ อ่านลองเริมทําแบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกคําตอบทีคิดว่าถูกต้องจาก

ตัวเลือก ๔ ตัวเลือกทีให้มา 

1. Kathy is going steady with Jim. What is she doing? 

a. flying with Jim      b.   writing to Jim 

c.   watching Jim     d.   dating Jim 

2. Mary asked the clerk if he had change for a quarter. What did Mary want? 

a. a new quarter    b.   four quarters 

c.   three dimes and two nickels                            d.   five nickels 

3. John missed the first bus but he caught the next one. On which bus did John ride? 

a. the first bus     b.   the early bus 

c.   the late bus     d.   the second bus 

4. I hope I will have an opportunity to study French. What do I want? 

a. a French friend    b.   a chance to learn French 

c.   a trip to France    d.   a French car 

5. I’m looking for a berth. What am I looking for? 

a. my suitcase     b.   my bed on the train 

c.   my pay check    d.   my seat on the bus 

เมือทําแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมได้เลยค่ะ 

1. Kathy is going steady with Jim. แคธีกําลังออกเดทกับจิม  

What is she doing? เธอกําลังทําอะไร 

a. flying with Jim  กําลังเดินทางโดยเครืองบินกับจิม 

b. writing to Jim กําลังเขียน (จดหมาย) ถึงจิม   

c. watching Jim กําลังมองดูจิม   

d. dating Jim  กําลังออกเดทกับจิม 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ d. dating Jim  กําลังออกเดทกับจิม 

คําอธิบายเพิมเติม  

 going steady หรือ to go steady with someone หมายความว่า มีความสัมพันธ์ฉันคนรักกับคนรักเพียง คนเดียวมาเป็น

เวลานาน (to have a romantic relationship with one person for a long period of time.)   

 เมือคุณเริมคบกับใครสักคนและเริมออกเดทแต่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นั นพัฒนาไปอย่างจริงจังเร็วนัก คุณอาจพูดได้ว่า I 

am seeing someone.  หลังจากนนัคุณจะเริมเลือนระดับความสัมพันธ์เป็นแบบคนรัก คุณอาจพูดได้ว่า I am dating 



11 
 

someone. จนกระทังความสัมพันธ์พัฒนาไปถึงระดับ I am going steady with someone. ซึงหมายถึง เป็นแฟนกันอย่างเป็น

ทางการ 

.   Mary asked the clerk if he had change for a quarter. แมรีถามพนักงานว่าเขามีเงินให้แลก ๒๕ เซนต์ไหม 

     What did Mary want? แมรีต้องการอะไร  

a.  a new quarter   เหรียญ ๒๕ เซนต์เหรียญใหม่  

b.  four quarters   เหรียญ ๒๕ เซนต์ ๔ เหรียญ  

c.  three dimes and two nickels เหรียญ ๑๐ เซนต์ ๓ เหรียญ และ เหรียญ ๕ เซนต์ ๒ เหรียญ  

d.  five nickels   เหรียญ ๕ เซนต์ ๕ เหรียญ  

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ d. five nickels  เหรียญ ๕ เซนต์ ๕ เหรียญ  

คําอธิบายเพิมเติม  

 

 

เงินอเมริกัน รายละเอียด 

 

                
 

 
      

 

 

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

มีใช้ทั งในรูปธนบัตรและเหรียญ  

 

 
 

 

 

เหรียญ ๕๐ เซนต์ (half a dollar)  

 

 

 

 

 

 

 

เหรียญ ๒๕ เซนต์ (quarter)  
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3.  John missed the first bus but he caught the next one. จอห์นพลาดรถโดยสารคันแรกแต่สามารถขึ นรถคัน             

    ต่อมาได้  On which bus did John ride? จอห์นโดยสารรถคันไหน 

a. the first bus  รถโดยสารคันแรก 

b. the early bus รถโดยสารเทียวเช้า 

c. the late bus  รถโดยสารเทียวสาย 

d. the second bus รถคันทีสอง 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ d. the second bus รถคันทีสอง 

4.  I hope I will have an opportunity to study French. ฉันหวังว่าจะมีโอกาสทีจะได้เรียนภาษาฝรังเศส  

    What do I want? ฉันต้องการอะไร 

a. a French friend  เพือนชาวฝรังเศส   

b. a chance to learn French โอกาสในการเรียนภาษาฝรังเศส   

c. a trip to France  การเดินทางไปประเทศฝรังเศส 

d. a French car  รถฝรังเศส 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ b. a chance to learn French โอกาสในการเรียนภาษาฝรังเศส   

คําอธิบายเพิมเติม 

 French เป็นคํานาม (noun) หมายถึง ภาษาฝรังเศส 

 French เป็นคําคุณศัพท์ (adjective) หมายถึง ชาวฝรังเศส เกียวกับประเทศฝรังเศส 

คํานาม 
คําคุณศัพท์ 

ประเทศ ภาษา 

France      ประเทศฝรังเศส 

เช่น 

Have you ever been to France?  

French       ภาษาฝรังเศส 

เช่น 

He can speak French fluently.   เขา

French    ชาวฝรังเศส, เกียวกับประเทศ

ฝรังเศส   เช่น 

He is French. เขาเป็นชาวฝรังเศส 

 

 
 

 

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

 

 
 

 

เหรียญ ๕ เซนต์ (nickel) 

 

 
 

 

เหรียญ ๑ เซนต์ มีสีทองแดง  
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คุณเคยไปเทียวประเทศฝรังเศสไหม สามารถพูดภาษาฝรังเศสได้คล่องแคล่ว Do you like French food? คุณชอบอาหาร

ฝรังเศสไหม 

China      ประเทศจีน 

เช่น 

This car was made in China. 

 รถยนต์คันนี ผลิตในประเทศจีน 

Chinese       ภาษาจีน 

เช่น 

Can you speak Chinese? 

คุณพูดภาษาจีนได้ไหม 

Chinese   ชาวจีน, เกียวกับประเทศจีน 

เช่น 

His mother is Chinese. คุณแม่ของเขาเป็น

ชาวจีน 

Chinese products are very cheap. 

สินค้าของประเทศจีนมีราคาถูกมาก 

Italy        ประเทศอิตาลี 

เช่น 

Sila will visit Italy, Germany and 

France next month. 

ศิลาจะไปเทียวประเทศอิตาลี เยอรมัน

และฝรังเศสเดือนหน้า 

Italian         ภาษาอิตาลี 

เช่น 

I think Italian is a beautiful language. 

ฉันคิดว่าภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาที

ไพเราะ 

Italian       ชาวอิตาลี, เกียวกับประเทศอิตาลี   

เช่น 

That Italian boy is an exchange student. 

เด็กชายชาวอิตาเลียนคนนั นเป็นนักเรียน

(โครงการ)แลกเปลียน 

Can you recommend a good Italian 

restaurant in Bangkok? 

คุณแนะนําร้านอาหารอิตาเลียนดีๆสักร้านใน

กรุงเทพฯ ได้ไหม  

 

5.  I’m looking for a berth. ฉันกําลังหาทีนอน 

What am I looking for? ฉันกําลังหาอะไร 

a. my suitcase    กระเป๋าเสื อผ้าของฉัน 

b. my bed on the train   เตียงนอนของฉันบนรถไฟ 

c. my pay check    เช็คเงินค่าจ้างของฉัน 

d. my seat on the bus   ทีนังของฉันในรถโดยสาร 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ b. my bed on the train เตียงนอนของฉันบนรถไฟ 

คําอธิบายเพิมเติม 

 berth อ่านว่า เบอร์ธ เป็นคํานาม (noun) หมายถึงทีนอนในเรือหรือบนรถไฟ (a place to sleep on a ship or a train) 

หลังจากทีได้ลองทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมแล้ว ท่านผู ้ อ่านคงจะได้รับความรู ้ภาษาอังกฤษ

เพิมขึ น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิงว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี ได้ในฉบับ

หน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

 

********************************************** 

ข้อมูลอ้างอิง : http://dictionary.cambridge.org/dictionary/ 

                  http://dict.longdo.com 

                  www.traipope.blogspot.com 



14 

 

      Test Tip 21 

                   VanillaCream       

 สวัสดีค่ะ ท่านผู ้ อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู ้ อ่านอีกครั งนะคะ เป็นบทความทีต่อ

เนืองมาจาก Test Tip 20 เพือให้ท่านผู ้ อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมใน

การเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษทีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู ้ อ่านลองเริมทําแบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และ

เลือกคําตอบทีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกทีให้มา 

1. What’s the value of your watch? 

a. Where did you buy it? 

c. Who made it? 

b. How much is it worth? 

d. What kind is it? 

2. Her parents are very nice people. Who are her parents? 

a. her friends at school    b.   her aunt and uncle 

c. her mother and father    d.   her boyfriends 

3. The bus was delayed by the heavy traffic. What happened to the bus? 

a. The traffic made it late.   b.   The traffic damaged it. 

c.   The traffic destroyed it.   d.   The traffic made it early. 

4. We bought the movie tickets in advance. When did we buy them? 

a.   after the movie was over   b.   during the movie 

c.   the day before the movie   d.   one week after we saw the movie 

5. The clerk told Jane to put her money on the counter. What did he tell her to do? 

a.   to count her money    b.   to put her money in the machine  

c.   to take her money to the bank   d.   to put her money on the table 

เมือทําแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมได้เลยค่ะ 

1. What’s the value of your watch? นาฬิกาของคุณมีมูลค่าเท่าไร

a. Where did you buy it?  คุณซื อมันทีไหน 

b. How much is it worth?  มันมีราคาเท่าไร 

c. Who made it?  ใครทํามันขึ นมา 

d. What kind is it?  มันเป็นนาฬิกาชนิดไหน 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ b. How much is it worth? มันมีราคาเท่าไร 

คําอธิบายเพิมเติม 

 worth ในทีนีเป็นคําคุณศัพท์ (adjective) แปลว่า มีราคา ( having a value in money) 

worth + จํานวนเงิน เช่น 

Her new car is worth about ,000,000 baht. รถยนต์คันใหม่ของเธอมีราคาประมาณ ๓ ล้านบาท 
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worth  + V.ing   =  มีคุณค่า เช่น  

This book is worth reading. หนังสือเล่มนี มีค่าสมควรแก่การอ่าน 

2. Her parents are very nice people. พ่อและแม่ของเธอเป็นคนนิสัยดี  

     Who are her parents? พ่อและแม่ของเธอคือใคร 

a. her friends at school   เพือนๆ ของเธอทีโรงเรียน  

b. her aunt and uncle   น้าและลุงของเธอ   

c.   her mother and father   พ่อและแม่ของเธอ 

d.   her boyfriend   เพือนชายของเธอ 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ c. her mother and father   พ่อและแม่ของเธอ  

คําอธิบายเพิมเติม  

 parent เป็นคํานามนับได้ (countable noun) ใช้เป็นเอกพจน์ (singular) หมายถึง พ่อหรือแม่ เมือใช้เป็น 

พหูพจน์ (plural) หมายถึง พ่อและแม่ 

3. The bus was delayed by the heavy traffic. รถโดยสารช้าเนืองจากมีการจราจรคับคัง                            

4.  What happened to the bus?      มีอะไรเกิดขึ นกับรถโดยสาร  

a. The traffic made it late.  การจราจรทําให้มันช้า 

b.  The traffic damaged it.  การจราจรทําให้มันเสียหาย 

c.  The traffic destroyed it.  การจราจรทําลายมัน 

d.  The traffic made it early.  การจราจรทําให้มันมาเร็ว 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ a. The traffic made it late.   การจราจรทําให้มันช้า 

คําอธิบายเพิมเติม  

 ประโยค The bus was delayed by the heavy traffic. เป็นประโยคทีประธานเป็นผู ้ ถูกกระทํา เรียกว่า Passive Voice  

โดยทัวไปแล้วประโยคมีสองแบบคือ ประโยคทีประธานเป็นผู ้กระทํากริยา เรียกว่า Active Voice และประโยคทีประธานเป็น

ผู ้ถูกกระทํา เรียกว่า Passive Voice  

รูปแบบของ Passive Voice มีดังนี 

 

 

 

 

ประธาน ( subject ) Verb to be 

 

กริยาช่องที ๓ (Past Participle) 
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              Active Voice   Passive Voice 

          ทอมกินข้าว                                ข้าวถูกกินโดยทอม 

Present Simple Tense     Tom eats rice.             Rice is eaten by Tom. 

Present Continuous Tense      Tom is eating rice.           Rice is being eaten by Tom. 

Present Perfect Tense     Tom has eaten rice.    Rice has been eaten by Tom. 

Past Simple Tense  Tom ate rice.             Rice was eaten by Tom. 

Past Continuous Tense                   Tom was eating rice.       Rice was being eaten by Tom. 

Past Perfect Tense                          Tom had eaten rice.        Rice had been eaten by Tom. 

Future Simple Tense                       Tom will eat rice.             Rice will be eaten by Tom. 

Future Perfect Tense                      Tom will have eaten rice.                 Rice will have been eaten by Tom.  

make เป็นคํากริยา (verb) แปลว่า ทํา ในทีนี ใช้เป็น causative verb มีรูปแบบการใช้ดังนี 

 

make + somebody + V1 make + somebody/something + adjective 

The news made her cry.   

ข่าว(นั น)ทําให้เธอร้องไห้   

His mother made him stay in his room all day.   

แม่ของเขาบังคับให้เขาอยูใ่นห้องตลอดทั งวัน                           

The rain made the street slippery.  

ฝนทําให้ถนนลืน 

The news made her happy.   

ข่าว(นั น)ทําให้เธอมีความสุข              

 

5. We bought the movie tickets in advance. เราซื อตัวภาพยนตร์ล่วงหน้า    

     When did we buy them?  เราซื อมันเมือไร 

a. after the movie was over   หลังจากทีภาพยนตร์จบลง 

b. during the movie    ขณะทีภาพยนตร์ฉายอยู ่

c. the day before the movie   วันก่อนทีภาพยนตร์จะฉาย 

d. one week after we saw the movie  หนึงอาทิตย์หลังจากทีได้ชมภาพยนตร์ 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ c. the day before the movie ว ันก่อนทีภาพยนตร์จะฉาย 
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คําอธิบายเพิมเติม  

 book และ reserve เป็นคํากริยา (verb) แปลว่า จอง  

     เช่น I'd like to book (or reserve) a table for two for 8 o'clock tonight. (Oxford Advanced Learner’s Dictionary p. 131) 

ฉันต้องการจองโต๊ะสําหรับสองคนเวลาสองทุ่มคืนนี  

 make a reservation เป็นสํานวน แปลว่าจองเช่นกัน 

เช่น Don’t forget to make a reservation for the train to Udonthani for me. 

อย่าลืมจองตัวรถไฟไปอุดรธานีให้ฉันด้วย 

 be over เป็นสํานวน แปลว่า จบหรือส◌ิ◌้นสุด  

เช่น Don’t cry because it is over.  อย่าร้องไห้เพราะว่ามันจบแล้ว 

6. The clerk told Jane to put her money on the counter. พนักงานบอกเจนให้วางเงินไว้บนเคาน์เตอร์    

     What did he tell her to do? เขาบอกให้เธอทําอะไร 

a. to count her money    ให้นับเงินของเธอ 

b. to put her money in the machine  ให้นําเงินของเธอใส่ในเครือง 

c. to take her money to the bank   ให้นําเงินของเธอไปทีธนาคาร  

d. to put her money on the table   ให้วางเงินของเธอบนโต๊ะ 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ d. to put her money on the table ให้วางเงินของเธอบนโต๊ะ 

หลังจากทีได้ลองทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมแล้ว ท่านผู ้ อ่านคงจะได้รับความรู ้ภาษาอังกฤษเพิมขึ น 

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิงว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี ได้ในฉบับหน้านะ

คะ สวัสดีค่ะ 

อ้างอิงจาก:  http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary       http://dict.longdo.com 
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Test Tip 22 

          Paulaner Dunkel 

สวัสดีค่ะ ท่านผู ้ อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู ้ อ่านอีกครั งนะคะ  เป็นบทความทีต่อเนืองมาจาก 

Test Tip 1 เพือให้ท่านผู ้ อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ

ทดสอบภาษาอังกฤษทีศนูย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู ้ อ่านลองเริมทําแบบทดสอบได้เลยนะคะ อ่านโจทย์และเลือกคําตอบทีคิดว่าถูกต้อง

จากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกทีให้มา  

1. I feel tired.  

a.  I will be tired.                               b.  I was tired. 

c.  I am tired.  d.  I’m not tired.   

2. Peter is carrying the box. 

a.  He is sitting on the box. b.  He is painting the box. 

c.  He is buying the box. d.  He is moving the box. 

3. Bill was a common American name. 

a.  Few people are named Bill.                   b.  Many people are named Bill. 

c.  Bill is a bad name. d.  Bill is a rare name.    

4. I am not familiar with that kind of TV program. 

a.  I can’t find it. b.  I don’t know anything about it. 

 c.  I don’t like it. d.  I can’t pay for it. 

5. Mrs. Smith is fat but her husband is the opposite. 

 a.  Her husband is rich. b.  Her husband is fatter. 

 c.  Her husband is thin.     d.  Her husband is sleepy. 

 เมือทําแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมได้เลยค่ะ 

1. I feel tired. ฉันรู ้ สึกเหนือย (เหตุการณ์ในปัจจุบัน) 

 a.  I will be tired.   ฉันจะรู ้สึกเหนือย  (เหตุการณ์ในอนาคต)  

 b.  I was tired.  ฉันรู ้สึกเหนือย     (เหตุการณ์ในอดีต) 

 c.  I am tired.  ฉันรู ้สึกเหนือย     (เหตุการณ์ในปัจจุบัน) 

 d.  I’m not tired.  ฉันไม่รู ้สึกเหนือย  (เหตุการณ์ในปัจจุบัน) 

 คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ c.  I am tired. ฉันรู ้ สึกเหนือย 

คําอธิบายเพิมเติม 

 ประโยค I am tired มีความหมายเหมือน I feel tired และมีโครงสร้างประโยคเหมือนกัน คือ คํากริยา (verb) + คําคุณศัพท์ 

(adjective)  

 คํากริยา feel, taste, smell, look, sound, seem, appear, turn, become เป็นคํากริยาทีเรียกว่า Linking Verb 



19 
 

Subject + be + adjective Subject + linking Verb + adjective 

  

I was tired at the end of the workshop. 

ฉันรู ้สึกเหนือยมากเมือจบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

The students were very excited about the trip to 

Suphanburi.  

นักเรียนรู ้สึกตืนเต้นมากกับการไปเทียวสุพรรณบุรี 

 

The football match was boring. 

การแข่งขันฟุตบอลน่าเบือ  

 

They were very exhausted when the game was over.  

พวกเขารู ้สึกเหน็ดเหนือยมากเมือการแข่งขันสิ นสุดลง 

 

This ice cream is good.  

ไอศกรีมนี รสชาติดี 

 

The milk is bad. Please throw it away.  

นมมีกลินไม่ดี ช่วยเอามันไปทิ ง(หน่อย) 

 

 

I felt tired at the end of the workshop. 

ฉันรู ้สึกเหนือยมากเมือจบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

The students looked very excited about the trip to 

Suphanburi.  

นักเรียนดูตืนเต้นมากกับการไปเทียวสุพรรณบุรี 

 

The football match seemed boring. 

การแข่งขันฟุตบอลดูเหมือนว่าจะน่าเบือ  

 

They looked very exhausted when the game was over.   

พวกเขาดูเหน็ดเหนือยมากเมือการแข่งขันสิ นสุดลง 

 

This ice cream tastes good.  

ไอศกรีมนี รสชาติดี 

 

The milk smells bad. Please throw it away.  

นมมีกลินไม่ดี ช่วยเอามันไปทิ ง(หน่อย) 

 

 

2. Peter is carrying the box.  ปีเตอร์กําลังย้ายทีกล่องใบนั น 

a.  He is sitting on the box.     เขากําลังนังอยู่บนกล่องใบนั น  

b.  He is painting the box.      เขากําลังทาสีกล่องใบนั น  

c.  He is buying the box.      เขากําลังซื อกล่องใบนั น 

 d.  He is moving the box.      เขากําลังย้ายทีกล่องใบนั น  

 คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ d. He is moving the box. เขากําลังย้ายทีกล่องใบนั น  

คําอธิบายเพิมเติม 

 carry ในทีนีหมายถึง ย้ายสิงของจากทีหนึงไปยังอีกทีหนึง (to take something from one place to  

another)   
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3. Bill was a common American name. บิลเป็นชือคนอเมริกันทีพบได้ทัวไป  

a.  Few people are named Bill.          มีคนไมกี่คนทีใช้ชือบิล  

b.  Many people are named Bill.  มีคนจํานวนมากทีใช้ชือบิล 

c.  Bill is a bad name.   บิลเป็นชือทีไม่ด ี

d.  Bill is a rare name.   บิลเป็นชือทีหายาก  

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ b. Many people are named Bill. มีคนจํานวนมากทีใช้ชือบิล  

คําอธิบายเพิมเติม 

 common เป็นคําคุณศัพท์ (adjective) มีความหมายว่า ทีพบได้เป็นจํานวนมาก หรือ ทีพบได้ทัวไป หรือพบ 

ได้หลายที (existing in large numbers or in many places).  

ตัวอย่างประโยค 

Breast cancer is the most common type of cancer among women around the world. 

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งชนิดทีพบได้มากทีสุดในสตรีทัวโลก 

 ประโยค Few people are named Bill. และ  Many people are named Bill. เป็นประโยคทีประธาน    เป็นผู ้ถูกกระทํา 

เรียกว่า Passive Voice  

รูปแบบของ Passive Voice มีดังนี 

ประธาน ( subject ) Verb to be 

 

กริยาช่องที ๓ (Past Participle) 

 

 

Tense 
Active Voice Passive Voice 

ทอมกินข้าว ข้าวถูกกินโดยทอม 

Present Simple Tense Tom eats rice. Rice is eaten by Tom. 

Present Perfect Tense Tom has eaten rice. Rice has been eaten by Tom. 

Past Simple Tense Tom ate rice.            Rice was eaten by Tom. 

Past Continuous Tense            Tom was eating rice.      Rice was being eaten by Tom. 

Past Perfect Tense                Tom had eaten rice.       Rice had been eaten by Tom. 

Future Simple Tense                   Tom will eat rice.       Rice will be eaten by Tom. 

Future Perfect Tense               Tom will have eaten rice.             Rice will have been eaten by Tom. 
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ตัวอย่างประโยค 

Cheese is made from milk.   ชีสทําจากนม 

The packages were mailed yesterday. พัสดุถูกส่งทางไปรษณีย์เมือวานนี 

4. I am not familiar with that kind of TV program. ฉันไม่คุ ้นกับรายการทีวีประเภทนั น 

 a.  I can’t find it.    ฉันหามันไม่เจอ  

 b.  I don’t know anything about it.  ฉันไม่รู ้ อะไรเกียวกับมันเลย 

 c.  I don’t like it.    ฉันไม่ชอบมัน 

 d.  I can’t pay for it.    ฉันไม่สามารถจะจ่ายเพือสิงนี ได้ 

 คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ b. I don’t know anything about it. ฉันไม่รู ้อะไรเกียวกับมันเลย  

คําอธิบายเพิมเติม 

 to be familiar with แปลว่า รู ้ จักคุ ้นเคย  

ตัวอย่างประโยค 

I’m not familiar with Windows 7. ฉันไม่คุ ้นเคยกับวินโด้ว์สเจ็ด  

 สํานวนอืน  ๆทีมีความหมายเหมือนกันคือ  

 

   be/get used to    

   be/get accustomed to     
   +  noun หรือ V+ing     

 

ตัวอย่างประโยค 

You will get used to the hot weather in Thailand. คุณจะคุ ้นเคยกับอากาศร้อนในประเทศไทย 

She is accustomed to living in Bangkok, so she doesn’t mind the noise from the traffic. 

เธอคุ ้นเคยกับการ(ใช้ชีวิต)อยู่ในกรุงเทพดังนั นจึงไม่ใส่ใจเสียงทีมาจากการจราจร 

5. Mrs. Smith is fat but her husband is the opposite.       คุณนายสมิธอ้วนแต่สามีของเธอนั นตรงกันข้าม 

 a.  Her husband is rich.  สามีของเธอรวย  

 b.  Her husband is fatter.  สามีของเธออ้วนกว่าเธอ 

 c.  Her husband is thin.  สามีของเธอผอม      

 d.  Her husband is sleepy. สามีของเธอง่วงนอน 

 คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ c. Her husband is thin. สามีของเธอผอม        

คําอธิบายเพิมเติม 

 but ใช้เชือมประโยคสองประโยคทีมีความหมายขัดแย้งกัน 

ตัวอย่างประโยค 

He is rich but I am poor.  เขารวยแต่ผมจน 
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 opposite สามารถเป็นคํานาม (noun) คําคุณศัพท์ (adjective) หรือคําบุพบท (preposition) ดังนี 

. ใช้เป็นคํานาม แปลว่า สิงทีอยู่ตรงกันข้าม คนหรือสิงทีแตกต่างจากคนหรือสิงอืน (a person or thing that is as different as 

possible from another) 

ตัวอย่างประโยค 

Black is the opposite of white.  สีดําเป็นสีตรงกันข้ามกับสีขาว 

.  ใช้เป็นคําคุณศัพท์ แปลว่า ทีอยู่ตรงกันข้าม แตกต่าง 

ตัวอย่างประโยค 

Go straight for two blocks. The Grand Hotel is on the opposite side of the road.  

ตรงไปอีกสองช่วงตึก โรงแรมแกรนด์โฮเต็ลอยู่ฝังตรงข้ามของถนน  

.  ใช้เป็นคําบุพบท แปลว่า ตรงข้าม (across from or facing someone or something) 

ตัวอย่างประโยค 

The bank is opposite the hotel. ธนาคารอยูต่รงข้ามกับโรงแรม 

 หลังจากทีได้ลองทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมแล้ว ท่านผู ้ อ่านคงจะได้รับความรู ้ภาษาอังกฤษ

เพิมขึ น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิงว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี ได้ใน

ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 
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Test Tip  

Water lily 

สวัสดีค่ะ ท่านผู ้ อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู ้ อ่านอีกครั งนะคะ เป็นบทความทีต่อ

เนืองมาจาก Test Tip  เพือให้ท่านผู ้ อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษทีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู ้อ่านลองเริมทําแบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือก

คําตอบทีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกทีให้มา  

1. I have an account at this bank. 

   a. I cash checks at this bank.  b. I keep money in this bank. 

   c. I work in this bank.   d. I shop at this bank. 

2. Jen has to study a lesson tonight. 

   a. She should study your lesson.  b. She can study your lesson. 

   c. She will study your lesson.  d. She must study your lesson. 

3. Peter forgot to mail the letter. 

    a. He ought to mail it.   b. He remembered to mail it. 

    c. He didn’t remember to mail it.  d. He didn’t have to mail it. 

4. My niece is crazy about her teacher. 

   a. She likes her teacher very much. b. She doesn’t like her teacher. 

   c. My niece is not well.   d. My niece says her teacher is not well. 

5. We don’t have that brand right now. 

    a. We don’t have that brand this month.  b. We don’t have that brand at this time. 

    c. We won’t have that brand tomorrow.  d. We never have that brand. 
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เมือทําแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมได้เลยค่ะ 

1. I have an account at this bank.   ฉันมีบัญชีอยู่ทีธนาคารนี 

   a.  I cash checks at this bank.  ฉันนําเช็คมาขึ นเป็นเงินสดทีธนาคารนี   

    b.  I keep money in this bank.   ฉันเก็บเงินไว้ทีธนาคารนี  

    c.  I work in this bank.  ฉันทํางานทีธนาคารนี 

    d.  I shop at this bank.   ฉันซื อของทีธนาคารนี 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ b. I keep money in this bank. ฉันเก็บเงินไว้ทีธนาคารนี 

คําอธิบายเพิมเติม 

 account (ตัวย่อ a/c) เป็นคํานาม (noun) แปลว่า บัญชี บัญชีเงินฝาก (an arrangement that somebody has with a 

bank) 

ตัวอย่างประโยค  

I have an account at/ with the Thai Military Bank.   ฉันมีบัญชีอยู่ทีธนาคารทหารไทย  

คําศัพท์อืนๆทีน่าสนใจเกียวกับธนาคาร คือ 

 deposit อ่านว่า ดพิอสซิท เป็นคํากริยา (verb) หมายถึง ฝากเงิน (to put money into a bank account) 

ตัวอย่างประโยค  

My mother deposited 5,000 baht to my account yesterday. แม่ฝากเงิน ๕,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีของฉัน เมือวานนี 

 withdraw เป็นคํากริยา (verb) หมายถึง  ถอนเงิน (to take money out of a bank account) 

ตัวอย่างประโยค  

I'd like to withdraw 500 baht from my account.  ผมต้องการถอนเงิน ๕๐๐ บาท จากบัญชีของผม 

 transfer เป็นคํากริยา (verb) หมายถึง  โอนเงิน (to move from one place to another; to move 

something/somebody from one place to another place) 

ตัวอย่างประโยค  

I will transfer money from my bank account to yours tomorrow.  ฉันจะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณพรุ่งนี 

2. Jen has to study a lesson tonight.  เจนต้องทบทวนบทเรียนคืนนี 

      a. She should study her lesson. เธอควรทบทวนบทเรียนของเธอ  

      b. She can study her lesson. เธอสามารถทบทวนบทเรียนของเธอ  

      c. She will study her lesson.     เธอจะทบทวนบทเรียนของเธอ  

     d. She must study her lesson.   เธอต้องทบทวนบทเรียนของเธอ 
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คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ  d. She must study her lesson.  เธอต้องทบทวนบทเรียนของเธอ 

คําอธิบายเพิมเติม 

 have to/ has to และ must  มีความหมายเหมือนกัน คือ“ต้อง” ใช้กล่าวถึงสิงทีจําเป็นต้องทํา   

มีการใช้ดังนี      

ประธาน  +   have to/ has to  +  verb (กริยาทีไม่เปลียนรูป)  

I/ We/ You/ They              have to do 

work  He/ She/ It                       has to 

 

ประธาน + must + verb (กริยาทีไม่เปลียนรูป)   

I / You / We / They 

He / She / It 

 

must 

eat. 

work. 

go. 

 

ตัวอย่างประโยค  

Jim must hand his paper in by this Friday.   จิมต้องส่งรายงานภายในวันศุกร์นี 

She has to go now.    เธอต้องไปเดียวนี 

3. Peter forgot to mail the letter. ปีเตอร์ลืมส่งจดหมาย 

     a. He ought to mail it.  เขาควรส่งมัน 

     b. He remembered to mail it. เขาจําได้ว่าต้องส่งมัน 

     c. He didn’t remember to mail it. เขาจําไม่ได้ว่าต้องส่งมัน 

     d. He didn’t have to mail it. เขาไม่จําเป็นต้องส่งมัน 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ c. He didn’t remember to mail it. เขาจําไม่ได้ว่าต้องส่งมัน 

คําอธิบายเพิมเติม 

remember + to + verb (กริยาที ไม่เปลี ยนรูป)   มีความหมายว่า  จําได้ถึงสิงทีจะต้องทํา 

remember + V ing           มีความหมายว่า  จําได้ถึงสิงทีได้ทําไปแล้ว 
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ตัวอย่างประโยค 

I remembered to lock the door when I left.       ตอนออกมาฉันจําได้ว่าจะต้องล็อคประต ู

I’m sure I locked the door. I clearly remembered locking it.  

ฉันแน่ใจว่าล็อคประตูแล้ว ฉันจําได้ชัดเจนว่าล็อคมันแล้ว 

forget + to + verb (กริยาที ไม่เปลี ยนรูป)   มีความหมายว่า  ลืมสิงทีจะต้องทํา 

forget + V ing                                    มีความหมายว่า  ลืมสิงทีได้ทําไปแล้ว 

ตัวอย่างประโยค 

Don’t forget to post the letter for me.              อย่าลืมส่งจดหมายให้ด้วย 

I’m sorry I forgot borrowing you some money.     ขอโทษ ฉันลืมว่ายืมเงินเธอไป (เลยยังไม่ได้คืน) 

4. My niece is crazy about her teacher.   หลานสาวของฉันคลังไคล้ครูของเธอ 

     a. She likes her teacher very much. เธอชอบครูของเธอมาก 

    b. She doesn’t like her teacher.  เธอไม่ชอบครูของเธอ 

     c. My niece is not well.   หลานสาวของฉันไม่สบาย 

      d. My niece says her teacher is not well.   หลานสาวของฉันพูดว่าครูของเธอไม่สบาย 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ a. She likes her teacher very much. เธอชอบครูของเธอมาก 

คําอธิบายเพิมเติม 

 crazy เป็นคําคุณศัพท์ (adjective) มีหลายความหมาย ในทีนี จะอธิบายเฉพาะ crazy + about + somebody/ 

something หมายถึง คลังไคล้ ชอบมาก    

ตัวอย่างประโยค  

My colleague is crazy about Bie The Star. She buys every album of him.  

เพือนร่วมงานของฉันชอบบี  เดอะ สตาร์มาก  เธอซื อเพลงของเขาทุกอัลบั ม 

My husband is crazy about soccer. He never gets tired of talking about it.  

สามีของฉันคลังไคล้ฟุตบอลมาก และไม่เคยเบือทีจะคุยเกียวกับมันเลย  

5. We don’t have that brand right now. เราไม่มีสินค้ายีห้อนั นตอนนี 

    a. We don’t have that brand this month. เราไม่มีสินค้ายีห้อนั นเดือนนี  

    b. We don’t have that brand at this time.  เราไม่มีสินค้ายีห้อนั นในขณะนี  

  c. We won’t have that brand tomorrow.    เราจะไม่มีสินค้ายีห้อนั นในวันพรุ่งนี 

d. We never have that brand.  เราไม่เคยมีสินค้ายีห้อนั น 

คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ b. We don’t have that brand at this time. เราไม่มีสินค้ายีห้อนั นในขณะนี 
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คําอธิบายเพิมเติม 

 วลีอืน ๆ ทีหมายถึง “ตอนนี” “ขณะนี” คือ at the moment, at this moment, at present  

ตัวอย่างประโยค  

My father is going to the hospital at the moment.       พ่อของผมกําลังไปโรงพยาบาลตอนนี 

Don't disturb her. She is working right now.     อย่ารบกวนเธอ  เธอกําลังทํางานอยูต่อนนี 

หลังจากทีได้ลองทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมแล้ว ท่านผู ้ อ่านคงจะได้รับความรู ้

ภาษาอังกฤษเพิมขึ น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิงว่าบทความ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกองทัพอากาศ ติดตามบทความ 

Test Tip ในคอลัมน์ครูภาษาพาทีได้ต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ 

    

********************************** 

 

อ้างอิงจาก : Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
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Test Tip 2  

Jasmine 

สวัสดีค่ะ  ท่านผู ้ อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู ้ อ่านอีกครั งนะคะ เป็นบทความทีต่อเนืองมาจาก Test Tip 

2  เพือให้ท่านผู ้ อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ

ภาษาอังกฤษทีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู ้ อ่านลองเริมทําแบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และเลือกคําตอบทีคิดว่าถูกต้องจาก

ตัวเลือก ๔ ตัวเลือกทีให้มา 

1.  They guess it will rain tomorrow. 

a.  They’re sure it will rain tomorrow.  b.  It won’t rain tomorrow. 

c.  They can’t make it rain tomorrow.  d.  They think it will rain tomorrow. 

2. Jane was a liaison officer of the unit. 

a.  She worked at the library.   b.  She worked at the officers club. 

c.  She worked at the laundry.   d.  She worked at the headquarters. 

3. In general, Thais are friendly. 

a.  Very few Thais are friendly.   b.  Several Thais are friendly. 

c.  Usually Thais are friendly.   d.  No Thais are friendly. 

4. Susan owes the bank five hundred dollars. 

a.  She must pay the bank $500.00.  b.  The bank must pay her $500.00. 

c.  The bank has only $500.00.   d.  She lost $500.00 near the bank. 

5. The workmanship on this sports car is excellent. 

a.  This sports car is very expensive.  b.  The men are still working on this sports car. 

c.  This sports car is made very well.  d.  The workman drives this sports car. 

เมือทําแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว  เชิญตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมได้เลยค่ะ 

1. They guess it will rain tomorrow.   พวกเขาคาดว่าพรุ่งนี ฝนจะตก 

a.  They’re sure it will rain tomorrow. พวกเขามันใจว่าพรุ่งนี ฝนจะตก 

b.  It won’t rain tomorrow.   พรุ่งนี ฝนไม่ตก 

c.  They can’t make it rain tomorrow. พวกเขาไม่สามารถทําให้ฝนตกพรุ่งนี 

d.  They think it will rain tomorrow.  พวกเขาคิดว่าพรุ่งนี ฝนจะตก 

คําตอบทีถูกต้อง  คือ  d. They think it will rain tomorrow.  พวกเขาคิดว่าพรุ่งนี ฝนจะตก 

คําอธิบายเพิมเติม 

 guess เป็นคํากริยา (verb) เมือใช้แบบไม่เป็นทางการ (informal) ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (AmE) มีความหมายว่า “คิด 

คาดว่า ดูเหมือนว่า” (to suppose that something is true or likely) เช่น 

I guess (that) you are looking for a new job now. ฉันคิดว่าคุณคงกําลังมองหางานใหม่อยู่ในขณะนี 
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 Modal Auxiliaries คือกริยาช่วยทีเพิมความหมายของประโยค ได้แก่ can, could, may, might, should, must, will, would 

เป็นต้น เช่น 

 Ann can speak Spanish.             แอนสามารถพูดภาษาสเปนได้ 

 You should go now. It’s getting dark.  คุณควรจะไปได้แล้ว มันกําลงัจะมืด 

 ประโยคบอกเล่า  ประธาน (subject) +  modal + กริยาไม่เปลียนรูป (infinitive) 

 I/You/We/They 

He/She/It 

can, could 

may, might 

should 

must 

will, would 

work. 

go. 

sleep. 

 

 ประโยคปฏิเสธ     ประธาน (subject)  +   modal   +   not   +    กริยาไม่เปลียนรูป (infinitive)  

 I/You/We/They 

He/She/It 

can, could  

may, might  

should  

must  

will, would  

not 

 

 

work. 

go. 

sleep. 

 

 ประโยคคําถาม     Modal  +   ประธาน (subject)   +    กริยาไม่เปลียนรูป (infinitive) ? 

Can, Could 

May, Might 

Should 

Must 

Will, Would 

I/You/We/They 

He/She/It 

work? 

go? 

sleep? 

 

 

 

2. Jane was a liaison officer of the unit.  เจนเป็นเจ้าหน้าที (ประสานงาน/นายทหารติดต่อ) ของหน่วย 

a.  She worked at the library.   เจนทํางานทีห้องสมุด  

b.  She worked at the officers club.   เจนทํางานทีสโมสรสัญญาบัตร 

c.  She worked at the laundry.   เจนทํางานทีร้านซักรีด 

d.  She worked at the headquarters.  เจนทํางานทีกองบัญชาการ  

คําตอบทีถูกต้อง  คือ  d. She worked at the headquarters. เจนทํางานทีกองบัญชาการ 
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คําอธิบายเพิมเติม 

 liaison อ่านว่า ลิเอสฺเซิน  เป็นคํานาม (noun) แปลว่า การติดต่อสือสารหรือความร่วมมือระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม (a 

relationship between two organizations or different departments in an organization, involving the exchange of 

information or ideas)   

 liaison officer หมายถึง เจ้าหน้าทีทีติดต่อประสานงานหรือแลกเปลียนข้อมูล; นายทหารติดต่อระหว่างสองกองทัพทีร่วมมือกัน  

 laundry อ่านว่า ลอนดรี  เป็นคํานาม (noun) แปลว่า ร้านซักรีด ผ้าทีส่งไปซักรีด 

3. In general, Thais are friendly.  โดยทัวไป/โดยปกตคินไทยมีความเป็นมิตร 

a.  Very few Thais are friendly.  คนไทยจํานวนน้อยมากทีเป็นมิตร 

b.  Several Thais are friendly.  คนไทยหลายคนทีเป็นมิตร 

c.  Usually Thais are friendly.  โดยปกติคนไทยมีความเป็นมิตร 

d.  No Thais are friendly.   ไม่มีคนไทยทีเป็นมิตร 

คําตอบทีถูกต้อง  คือ  c. Usually Thais are friendly.  โดยปกติคนไทยมีความเป็นมิตร 

คําอธิบายเพิมเติม 

 in general เป็นสํานวน แปลว่า โดยทัวไป โดยปกติ ตามธรรมดา มีความหมายเหมือนกับ usually; mainly;    by and large 

เช่น 

 Our customers are mainly young people. ลูกค้าของเราโดยส่วนใหญ่เป็นพวกหนุม่สาว 

 By and large, women can bear pain better than men.  โดยทัวไปแล้วผูห้ญิงสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดได้ดีกว่าผู ้ ชาย 

 usually คํากริยาวิเศษณ์แสดงความถี ความบ่อย (Adverbs of frequency) แปลว่า  โดยปกติ ตามธรรมดา ส่วนมาก (most of 

the time) ตําแหน่งของ usually ในประโยคมีดังนี 

- หน้าประโยค 

     Usually I get up early.     โดยปกติฉันตืนนอนแต่เช้า 

- หน้ากริยาหลักของประโยค  

I usually go to work early. โดยปกติฉันไปทํางานแต่เช้า 

- ถ้ากริยาหลักเป็น verb be    usually จะวางไว้หลัง verb be เช่น 

       I am usually late.     โดยปกติฉันมาสาย 

- ท้ายประโยค 

                I go to bed around 9 p.m. usually. โดยปกติฉันเข้านอนประมาณสามทุ่ม 

 very few  +  คํานามนับได้พหูพจน์  มีความหมายในทางลบ (negative meaning) แปลว่า จํานวนน้อยมาก แทบจะไม่มีเลย 

เช่น 

 She has been working here for many years, but she has very few friends. 

 เธอทํางานทีนีมาตั งหลายปีแล้ว แต่เธอมีเพือนน้อยมาก 

 several  +  คํานามนับได้พหูพจน์  แปลว่า หลายคน หลายอัน หลายสิง  เช่น 

There are several apples in the fridge. You can take them.   มีแอ๊ปเปิลหลายลูกอยู่ในตู ้เย็น คุณเอาไปได้ 
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 no  +  คํานามนับได้และคํานามนับไม่ได้  แปลว่า ไม่มี  เช่น 

 No news is good news. (proverb)  ไม่มีข่าว(มา) ถือว่าเป็นข่าวดี (สุภาษิต) 

There are no students in the classroom.  ไม่มีนักเรียนอยู่ในห้องเรียน 

I have no money. Can I borrow you some? ฉันไม่มีเงินเลย ขอยืมเงินคุณหน่อยได้ไหม  

4. Susan owes the bank five hundred dollars. ซูซานเป็นหนี ธนาคารห้าร้อยดอลลาร์ 

a.  She must pay the bank $500.00. เธอต้องจ่ายเงินให้ธนาคารห้าร้อยดอลลาร์ 

b.  The bank must pay her $500.00. ธนาคารต้องจ่ายเงินให้เธอห้าร้อยดอลลาร์ 

c.  The bank has only $500.00.  ธนาคารมีเงินแค่ห้าร้อยดอลลาร์ 

d.  She lost $500.00 near the bank.  เธอทําเงินหายห้าร้อยดอลลาร์ใกล้ๆธนาคาร 

คําตอบทีถูกต้อง  คือ  a. She must pay the bank $500.00.  เธอต้องจ่ายเงินให้ธนาคารห้าร้อยดอลลาร์ 

คําอธิบายเพิมเติม 

 owe เป็นคํากริยา (verb) แปลว่า เป็นหนี 

owe somebody something   owe something to somebody 

Mod owes me 500 baht. 

มดเป็นหนี ฉันห้าร้อยบาท 

Mod owes 500 baht to me. 

มดเป็นหนี ฉันห้าร้อยบาท 

 สํานวนทีมีความหมายว่า “เป็นหนี” คือ to be in debt  เช่น 

Susan is in debt. ซูซานเป็นหนี 

 debt อ่านว่า เดทฺ  (ไม่ออกเส◌ียงอักษร b) เป็นคํานาม (noun) แปลว่า หนี สิน ความเป็นหนี 

5. The workmanship on this sports car is excellent.  งานฝีมือของรถสปอร์ตคันนี เยียมมาก 

a.  This sports car is very expensive.   รถสปอร์ตคันนีราคาแพงมาก 

b.  The mechanics are still working on this sports car. ช่างกําลังซ่อมรถสปอร์ตคันน ี

c.  This sports car is made very well.   รถสปอร์ตคันนีผลิตออกมาได้ดมีาก 

d.  The workman drives this sports car.   คนงานขับรถรถสปอร์ตคันนี 

คําตอบทีถูกต้อง  คือ  c. This sports car is made very well. รถสปอร์ตคันนีผลิตออกมาได้ดีมาก 

หลังจากทีได้ลองทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมแล้ว ท่านผู ้ อ่านคงจะได้รับความรู ้ภาษาอังกฤษ

เพิมขึ น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิงว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์นี ได้ในฉบับ

หน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

 

******************* 

References : http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary 

                     http://dict.longdo.com 

         http://www.learn-english-today.com/Proverbs/proverbs_L-Z.html   
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Test Tip 25 

                           Annoying Lieutenant  

สวัสดีค่ะ ท่านผู ้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู ้อ่านอีกครั งนะคะ เป็นบทความทีต่อ

เนืองมาจาก Test Tip 24 เพือให้ท่านผู ้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมใน

การเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษทีศูนย์ภาษาฯ ด้วย ท่านผู ้อ่านลองเริมทําแบบทดสอบได้เลยนะคะ ให้ท่านอ่านโจทย์และ

เลือกคําตอบทีคิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกทีให้มา 

1. I am accustomed to eating lunch at noon. 

a. I used to eating at noon. 

b. I never eat lunch at noon. 

c. I am not eating lunch at noon. 

d. I am used to eating lunch at noon. 

2. You ought to do your homework tonight. 

a. You must do your homework tonight. 

b. You should do your homework tonight. 

c. You have to do your homework tonight. 

d. You will do your homework tonight. 

3. The magazine will come next month. 

a. The magazine will cost more next month. 

b. The magazine will be torn next month. 

c. The magazine will appear next month. 

d. The magazine will cost less next month. 

4. We usually walk to the bus station. 

a. We walk to the bus station at night. 

b. We walk to the bus station in the summer. 

c. We always walk to the bus station. 

d. We walk to the bus station most of the time. 

5. Bob said his car was out of gas. 

a. There was too much gas left in the car. 

b. There was no gas left in the car. 

c. There was a lot of gas left in the car. 

d. There was a little gas left in the car. 

เมือทําแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว  เชิญตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมได้เลยค่ะ 

1. I am accustomed to eating lunch at noon.  ฉันเคยชินกับการกินข้าวกลางวันตอนเทียง 

a. I used to eating at noon.  ฉันเคยกินตอนเทียงเป็นประจํา (ในอดีต) 

b. I never eat lunch at noon.  ฉันไม่เคยกินข้าวกลางวันตอนเทียง 

c. I am not eating lunch at noon.  ฉันไม่ได้กําลังกินข้าวกลางวันตอนเทียง 

d. I am used to eating lunch at noon. ฉันเคยชินกับการกินข้าวกลางวันตอนเทียง 

 คําตอบทีถูกต้องคือ ข้อ d. I am used to eating lunch at noon. ฉันเคยชินกับการกินข้าวกลางวันตอนเทียง 
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 คําอธิบายเพิมเติม 

 be/become/get accustomed to และ be/become/get used to มีความหมายว่า เคยชิน คุ ้นเคย  

 

   be/become/get used to    

   be/become/get accustomed to     
   +  noun หรือ V+ing     

 

ตัวอย่างประโยค 

You will be used to the hot weather in Thailand.    

You will become used to the hot weather in Thailand.  คุณจะคุ ้นเคยกับอากาศร้อนในประเทศไทย 

You will get used to the hot weather in Thailand.      

You will be used to living in Thailand.    

You will become used to living in Thailand.  คุณจะคุ ้นเคยกับการอยูใ่นประเทศไทย 

You will get used to living in Thailand.      

I am accustomed to Thai food.    

I become accustomed to Thai food.  ฉันเคยชินกับอาหารไทย 

I get accustomed to Thai food. 

I am accustomed to eating Thai food.    

I become accustomed to eatingThai food.  ฉันเคยชินกับการกินอาหารไทย 

I get accustomed to eating Thai food. 

 used to ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ทีเคยกระทําเป็นประจําในอดีต (Past Simple Tense)  

 

 

 

ตัวอย่างประโยค 

I used to drink soda when I was a child. ฉันเคยดืมนํ าอัดลมเป็นประจําตอนฉันเป็นเด็ก 

2. You ought to do your homework tonight. คุณควรจะทําการบ้านคืนน ี

a. You must do your homework tonight. คุณต้องทําการบ้านคืนน ี

b. You should do your homework tonight. คุณควรจะทําการบ้านคืนน ี

c. You have to do your homework tonight. คุณต้องทําการบ้านคืนน ี

d. You will do your homework tonight. คุณจะทําการบ้านคืนน ี

 คําตอบทีถูกต้องคือข้อ b. You should do your homework tonight. คุณควรจะทําการบ้านคืนน ี

 คําอธิบายเพิมเติม 

 Ought to และ should มีความหมายเหมืนอกัน คือ “ควร” ใช้กล่าวถึงสิงทีควรกระทํา 

ประธาน  +   ought to/ should  +  verb (กริยาทีไม่เปลียนรูป)  

 

 

used to  +  infinitive (กริยาไม่เปลียนรูป) 
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ประธาน + ought to + verb (กริยาทีไม่เปลียนรูป)  

 

ประธาน + should + verb (กริยาทีไม่เปลียนรูป)  

 

I ought to write a letter to my mother once a month. 

ผมควรเขียนจดหมายถึงแม่เดือนละหนึงครัง 

 

I should write a letter to my mother once a month. 

ผมควรเขียนจดหมายถึงแม่เดือนละหนึงครัง 

 

 have to/ has to และ must  มีความหมายเหมือนกัน คือ“ต้อง” ใช้กล่าวถึงสิงทีจําเป็นต้องทํา   

มีการใช้ดังนี      

ประธาน  +   have to/ has to  +  verb (กริยาทีไม่เปลียนรูป)  

I/ We/ You/ They              have to do 

work  He/ She/ It                       has to 

 

ประธาน + must + verb (กริยาทีไม่เปลียนรูป)   

I / You / We / They 

He / She / It 

 

must 

eat. 

work. 

go. 

ตัวอย่างประโยค  

Jim must hand his paper in by this Friday.   จิมต้องส่งรายงานภายในวันศุกร์น ี

She has to go now.  เธอต้องไปเดียวนี 

3. The magazine will come out next month.  นิตยสารจะออกจําหน่ายในเดือนหน้า 

a. The magazine will cost more next month. นิตยสารจะราคาเพิมขึ นในเดือนหน้า 

b. The magazine will be torn next month.  นิตยสารจะถูกฉีกในเดือนหน้า 

c. The magazine will appear next month.  นิตยสารจะออกจําหน่ายในเดือนหน้า 

d. The magazine will cost less next month. นิตยสารจะราคาถูกลงในเดือนหน้า 

 คําตอบทีถูกต้องคือข้อ c. The magazine will appear next month. นิตยสารจะออกจําหน่ายในเดือนหน้า 

คําอธิบายเพิมเติม 

 come out และ appear มีความหมายเหมือนกัน คือ ถูกผลิตหรือได้รับการพิมพ์ 

come out = to be produced or published  

เช่น  When will her new novel coming out? นวนิยายเล่มใหม่ของเธอจะออกเมือไร 

(อ้างอิงจาก Oxford Advanced Learning’s Dictionary หน◌้า ๒๓๘) 

 appear = to be published or broadcast ได้รับการพิมพ์หรือกระจายเสียงทางวิทยุหรือแพร่ภาพทางโทรทัศน์ 

เช่น His new book will be appearing in the spring.  หนังสือเล่มใหม่ของเขาจะได้รับการพิมพ์ในฤดูใบไม้ผล ิ

(อ้างอิงจาก Oxford Advanced Learning’s Dictionary หน้า ๔๘) 

4. We usually walk to the bus station.   ตามปกติเรามักจะเดินไปสถานีรถประจําทาง 

a. We walk to the bus station at night.  เราเดินไปสถานีรถประจําทางตอนกลางคืน 

b. We walk to the bus station in the summer. เราเดินไปสถานีรถประจําทางในฤดูร้อน 

c. We always walk to the bus station.  เราเดินไปสถานีรถประจําทางเสมอๆ 

d. We walk to the bus station most of the time.   ส่วนมากเราเดินไปสถานีรถประจําทาง 
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คําตอบทีถูกต้องคือข้อ d. We walk to the bus station most of the time. ส่วนมากเราเดินไปสถานรีถประจําทาง 

คําอธิบายเพิมเติม 

 usually เป็นคํากริยาวิเศษณ์แสดงความถี (adverbs of frequency) มีความหมายเดียวกับ most of the time 

 นอกจาก usually ยังมีคํากริยาวิเศษณ์แสดงความถี (adverbs of frequency) อืนๆ เช่น  

                                    always                             เสมอ 

                                    usually                             เป็นประจํา, สมําเสมอ 

                                    often                                บ่อย ๆ 

                                    sometimes                       บางครั ง 

                                    occasionally                     บางครั ง, บางโอกาส 

                                    hardly                               ไม่ใคร่จะ, นาน ๆ ครั ง 

                                    seldom                             ไม่ใคร่จะ, นาน ๆ ครั ง 

                                    rarely                                ไม่ใคร่จะ, นาน ๆ ครั ง 

                                    never                                ไม่เคย 

คํากริยาวิเศษณ์แสดงความถี ความบ่อย (adverbs of frequency) จะวางไว้หน้ากริยา (ถ้ากริยาเป็น verb to be วางหลัง 

to be) เช่น   

 He always gets up early.   เขาตืนเช้าเสมอ 

 He sometimes washes his own clothes.   เขาซักเสื อผ้าเองบางครั ง 

 Ken is seldom late. เคนสายนาน ๆ ครั ง 

 They are never busy.  พวกเขาไม่เคยมีธุระยุ่งเลย 

5. Bob said his car was out of gas.   บ็อบบอกว่ารถของเขานํ ามันหมด 

a. There was too much gas left in the car.  รถของเขามีนํ ามันเหลือมากเกินไป 

b. There was no gas left in the car.  รถของเขาไม่มีนํ ามันเลย 

c. There was a lot of gas left in the car.  รถของเขามีนํ ามันเหลืออยู่มาก 

d. There was a little gas left in the car.  รถของเขามีนํ ามันเหลืออยู่นิดหน่อย 

คําตอบทีถูกต้องคือข้อ b. There was no gas left in the car. รถของเขาไม่มีนํ ามันเลย 

หลังจากทีได้ลองทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบและอ่านคําอธิบายเพิมเติมแล้ว ทา่นผู ้อ่านคงจะได้รับความรู้

ภาษาอังกฤษเพิมขึ น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิงว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกองทัพอากาศ 

ติดตามคอลัมน์นี ได้ในฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ 

 

******************* 
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Test Tip 26 

          Runy 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านหนังสือข่าวทหารอากาศทุกท่าน ดิฉันมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งนะคะ  เป็นบทความที่ต่อเน่ืองมาจาก Test 

Tip 25  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ฝึกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ

ภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาฯ ด้วย  ท่านผู้อ่านลองเริ่มท าแบบทดสอบได้เลยนะคะ อ่านโจทย์และเลือกค าตอบที่คิดว่าถูกต้องจากตัวเลือก ๔ 

ตัวเลือกที่ให้มา  

1. Woman: Did you read the books I gave you? 

Man: Yes, I read both of them yesterday. 
Question: How many books did he read? 
a.  two     b.  five 
c.  A few                                  d.  none   

2. Woman: Did you discuss our plan with the teacher? 
Man: Yes, she approved it. 
Question: What did the teacher say about the plan? 
a.  She didn’t like it.    b.  She accepted it. 
c.    She gave it away.    d.  She changed it. 

3. Woman: My sister is visiting me this week. 
Man: Good, why don’t you introduce us? 
Question: What does he want to do? 
a. write to her sister    b.  sing to her sister 
c.  travel with her sister                                       d.  meet her sister    

4. Woman: What time will the next train go out? 

Man: At six o’clock. 

Question: What did the lady ask? 

 a.  when the train will be repaired..   b.  when the train will leave 
 c.  when the train will arrive   d.  when the train will stop 

5.  Woman: Where do you go swimming? 

Man: I go to the public pool on Main Street. 

Question: Where does she go? 

  a.  to a pool for religious people      b.  to a pool for important people 

   c.  to a pool for all people       d.  to a pool for sick people 

 

 



37 
 

เม่ือท าแบบฝึกหัดครบห้าข้อแล้ว เชิญตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 

      1.  Woman: Did you read the books I gave you? คุณอ่านหนังสือที่ฉันให้หรือยัง 
Man: Yes, I read both of them yesterday.  ผมอ่านทั้งสองเล่มแล้วเม่ือวานน้ี 

Question: How many books did he read? เขาอ่านหนังสือก่ีเล่ม 

a.   two สอง    b.  five ห้า 

d.  A few  สองสาม                             d.  none  ไม่เลย 

ค าตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ a.   two  

both  มีความหมายเหมือน two แปลว่า สอง  

     2.   Woman: Did you discuss our plan with the teacher? คุณคุยเรื่องแผนของเรากับครูหรือยัง 
Man: Yes, she approved it. คุยแล้ว ครูเห็นด้วยกับเรื่องน้ี 
Question: What did the teacher say about the plan? ครูพูดถึงแผนว่าอะไร 

b.  She didn’t like it. ครูไม่ชอบมัน  b.  She accepted it. ครูยอมรับมัน 

c.    She gave it away.  ครูบริจาคมันไป  d.  She changed it. ครูเปลี่ยนมัน 

ค าตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b.  She accepted it. ครูยอมรับมัน 

approve หมายถึง ยอมรับ เห็นด้วย คิดว่าดีและเหมาะสม ( to think that somebody or something is good, acceptable 

or suitable) เช่น I told my mother that I wanted to marry Jan but she didn’t approve. ผมบอกแม่ว่าผมต้องการแต่งงานกับ

แจน แต่แม่ไม่เห็นชอบด้วย 

 give away หมายถึง บริจาค ให้เป็นของขวัญ (to give something as a gift) เช่น He gave away some of his money to 

charity. เขาบริจาคเงินจ านวนหน่ึงให้การกุศล 

3.   Woman: My sister is visiting me this week, Jim. พี่สาวของฉันจะมาเยี่ยมฉันสัปดาห์น้ี  

Man: Good, why don’t you introduce us?. ดี ท าไมคุณไม่แนะน าผมให้รู้จักกับพี่สาวของคุณ 

Question: What does he want to do? เขาต้องการจะท าอะไร 

a.  write to her sister เขียนถึงพี่สาวของเธอ  

b.  sing to her sister  ร้องเพลงให้พี่สาวของเธอ 

c.   travel with her sister เดินทางกับพี่สาวของเธอ                             

d.  meet her sister  พบกับพี่สาวของเธอ  

ค าตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ d.  meet her sister พบกับพี่สาวของเธอ  

Introduce หมายถึง แนะน าให้รู้จักกัน ( to tell two or more people who have not met before what each others’ 
names are.) 
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4.  Woman: What time will the next train go out? รถไฟเที่ยวต่อไปจะออกก่ีโมง 
Man: At six o’clock.  ตอนหกนาฬิกา 
Question: What did the lady ask? ผู้หญิงพูดอะไร 

 a.  when the train will be repaired  รถไฟจะได้รับการซ่อมแซมเม่ือไร    
b.  when the train will leave    รถไฟจะออกเม่ือไร 

 c.  when the train will arrive    รถไฟจะมาถึงเม่ือไร   
d.  when the train will stop    รถไฟจะหยุดเม่ือไร 
ค าตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ b.  when the train will leave รถไฟจะออกเม่ือไร 

leave หมายถึง ออกจาก ละทิ้ง ( go away from a person or a place )  

      5.  Woman: Where do you go swimming, Jane? คุณไปว่ายน้ าที่ไหน  
Man: I go to the public pool on Main Street. ฉันไปว่ายน้ าที่สระว่ายน้ าสาธารณะที่ถนนเมน 

Question: Where does she go? เธอไปที่ไหน 

  a.  to a pool for religious people   ไปสระว่ายน้ าส าหรับคนที่เคร่งศาสนา    

b.  to a pool for important people  ไปสระว่ายน้ าส าหรับบุคคลส าคัญ 

c.  to a pool for all people   ไปสระว่ายน้ าส าหรับบุคคลทั่วไป       

d.  to a pool for sick people   ไปสระว่ายน้ าส าหรับคนที่เจ็บป่วย 

ค าตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ  c.  to a pool for all people ไปสระว่ายน้ าส าหรับบุคคลทั่วไป 

public เป็นค าคุณศัพท์ (adjective)  หมายถึง ส าหรับทุกคน (for everybody) 

หลังจากที่ได้ลองท าแบบทดสอบ ตรวจค าตอบและอ่านค าอธิบายเพิ่มเติมแล้ว ท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในคอลัมน์ Test Tip จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกองทัพอากาศ ติดตามคอลัมน์น้ีได้ในฉบับหน้านะคะ 

สวัสดีค่ะ 
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Test Tip 27 

          Runy 

สวัสดีคะ ทานผูอานหนังสือขาวทหารอากาศทุกทาน ดิฉันมาพบกับทานผูอานอีกคร้ังนะคะ  เปนบทความที่ตอ

เนื่องมาจาก Test Tip 26  เพ่ือใหทานผูอานไดฝกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษดวยตนเองแลวยังเปนการเตรียมความพรอมในการ

เขารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่ศูนยภาษาฯ ดวย  ทานผูอานลองเร่ิมทําแบบทดสอบไดเลยนะคะ อานโจทยและเลือกคําตอบท่ี

คิดวาถูกตองจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกที่ใหมา  

1. I prefer the red shirt _____ the blue one. 

a.  to      b.  at 

c.  of                                  d.  for   

2. That is my book.  It is _____. 

a.   mine     b.  ours 

c.    hers     d.  yours 

3. They have ______ money for the show. 

a. any      b.  too   

c.   plenty of     d.  either    

4. He ______ have flown to England yesterday. 

 a.  can      b.  could 

 c.  will      d.  shall 

5.  Robert is going to leave town tomorrow. 

  a.  will      b.  can 

   c.  must      d.  should 

เมื่อทําแบบฝกหัดครบหาขอแลว เชิญตรวจคําตอบและอานคําอธิบายเพ่ิมเติมไดเลยคะ 

1.  I prefer the red shirt _____ the blue one. ผมชอบเส้ือสีแดงมากกวาเส้ือสีน้ําเงิน 

a.   to      b.  at 

c.   of                                  d.  for   

คําตอบท่ีถูกตองคือ ขอ a.   to  

คําอธิบายเพ่ิมเติม prefer เปนคํากริยา (verb) แปลวา ชอบมากกวา ( Like one thing or person better than 

another or others; tend to choose) มีโครงสรางดังนี้ 

 prefer + noun + to + noun  

He prefers chicken to beef. เขาชอบไกมากกวาเนื้อ 

 prefer + gerund + to + gerund 

They prefer staying home to going to the movies.  

พวกเขาชอบอยูบานมากกวาออกไปดูภาพยนตร 
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 Prefer + infinitive + (rather) than + infinitive  

They prefer to stay home (rather) than (to) go to the movies. 

พวกเขาชอบอยูบานมากกวาออกไปดูภาพยนตร 

2.  That is my book. นั่นคือหนังสือของฉัน It is _____.  มันคือ ______ 

 a.   mine หนังสือของฉัน   b.  ours หนังสือของเรา 

c.    hers หนังสือของหลอน   d.  yours หนังสือของคุณ 

คําตอบท่ีถูกตองคือ ขอ a mine 

คําอธิบายเพ่ิมเติม  

คําสรรพนามคือคําท่ีใชแทนคํานาม คําสรรพนามมีหลายประเภท ในท่ีนี้จะอธิบายเฉพาะท่ีพบบอย ๆ ในแบบทดสอบ 

ECL รวมทั้งคําคุณศัพทท่ีแสดงความเปนเจาของท่ีมีรูปคลายกันกับคําสรรพนามที่แสดงความเปนเจาของ และคําสรรพนามที่ใชเนน

วาประธานเปนผูกระทํากริยานั้นเอง  

ผูพูด เรียกวา สรรพนามบุรุษท่ี ๑ เอกพจน คือ I พหูพจนคือ We 

ผูที่พูดดวย เรียกวา สรรพนามบุรุษที่ ๒ เอกพจน พหูพจน คือ You 

ผูที่ถูกกลาวถึง เรียกวา สรรพนามบุรุษท่ี ๓ เอกพจนคือ He, She, It พหูพจน คือ They 

หนาที่และการใชคําสรรพนามและคําคุณศัพทท่ีควรทราบมีดังนี้ 

๑. สรรพนามท่ีทําหนาที่ประธานของประโยค (subject) ไดแก I, You, We, They, He, She, It 

๒. สรรพนามท่ีทําหนาที่กรรมของประโยค (object)  ไดแก me, you, us, them, him, her, it 

๓. คําคุณศัพทท่ีอยูหนาคํานามและแสดงความเปนเจาของ (possessive adjective) ไดแก  my, your, our, their, his, 

her, its 

๔. คําสรรพนามท่ีแสดงความเปนเจาของ (possessive pronoun) ไดแก mine, yours, ours, theirs, his, hers, its 

๕. คําสรรพนามท่ีใชเนนวาประธานเปนผูกระทํากริยาเองหรือทําใหตัวเอง (reflexive pronoun) ไดแก myself, yourself, 

yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself 

Personal 

Pronouns 

Subject Object Possessive 

Adjectives 

Possessive 

Pronouns 

Reflexive 

Pronouns 

บุรษท่ี ๑ 

เอกพจน 

I know Tom Tom knows 

me. 

It’s my car. It’s mine. I enjoyed myself.  

บุรุษท่ี ๑ 

พหูพจน 

We know Tom. Tom knows 

us. 

It’s our car. It’s ours. We enjoyed 

ourselves.  

บุรุษท่ี ๒ 

เอกพจน 

You know 

Tom. 

Tom knows 

you. 

It’s your car. It’s yours. You enjoyed 

yourself. 

บุรุษท่ี ๒ 

พหูพจน 

You know 

Tom. 

Tom knows 

you. 

It’s your car. It’s yours. You enjoyed 

yourselves. 
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บุรุษท่ี ๓ 

เอกพจน 

He knows Tom. Tom knows 

him. 

It’s his car. It’s his. He enjoyed 

himself. 

บุรุษท่ี ๓ 

เอกพจน 

She knows 

Tom. 

Tom knows 

her. 

It’s her car. It’s hers. She enjoyed 

herself. 

บุรุษท่ี ๓ 

เอกพจน 

It knows Tom. Tom knows it. It’s its car. It’s its. It enjoyed itself. 

บุรุษท่ี ๓ 

พหูพจน 

They know 

Tom. 

Tom knows 

them. 

It’s their car. It’s theirs. They enjoyed 

themselves. 

 

3.  They have ______ money for the show.  พวกเขามีเงินมากสําหรับการแสดง 

a.   any      b.  too   

c.   plenty of     d.  either  

คําตอบท่ีถูกตองคือ ขอ c.   plenty of   

 too + คําคุณศัพท (adjective) แปลวา มาก หรือมากเกินไป เปนความหมายในแงลบ (In the speaker’s 

mind, the use of too implies a negative result.)  

That box is too heavy for Tom to lift it. กลองนั้นหนักเกินไปสําหรับทอมที่จะยก 

 Too + much / many คํานาม (noun) 

He had too much work to do.  เขามีงานมากเกินกวาจะทําไดเสร็จ 

He got too many jobs to do.    เขามีงานมากเกินกวาจะทําไดเสร็จ 

 either + คํานาม (noun) / คําสรรพนาม (pronoun) + or +คํานาม (noun) / คําสรรพนาม (pronoun) ใช

เพ่ือเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

I’ll take either chemistry or physics next term. 

ผมจะเรียนวิชาเคมีหรือไมก็วิชาฟสิกคเทอมหนา  

คําอธิบายเพ่ิมเติม  

  คําบอกจํานวน Expressions of Quantity 

เราใช้  คํานามนับได้ คํานามนับไม่ได้ ประโยคบอกเล่า ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ 

some         

any          

lots of/ 

a lot of 

          

many         

much         
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a few          

a little          

สรุปการใช้คําบอกจํานวน Expressions of Quantity 

 Some and any ใช้กับคํานามนับได้และคํานามนับไม่ได้ 

1. Some ใช้ในประโยคบอกเล่า เช่น 

I’d like some sugar. (ฉันต้องการนํ าตาล) 

2. Any ใช้ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ เช่น   

Is there any sugar in this coffee? (มีนํ าตาลในกาแฟไหม) 

Do you have any brothers and sisters? (คุณมีพี/น้องชายและพี/น้องสาวไหม) 

We don’t have any dishwashing liquid. (เราไม่มีนํ ายาล้างจาน) 

I didn’t buy any apples. (ฉันไม่ได้ซื อแอ๊ปเปิล) 

3. Some ใช้ในประโยคคําถามทีมีความหมายในเชิงขอร้องหรือเสนอให้ เช่น 

Can I have some cake? (ขอกินเค้กได้ไหม) 

Would you like some soda? (คุณต้องการเครืองดืมไหม) 

 Much and Many 

1. much ใช้กับคํานามนับไม่ได้ ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ เช่น 

How much money do we have? (เรามีเงินเท่าไร) 

There isn’t much milk left. (นมเหลือไม่มาก) 

2. many ใช้กับคํานามนับได้ ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ เช่น 

How many people were at the party? (มีคนอยู่ทีงานเลี ยงเท่าไร) 

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

 A lot of, lots of ใช้กับคํานามนับได้และคํานามนับไม่ได้ ในประโยคบอกเล่า คําถามและปฏิเสธ เช่น 

There’s a lot of butter. (มีเนยมาก) 

I have lots of friends. (ฉันมีเพือนมาก) 

Are there lots of tourists in your country? (มีนักท่องเทียวจํานวนมากในประเทศของคุณใช่ไหม) 

There isn’t a lot of butter, but there’s enough. (มีเนยไม่มากแต่มีพอ) 

 A few, a little  มีความหมายว่า เล็กน้อย 

A few ใช้กับคํานามนับได้ เช่น 

 There are a few eggs left, but not many. (มีไข่อยู่จํานวนหนึงแต่ไม่มาก) 

A little ใช้กับคํานามนับไม่ได้ เช่น 

 Can you give me a little help? (คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม) 

นอกจากนี ยังมี  a great deal of และ plenty of มีความหมายว่า มาก 

a great deal of ใช้กับคํานามนับไม่ได้ เช่น  

She has a great deal of money. (เธอมีเงินมาก) 

He spent a great deal of time writing that novel. (เขาใช้เวลามากเขียนนวนิยาย) 
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 plenty of ใช้กับคํานามนับได้และคํานามนับไม่ได้ เช่น 

  I’ve plenty of time. (ฉันมีเวลามาก) 

  There are plenty of trees in my garden. มีต้นไม้ในสวนจํานวนมาก) 

4.  He ______ have flown to England yesterday.  เขาสามารถบินไปประเทศอังกฤษไดเมื่อวานนี้ (แตไมไดไป) 

 a.  can สามารถ, ได        b.  could สามารถ, ได 

 c.  will  จะ     d.  shall  จะ 

 คําตอบท่ีถูกตองคือ ขอ b.  could  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

could + have + Verb 3 มีการใชดังนี้ 

 ใชกับเหตุการณท่ีสามารถทําไดในอดีต แตไมไดทําหรือไมทราบวาไดเกิดข้ึนหรือไม ( could + have + Verb 3 is used 

for past ability when the action was not performed or we don’t know whether it was performed or 

not.)  

เชน  I could have lent you the money.  Why don’t you ask me? 

              ผมใหเงินคุณยืมได ทําไมคุณไมขอผม 

              The money has disappeared!  Who could have taken it? 

       เงินหายไป ใครเอาเงินไป 

       Tom could have taken it because he was here alone yesterday. 

                 ทอมอาจจะเอาเงินไปเพราะวาเขาอยูท่ีนี่คนเดียวเม่ือวานนี ้

 ใชแสดงการอนุญาต (This form can be used for permission.)  

เชน  You could have gone yesterday. = You were free to go yesterday, but you didn’t go.    

       คุณสามารถไปไดเม่ือวานนี้ ( คุณไดรับอิสระใหไปไดเม่ือวานนี้ แตคุณไมไป) 

5.  Robert is going to leave town tomorrow. โรเบิรตจะออกไปจากเมืองพรุงนี้ 

  a.  will จะ     b.  can สามารถ 

   c.  must ตอง     d.  should  ควร   

คําตอบท่ีถูกตองคือ ขอ  a.  will  

will = be going to ใชกับเหตุการณในอนาคต 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 will, can, should, must เปนกริยาชวย (modal Verbs or auxiliary Verbs) มีการใชดังนี ้

 กริยาชวย (modal Verbs or auxiliary Verbs) มีโครงสรางดังนี ้

ประธาน (subject) +  กริยาชวย (modal Verbs or auxiliary Verbs)  + กริยาท่ีไมเปลี่ยนรูป 
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Modal Verbs หรือ  

Auxiliary Verbs 

uses (การใช)  ตัวอยางประโยค 

will 1. แสดงความแนใจ (100 % certainty) 

 

2. แสดงความต้ังใจ (willingness) 

 

3.  แสดงการขอรองอยางสุภาพ  

   (polite request) 

 

He will be here at 6:00. 

เขาจะมาท่ีนี่ตอนหกนาฬิกา 

The phone is ringing. I’ll get it. 

โทรศัพทดัง ผมจะไปรับโทรศัพท 

Will you please pass the salt? 

ชวยสงเกลือใหผมหนอยไดไหมครับ 

can 1.  แสดงความสามารถ (ablity) 

 

2.  แสดงการใหอนุญาต (informal permission) 

 

3. แสดงการขออนุญาต (informal polite request) 

 

4.  แสดงความเปนไปไมได ใชเฉพาะประโยค 

ปฎิเสธเทานั้น ( impossibility) 

I can swim.  

ผมวายน้ําได 

You can use my car today. 

คุณใชรถผมไดวันนี้ 

Can I borrow you pen? 

ผมขอยืมปากกาของคุณไดไหมครับ 

That can’t be true! 

นั่นไมเปนความจริง! 

 

should 1.  ใหคําแนะนํา (advisability) 

 

2. แสดงความม่ันใจท่ีนาจะเปนไปได 90% 

  ( 90% certainty : expectation) 

He should study tonight. 

เขาควรจะทบทวนบทเรียนคืนนี ้

He should do well on the test. 

เขาควรจะทําแบบทดสอบไดดี 

 

must 1.  แสดงถึงความจําเปน (strong necessity) 

 

2.  แสดงการหามไมใหทํา ในรูปประโยคปฏิเสธ 

    (prohibition : negative) 

 

3.  แสดงความมั่นใจที่นาจะเปนไปได 95% 

  ( 95% certainty)  

I must go to class today. 

ผมตองไปเขาชั้นเรียนวันนี ้

You must not open that door. 

คุณตองไมเปดประตู 

 

Mary isn’t in class.  She must be 

sick. 

แมร่ีไมอยูในช้ันเรียน เธอตองไมสบายแน 

ๆ  

 

 

หลังจากท่ีไดลองทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบและอานคําอธิบายเพ่ิมเติมแลว ทานผูอานคงจะไดรับความรูภาษาอังกฤษ

เพ่ิมขึ้น ดิฉันหวังเปนอยางย่ิงวาบทความในคอลัมน Test Tip จะเปนประโยชนตอขาราชการกองทัพอากาศ ติดตามคอลัมนนี้ไดใน

ฉบับหนานะคะ สวัสดีคะ 
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