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 ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญต่อเราในหลากหลายแง่มุม เช่น การศึกษา การใช้

ชีวิต การท่องเที่ยว และการท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�าหรับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ซึ่งก็คือการท�าข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นหนึ่งในวิชาหลักที่ต้องผ่านพ้นไป

ให้ได้เพื่อไปสู่เป้าหมาย นั่นคือคณะที่เราตั้งความหวังไว้

 อย่างไรก็ดี พบว่าผู้เข้าสอบส่วนมากพบกับอุปสรรคส�าคัญในการท�าความเข้าใจภาษา

อังกฤษ ทั้งในเชิงไวยากรณ์ ค�าศัพท์ และทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน และอย่าง

ที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การที่จะเข้าใจภาษาใดภาษาหนึ่งนั้นจะต้องอาศัยหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น 

ระยะเวลา ความทุ่มเท สภาพแวดล้อม ฯลฯ แต่ด้วยความที่ผู้เข้าสอบจะต้องท�าการสอบจ�านวน

หลายวิชา จึงท�าให้ความตั้งใจในการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษอาจลดลงตามล�าดับ

 ดงัน้ัน หนงัสอืคูม่อืเล่มนี ้จะช่วย “อดุช่องว่าง” ของอปุสรรคเหล่านี ้รวมถงึ “ตดิอาวธุ” 

ทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบให้ “พร้อม” ต่อการเข้าสอบ ด้วยจุดเด่นส�าคัญ ได้แก่

 •  สรุปเนื้อหาที่ครอบคลุมถึง “แก่นแท้” ของเทคนิคในข้อสอบแต่ละส่วน

 • การเขียนเนื้อหาและค�าอธิบายค�าตอบจากมุมมองของ “ผู้เข้าสอบ” เป็นหลัก โดย

จินตนาการว่า เมื่อคณะผู้เขียนต้องเจอข้อสอบดังเช่นแบบฝึกหัดในเล่ม จะต้องใช้เทคนิคอย่างไร

เพื่อให้ได้ค�าตอบที่ถูกต้อง ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จ�ากัด

 • ระดับความยาก-ง่ายของแบบฝึกหัดที่ “เหมาะสม” และใกล้เคียงกับข้อสอบจริง 

 คณะผู้เขียน ขอน้อมร�าลึกถึงคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางภาษา

องักฤษ และบรรดาเด็กนกัเรยีนทีค่ณะผูเ้ขยีนได้เคยสอนทกุคน เนือ่งจากหนงัสอืเล่มนีเ้ขยีนขึน้จาก

ประสบการณ์ของการเป็นติวเตอร์ ดังนั้นเทคนิคและค�าอธิบายส่วนใหญ่จึงกลั่นกรองจากการติว

น้องๆ ทุกคนนั่นเอง

 ท้ายทีส่ดุน้ี คณะผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า หนงัสอืเล่มนีจ้ะได้เป็นส่วนหนึง่ของก้าวส�าคญั

ในชีวิตของผู้เข้าสอบทุกคน และจะเป็นเรื่องที่ดียิ่งข้ึน หากคู่มือนี้สามารถท�าให้ผู้เข้าสอบ “รัก”  

“หลงเสน่ห์” และ “ตระหนัก” ถึงประโยชน์ของภาษาอังกฤษในปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงจะเป็น 

สือ่กลางอนัทรงพลงัในการพาผูเ้ข้าสอบทกุคนไปสูโ่ลกแห่งการเรยีนรูใ้นศาสตร์อืน่ๆ ได้ในทีส่ดุ 

 “Education is the most powerful weapon which you can use to change the 

world.” – Nelson Mandela

 (การศกึษาเป็นอาวธุอนัทรงพลงัทีจ่ะช่วยคณุเพือ่เปลีย่นแปลงโลกใบนี ้- เนลสนั แมนเดลา)
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 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 60 ข้อ แต่ละข้อ มี 2.5 คะแนน คะแนนรวมคือ 

150 คะแนน (ซึ่งเมื่อรวมกับคะแนนส่วนแรก คือ GAT เชื่อมโยง อีก 150 คะแนน คะแนนรวมของ 

GAT จึงเป็น 300 คะแนน) โดยแบ่งลักษณะของข้อสอบเป็น 7 รูปแบบ ดังนี้

  

  

 

Short

Dialogue

Cloze Test

Passage

Reading

Meaning in

Context

Paragraph

Writing

Meaning

Recognition

Error

Identification

หัวข้อหลัก รูปแบบ จ�านวนข้อ รายละเอียด

Expression Short 

Dialogue

15 เติมบทสนทนาแบบสั้นและยาวตามสถานการณ์

ต่างๆ 

Vocabulary

Meaning in 

Context

10 เลือกค�าศัพท์ที่เหมาะสมที่สุดลงในช่องว่าง โดย

แบ่งเป็น 5 ข้อแรกให้เติมค�าศัพท์หนึ่งต�าแหน่ง 

และอีก 5 ข้อต่อมาให้เติมค�าศัพท์สองค�าใน 

สองต�าแหน่ง

 Meaning 

Recognition

5 เลือกตัวเลือกที่แสดงประโยคที่ใช้ค�าศัพท์ที่ขีด 

เส้นใต้ ในความหมายเช่นเดียวกันกับค�าศัพท์ที่ขีด

เส้นใต้ในประโยคต้นแบบ 

Passage 

Reading

15 อ่านเนื้อเร่ืองจ�านวน 3 เร่ือง ในหัวข้อต่างๆ โดย

แต่ละเรื่องจะมีประมาณ 5 ค�าถาม 

Reading

Error 

Identification

5 ประโยคที่ก�าหนดให้จะขีดเส้นใต้ 5 จุด จะต้อง

เลือกจดุทีใ่ชผิ้ดในทางไวยากรณภ์าษาองักฤษ 1 จดุ

Cloze Test 5 เลือกค�าศัพท์ที่เหมาะสม 5 ค�า ลงตามจุดต่างๆ ใน 

paragraph ที่ก�าหนดให้

Paragraph 

Writing

5 ตอบค�าถามจาก paragraph ที่ก�าหนดให้

 ส�าหรบัรายละเอยีดของแต่ละรปูแบบ สามารถศกึษาเพิม่เตมิได้ในส่วนของเนือ้หาในส่วน

ต่อจากนี้ โดยจะอธิบายลักษณะข้อสอบและเทคนิคท่ีใช้ เพ่ือให้ผู้เข้าสอบสามารถท�าข้อสอบได้

อย่างถูกต้องในเวลาที่ก�าหนด (ระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง)

 สิ่งส�าคัญที่คณะผู้เขียนอยากจะฝากไว้ให้กับผู้เข้าสอบทุกท่าน คือ ในการจะพิชิต GAT 

ภาษาอังกฤษนั้น จะต้องตั้งใจและฝึกท�าแบบฝึกหัด ท่องค�าศัพท์ อ่านข่าวหรือบทความ ฟังคลิป

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ภาพยนตร์ การรายงานข่าว ฯลฯ จากสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องควบคู ่

กันไป เพราะช่วงเวลาโค้งสุดท้ายนี้มีความส�าคัญอย่างมาก ดังนั้น ถ้า “มุ่งมั่นและขยัน” อย่าง 

เต็มที่ จะน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอน

GAT 
ภ�ษ�อังกฤษ

ทำ�คว�มรู้จักข้อสอบ GAT กันก่อน
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เทคนิคก�รทำ�ข้อสอบ
Speaking
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 ลักษณะที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของข้อสอบ GAT ในพาร์ต Speaking นี้จะประกอบด้วย

บทสนทนาสั้น (short dialogue) และบทสนทนายาว (long dialogue) ซ่ึงไม่ต่างกันมากใน 

ความยาก แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ในส่วนของบทสนทนาสั้น ผู้สอบจะต้องเข้าใจเรื่องให้ได ้

โดยมีค�าส�าคัญ (keywords) ในโจทย์ไม่มากนัก ยกตัวอย่างเช่น 

(ข้อสอบบทสนทนาสั้น GAT มีนาคม พ.ศ. 2555)

A:  Give me your email address. I’ll send you the file.

B: _________________?

A:  As soon as I get home.

 1. What is your fax number

 2. When are you leaving

 3. How soon can you do it

 4. Where can you find it 

 จากตัวอย่างข้อสอบ ผู้สอบต้องรีบมองหาค�าส�าคัญจากโจทย์ จากตัวอย่างจะพบได้ว่า 

มีค�าส�าคัญดังนี้ 

1) give  me 2) email 3) send  4) the file  = ขออีเมล จะส่งไฟล์ให้

1) soon  2) get home  = ทันทีที่ถึงบ้าน

 แสดงว่าตรงช่องว่างต้องเป็นค�าถามถามเกีย่วกบัความเร่งด่วนทีจ่ะสามารถได้รบัไฟล์งาน

ผ่านทางอีเมล

ตอบ 3. How soon can you do it (แล้วจะส่งได้ทันทีหรือด่วนแค่ไหน)

 ส�าหรับบทสนทนายาวเองก็มีความคล้ายคลึงกันกับแบบบทสนทนาสั้น กล่าวคือผู้สอบ

ต้องมองหาค�าส�าคัญอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าใจเนื้อเรื่อง แต่ความต่างที่เพิ่มเติมก็คือ ผู้สอบต้องเข้าใจ

ถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ในภาพรวมของทั้งเรื่องเพื่อที่จะได้เลือกค�าตอบให้สอดคล้องกันกับ

บทสนทนาทั้งหมดโดยให้มีความหมายสอดคล้อง อ ่านแล้วเข ้าใจได้ชัดแจ้ง เข ้าใจถึง 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทสนทนานั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น

(ข้อสอบบทสนทนายาว GAT มีนาคม พ.ศ. 2555)

Mary:  John, make sure you dress up for the party tonight.

John:            12.              We're only meeting those old friends of yours.

Mary:  Yeah, but they'll           13.              my boyfriend's a slob!

John:  I don't care. I'm just going to wear my old jeans and a T-shirt       14.           .

Mary:  Oh, come on, John.           15.              put on that checked shirt I gave  

 you for your birthday. And your new pair of jeans would be nice.

12. 1. Do I have to?    2. Just choose one for me.

 3. Do you want to look good?   4. Just wear these clothes

13. 1. spread it around   2. take you in

 3. show us off    4. let me down

14. 1. if that’s what you want  2. whenever it’s time 

 3. if you want me to go   4. for your own sake

15. 1. Even then    2. Of course

 3. Especially    4. At least

 เพื่อที่จะเข้าใจภาพรวมบทสนทนานี้ ผู้สอบต้องหาค�าส�าคัญเพื่อจะได้เข้าใจถึงความ

สัมพันธ์ของคู่สนทนาและสถานการณ์ในเรื่อง จากตัวอย่างข้อสอบพบว่า

 1. ความสัมพันธ์ของคู่สนทนา จากชื่อ John (เป็นผู้ชาย) และ Mary (ผู้หญิง) ทั้งคู่เป็น

แฟนกันเพราะมีค�าว่า my boyfriend

 2. สถานการณ์ของเรื่อง คือ พูดคุยเรื่องการแต่งกาย (dress up) ไปงานเลี้ยง (party)

 3. รายละเอียดอื่นๆ คือ Mary อยากให้แฟนแต่งตัวไปงานดีๆ แต่ John เองอยากใส่

เสื้อผ้าง่ายๆ ไม่ยุ่งยากไป

 ส�าหรับการตัดตัวเลือก ให้ตัดตัวเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่องออกไป เช่น

 ข้อ 12. จอห์นบอกว่า “แค่ไปเจอเพื่อนเก่าของคุณเท่านั้นเอง” แปลว่า ไม่อยากยุ่งยาก

แต่งตัวไป ก็ให้ตัดตัวเลือก 2 กับ 4 ออกไป ดังนั้น ข้อนี้ควรตอบ 1. Do I have to? นี่ผมจ�าเป็น

ต้องแต่งตัว (ให้เหมาะกับงานขนาดนั้นเลยเหรอ)
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 ข้อ 13. ค�าส�าคัญคือ slob = คนที่ไม่เรียบร้อย กับ they ที่หมายถึงเพื่อนของแมรี่ ก็น่า

จะกังวลว่าจะเอาเรื่องที่แฟนแต่งตัวไม่เรียบร้อยไปพูดต่อ ดังนั้นจึงควรตอบ spread it around

 ข้อ 14. จอห์นตอบว่า I don’t care. แสดงว่ายังคงยืนยันตามเดิมว่าจะแต่งตัวแบบนี้  

if you want me to go.

 ข้อ 15. แมรีเ่ลยต่อรองว่า At least อย่างน้อยก็ให้ใส่เสือ้เชิต้กบักางเกงยนีส์ตวัใหม่ (new 

pair of jeans) ไปก็ยังดี

สรุปค�าตอบ  ข้อ 12. ตอบ 1 / ข้อ 13. ตอบ 1 / ข้อ 14. ตอบ 3 / ข้อ 15. ตอบ 4

 พาร์ต Speaking เน้นการสื่อสาร ระดับค�าศัพท์จะไม่ยากนักเมื่อเทียบกับในส่วนของ 

พาร์ตการอ่าน อีกทั้งเป็นข้อสอบส�าหรับนักเรียนมัธยม หัวข้อที่ออกสอบบ่อยๆ ในพาร์ตนี้ 

จะเกี่ยวข้องกับเรื่องรอบๆ ตัว ได้แก่ 

 •  การทักทาย ถามสารทุกข์สุกดิบ การแนะน�าตัว การแนะน�าผู้อื่นให้รู้จักกัน

 •  ห้องเรียน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา วิชาเรียน การสอบ วันแรกของ

การเรียน เพื่อนใหม่

 •  การท่องเที่ยว การเดินทาง เมืองที่มีชื่อเสียง ต่างประเทศ การเข้าพัก การจองโรงแรม

 •  งานเลี้ยง งานปาร์ตี้ งานวันเกิด ของขวัญ

 •   ช้อปป้ิง เจรจาต่อรองราคา การเลอืกสนิค้า สอบถามพนกังานขาย สัง่อาหารทีภ่ตัตาคาร

 ดงัน้ันเพือ่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและเพิม่ความเรว็ในการท�าข้อสอบ ซึง่จะท�าให้ผูส้อบ

สามารถที่จะประหยัดเวลาน�าไปใช้อ่านส่วนอื่นๆ ในต�าราเล่มนี้จึงได้รวบรวมและแบ่งกลุ่ม 

ของส�านวนทีใ่ช้ในการพดูต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมูใ่ห้ศกึษา ผูท้ีเ่ตรยีมตวัสอบจงึควรฝึกฝนท�าข้อสอบ

เป็นประจ�าเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการท�าข้อสอบสูงสุด

1. การทักทาย 

 การทักทาย ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

 1) การทักทายอย่างเป็นทางการ (Formal greeting) เช่น Good morning,  

Good afternoon, Good evening, etc.

 2) การทักทายอย่างไม่เป็นทางการ (Informal greeting) เช่น Hello, Hi, etc.

 เมือ่มกีารถามสารทกุข์สกุดิบแล้ว หลงัทกัทายมกัสอบถามว่า “สบายดไีหม” หรอื “เป็น

อย่างไรบ้าง”

How do you do?

ใช้ส�าหรบัเจอกนัครัง้แรกเท่านัน้ และต้องตอบกลบั

ด้วย

How do you do? ด้วยเช่นกัน

การทักทายทีเ่ป็นทางการ (Formal Greeting)

Hello! 

How are you? 

How are you doing? 

How is everything? 

How’s everything going?

การทักทายท่ีไม ่ เป ็นทางการ (Informal  

Greeting)

Hi. 

What’s up? 

Good to see you. 

How are things? 

How’s it going?

กรณีที่ไม่เจอกันมานาน (เป็นทางการ)

It has been a long time. 

What have you been up to all these years?

It’s always a pleasure to see you. 

I’m so happy to see you again.

กรณีที่ไม่เจอกันมานาน (ไม่เป็นทางการ)

How come I never see you? 

Long time no see. 

It’s been ages since we last met.

Where have you been hiding?

การตอบรับค�าถามว่าสบายดีไหม 

I’m very well, thank you.

I’m fine, thank you.

I’m doing good.

Great, thanks.

Not too bad, thanks.

การถามกลบัว่า “แล้วคุณล่ะ (สบายดไีหม)”

And you?

How about you?

What about you?

การถามว่า สบายดีไหม

 ถ้าหากรู้สึกไม่สบาย อาจตอบค�าถาม “สบายดีไหม” เช่นนี้ได้

 •  Not really well, I’ve got a cold. (a cold = ไข้หวัด)

 คู่สนทนาอาจจะตอบกลับด้วยการแสดงความเห็นใจ หรือขอให้หายป่วยโดยไว เช่น

 •  Sorry to hear that. Hope you get well soon.
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2. การแนะน�าตัว 

 การแนะน�าตัวในภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ

 1) การแนะน�าตัวเอง (Introducing yourself) ควรมกีารกล่าวส�านวนเปิดการแนะน�าตวั 

แล้วตามด้วยการบอกชื่อและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา เช่น อายุ อาชีพ ที่อยู่ เป็นต้น 

ยกตัวอย่างเช่น

การแนะน�าตัว ตามด้วยบอกชื่อตนเอง

I would like to introduce myself, my name is ___________.

I am ___________.

 2) การแนะน�าผู้อื่นให้รู้จักกัน (Introducing someone to others) เป็นการแนะน�า

บุคคลที่ไม่รู้จักกัน ไม่เคยพบกันมาก่อนให้ได้รู้จักกัน ถ้าเป็นทางการอาจมีการบอกช่ือ นามสกุล 

หน้าที่การงาน เพิ่มเข้ามาด้วย

การแนะน�าผู้อื่นให้รู้จักกัน

I would like you to meet ___________. 

I would like to introduce ___________. 

I would like to introduce you to ___________. 

Let me introduce ___________.

May I introduce you to ___________. 

This is my friend, his/her name is __________.

การแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก การตอบรับ

Nice to meet you.

Pleased to meet you. 

It is a pleasure to meet you.

Nice to meet you too.

Pleased to meet you. 

It is a pleasure to meet you.

Same here.

3. การกล่าวค�าลา

การกล่าวค�าลา การตอบรับ

Good bye.

Have a nice weekend.

Have a great holiday.

See you later.

See you soon.

Take care, bye. 

Good bye.

Thanks and you too.

Thanks for coming

ตัวอย่างส�านวนที่ใช้ในการเกริ่นก่อนที่จะกล่าวลา เช่น 

I must be going.

Sorry, I’ve got to go.

I have to run.

Would you excuse me please?

It has been lovely to see you.

 

4. การขอความช่วยเหลือ และการเสนอให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

การขอความช่วยเหลือ การตอบรับ

Can you help me? 

Can I get some help here? 

Can you give me a hand?

Could you do me a favor? 

May I ask you a favor?

ตอบรับ

Sure

Yes, certainly. 

By all means.

No problem. 

ปฏิเสธ

(I’m) sorry.

I’m sorry, but I can’t help you.
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การเสนอให้ความช่วยเหลือ การตอบรับ

Can I help you? 

May I help you? 

Is there anything I can do for you? 

Do you need a hand? 

What can I do for you?

ตอบรับ

Please do. 

Yes, if you please. 

ปฏิเสธ

No, thank you. 

5. การสอบถามความเห็น

การสอบถามความเห็น การตอบรับ

How do you think about it?

Can you give me your opinion?

How do you like it?

In my opinion, … 

I suppose that … 

It seems to me that … 

As far as I’m concerned … 

Sorry, I don’t know. 

การสอบถามความเห็น การตอบรับ

Do you agree (with me)? 

You agree with me, don’t you?

กรณีเห็นด้วย

Yes, I do. 

I couldn’t agree more. 

Definitely.

Absolutely. 

I totally agree with you. 

กรณีไม่เห็นด้วย

No, I don’t.

No, I don’t think so. 

I don’t agree with you. 

I couldn’t agree at all. 

Not really. 

 

6. การสอบถามและการบอกทิศทาง

 การสอบถามทาง ปกตมัิกถามคนทีเ่ราไม่รูจ้กั ดังนัน้ประโยคเปิดค�าถามควรเป็นในลกัษณะ 

“ขอโทษนะครับ/นะคะ ไม่ทราบว่ารู้ไหมครับว่า (สถานที่) ไปทางไหน”

กล่าวค�าขอโทษก่อนเริ่มถามทาง การถามทิศทางว่า (สถานที่) ไปทางไหน

Pardon me,

Excuse me,

I beg your pardon,

Sorry to disturb you. 

Where is the …?

Can you tell me where the … is? 

I am looking for a (สถานที่). Could you 

tell me where it is? 

Is there any … around here? 

การถามระยะทาง การตอบรับ

How far is it?

Is it far from here?

It’s about 5 kilometers.

Yes, it is.

No, it isn’t.

7. การกล่าวขอโทษ เมื่อต้องการพูดแทรกหรือขัดจังหวะ

 Pardon me, could you tell me where the bank is?

 Excuse me, can you speak English?

 May I interrupt for a moment? Do you know what time it is?

8. การกล่าวถามความสะดวกของอกีฝ่าย เม่ือต้องการจะคยุธรุะด้วย (พอจะมเีวลาสกัครูไ่หม)

 Do you have a minute?   

 Are you free to talk?

9. การกล่าวย้อนกลับไปพูดเรื่องเดิมที่ค้างไว้ (กลับไปพูดถึงเรื่อง... กันเถอะ)

 Get back to our report, we need time to edit before submitting.

 Returning to the topic, tourism is one of primary income sources for Thailand.
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10. การปฏิเสธเมื่อยังไม่ได้ค�าตอบในเรื่องที่ต้องตัดสินใจ 

 I’ve not made a decision yet.    

 (ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลย)

 I can’t make up my mind that where I should go for a holiday. 

 (ฉันยังตัดสินใจไม่ได้...)

11. “ขอคิดดูก่อน”

 I’ll have to think it over. That’s more than I wanted to pay. 

12. การกล่าวค�าแสดงความเห็นอกเห็นใจ (แย่จริง/น่าเสียดาย)

 That’s too bad. Better luck next time.

 What a pity. Now she has to go to school on foot.

 I’m really sorry to hear that.

 That’s too bad. I hope he gets well soon.

 What a shame.

 How terrible. Did it happen again?

13. การถาม-ตอบ เข้าใจสิ่งที่พูดหรือเปล่า 

ค�าถาม การตอบปฏิเสธ (ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูด)

 You got it?

 Are you with me?

 Are you following me?

 Is that clear?

 Okay, so far?  

 I’m lost.

 Sorry, I don’t understand.

 Sorry, I don’t follow you.

 I didn’t catch that part.

 

14. การขอให้พูดอีกครั้ง 

 What was that again?    (พูดอีกทีได้ไหม)

 Would you mind repeating that?  (คุณช่วยกล่าวซ�้าได้ไหม)

15. ส�านวนอื่นๆ

 ในส่วนนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมพิเศษให้กับผู้เตรียมสอบได้น�าไปใช้ตอบข้อสอบ จากที่ติดตาม

สังเกตมาพบว่าในข้อสอบ GAT Speaking มักมีการน�าส�านวนต่างๆ มาใช้ออกสอบ ซึ่งแน่นอนว่า

เป็นเรื่องยากส�าหรับผู้เตรียมสอบ เนื่องจาก “ส�านวน (Idioms)” ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถแปล

ความหมายจากการแยกเป็นหน่วยค�าแล้วน�ามารวมความหมายด้วยกันได้ แต่เราต้องท่องเป็นวลี

พร้อมความหมายไปเลย ซึ่งบางส�านวนอาจจะมีที่มา และบางส�านวนก็ยากเกินกว่าจะอธิบายถึง 

ทีไ่ปได้ เช่น ส�านวน kick the bucket หากเราแปลทลีะค�า จะแปลว่า เตะถงั หรอืเตะป๊ีบ แต่อย่าง

ที่กล่าวไว้ว่าเราจะไม่เรียนรู้ส�านวนแบบแยกออกมาทีละค�า แต่ต้องจ�าไปทั้งหมด ซึ่งส�านวน kick 

the bucket แปลว่า ตาย หรือเสียชีวิต นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น He was too young to kick the 

bucket. แปลว่า “ชายผู้นั้นอายุยังน้อยเกินกว่าที่จะเสียชีวิต” เป็นต้น ดังนั้นจึงควรท่องจ�าและ

ศกึษาตวัอย่างประโยคประกอบอย่างสม�า่เสมอ ดกีว่ามาท่องจ�าช่วงใกล้สอบ ซึง่ส�านวนทีอ่อกสอบ

บ่อยๆ มีดังนี้

•   a little bird told me   มีคนบอกมาอีกที/ไม่บอก ปล่อยให้งง

     A: How did you know he was retiring? 

     B: Oh, let's just say a little bird told me.

•   a piece of cake    ง่ายๆ / ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

     For Harnet, taking the final exam is a piece of cake.

•   as easy as pie   ง่ายๆ / ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

     You make everything sound as easy as pie, Austin. 

•   better left unsaid   อย่าไปพูดถึงมันเลย 

     Some things are better left unsaid.

•   bored to death   เบื่อแทบขาดใจ 

     Last night I stopped reading because I was bored to death.

•   break a leg    ขอให้โชคดี

     Break a leg Jane, I'm sure you could do it.
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•   call it a day   เลกิงานกนัเถอะ/เลกิท�าอะไรก็ตามทีก่�าลงัท�า

     อยู่กันดีกว่า

     Let's call it a day! We have been working hard since the early morning.

•   cat got your tongue  พูดไม่ออก

     Why do you still keep silent? Cat got your tongue?

•   come rain or shine   ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

     Come rain or shine, I will always be with you. 

•   devil-may-care   ทีไ่ม่แยแส/ไม่ไยด/ี

     ไม่ใส่ใจต่อการกระท�าของตัวเอง

     Personally, I think you look a little more devil-may-care this way, but      

it's up to you.

•   don't be a stranger   ติดต่อมาบ้างนะ

     Send me emails, don’t be a stranger.

•   eat a horse    หิวมาก (หิวจนแทบจะกินม้าได้ทั้งตัว)

     (I'm so hungry), I could eat a horse.

•   fair enough    ตกลงตามนั้น (หลังจากได้รับค�าอธิบาย  

     แล้วเห็นด้วย)

     A:  Why didn't you rent that apartment? It looks nice.

     B:  It is too far from BTS station. 

     A:  Fair enough.

•   get on one's nerves  ท�าให้รู้สึกร�าคาญ

     She really gets on my nerves sometimes!

•   give someone a hand  ช่วยเหลือ

     Can I give you a hand?

•   go dutch    ใครกินคนนั้นก็จ่าย/จ่ายเท่าๆ กัน

     When I go out with my friends for a meal, we usually go dutch.

•   go with the flow   อย่าฝืนเลย ท�าใจยอมรับเถอะ

      There's always a tendency to go with the flow due to any unexpected 

situation.

•   grab a bite    กิน

     It’s lunch, let’s grab a bite.

•   have the guts   มีความกล้า

     He doesn't have the guts to admit that he failed the final exam.

•   think it over.   จะลองทบทวนดูอีกที

     Alright, I’m not sure about this. I’ll have to think it over.

•   (be) broke.    ถังแตก ไม่มีเงินใช้

     I have only 200 baht. I’m broke for whole week.

•   jack of all trades   คนที่รู้ทุกอย่าง รู้ทุกเรื่อง แต่ไม่เก่งจริง 

     สักอย่าง

     Most of the students today are jacks of all trades.

  

•   join the club   หัวอกเดียวกัน/เข้าใจซึ่งกันและกัน

     You hate getting up in the morning? Join the club.

•   keep an eye on   จับตาดูไว้

     Will you keep an eye on my baby while I go to the convenient store.

•   keep fingers crossed  ให้ก�าลังใจ/โชคดีนะ

    Jane will join in the singing contest tomorrow. I will keep my fingers 

crossed for her.
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•   keep me in the loop  มีอะไรคืบหน้าบอกฉันด้วย

     Remember to keep me in the loop.

•   let the cat out of the bag  หลุดปากเผยความลับ

     I was trying to keep the party a secret, but Nick let the cat out of the 

bag.

•   make up your mind  ช่วยตัดสินใจสักทีเถอะ

     Please make up your mind by the end of this month.

•   no strings attached   ไม่มีข้อผูกมัด 

      This mobile phone is normally ฿11,900, but today it’s on sale for ฿9,800 

with no strings attached.

•   now you’re talking   พูดแบบนี้ค่อยน่าฟังหน่อย

     You’ve decided to enter the competition? Now you’re talking!

•   on the dot    ตรงเวลามากๆ

     See you at 10 o’clock on the dot.

•   once in a blue moon  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก/นานที

     ปีหนจะเกิดขึ้นสักครั้ง

     I don’t really like going out to bars anymore. I only go once in a blue 

moon.

•   out of this world   ยอดเยี่ยมที่สุด

     My mom cooking ability is out of this world. 

•   pull your leg    ล้อเล่นน่ะ

     Don’t take it too seriously. I am just pulling your legs.

•   see eye to eye   เห็นด้วย (กับความคิดเห็นของอีกฝ่าย)

     They finally saw eye to eye on the business deal.

•   sooner or later   ไม่ช้าก็เร็ว

     Sooner or later you're gonna have to face the truth.

•   speak of the devil   ตายยากจริงๆ (ก�าลงัพดูถงึแล้วอยู่ๆ 

     กป็รากฏตัว)

     Well, speak of the devil, here's Patrick now.

 

•   such a small world   โลกกลม

      I went to Japan and met Bill there accidentally. It is such a small world!

•   take it easy    ใจเย็นๆ/ใจร่มๆ นะ

     I know you're disappointed, but you just take it easy.

•   throw in the towel   ยอมรับความพ่ายแพ้

   When Amy couldn’t stand Bobby's bad temper, she threw in the 

towel and left.

•   to add insult to injury  ท�าให้สถานการณ์แย่ลง

     I don’t want to add insult to injury, but you have to stop crying soon. 

 Life goes on.

•   to cost an arm and a leg  ราคาแพงมาก

     I can’t afford this bag. It costs an arm and a leg.

•   to cut corners   ท�างานแบบขอไปที/ท�างานแบบชุ่ยๆ

     We've had to cut corners to make a film on such a small budget.

•   to feel under the weather  ไม่สบาย

     I'm feeling a bit under the weather. I think I'm getting a cold.

•   to hit the nail on the head พูดตรงจุดมาก/พูดเข้าเรื่อง

      Neilson hit the nail on the head during the meeting when he said about  

the hidden problems of the company. 

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE



24 25

•   to kill two birds with one stone ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว

     She killed two birds with one stone and picked the kids up on the way 

to the supermarket.

•   totally slipped my mind  ลืมสนิท

     I forgot to call my mom last night. It completely slipped my mind.

•   when pigs fly   เป็นไปไม่ได้/ไม่มีวันจะเกิดขึ้น

     A:  Do you think that Mark will get this job?

     B:  Yeah, when pigs fly! There is no way for him to get this job because 

            it requires an engineering diploma but he holds a business major. 

•   you can say that again  เห็นด้วย

     A:  We should be prepared for the exam next week.

     B:  Absolutely, you can say that again.

•   dressed to kill   แต่งตัวสวย (มาฆ่าผู้อื่น)

     Wow Marisa, you're dressed to kill today. 

 ส�าหรับในส่วนของข้อสอบ Speaking นักเรียนควร

ฝึกท�าข้อสอบบ่อยๆ เพ่ือให้คุ้นเคยกับข้อสอบและส�านวน

ท่ีเจ้าของภาษาใช้ในการพูดได้อย่างถูกต้อง นอกจากน้ี 

การดูภาพยนตร์ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจากประเทศ

อังกฤษหรืออเมริกาล้วนแล้วแต่ให้ประโยชน์ทั้งในการท�า

ข้อสอบพาร์ตการพูดแล้ว ยังสามารถช่วยให้ทักษะการฟัง

ของนักเรียนดีขึ้น ซึ่งถึงแม้อาจจะไม่มีในข้อสอบโดยตรง 

แต่ในภาพรวมก็จะส่งผลให้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน

TIPS
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เทคนิคก�รทำ�ข้อสอบ
Meaning in Context
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 ก่อนอืน่ คงต้องบอกว่าข้อสอบ Meaning in Context นบัว่าเป็นข้อสอบท่ีค่อนข้างท้าทาย

พอสมควร แต่ก็ใช่ว่าจะยากจนเกินไป ดังนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการเพื่อพิชิตข้อสอบในส่วนนี้กัน

นะครับ

 1.   แบบ 1 ช่องว่าง และ 2 ช่องว่าง เลือกแบบไหนก่อนดี?

 ค�าถามนี้ หลายคนอาจจะพอเดาได้ว่าควรเลือกแบบไหนก่อน เลยจะมาช่วยยืนยัน 

อีกเสียงครับว่าให้ท�าแบบ 1 ช่องว่างก่อน เพราะแบบ 2 ช่องว่าง มีความซับซ้อนมากกว่า และ 

ที่ส�าคัญคือข้อสอบทุกข้อมีคะแนนเท่ากัน ดังนั้นถ้าจะประหยัดเวลาและพลังงาน ให้ท�าแบบ  

1 ช่องว่างจะดีกว่า 

2. ความรู้และความเข้าใจเรื่องค�าศัพท์

 ค�าศัพท์ก็เปรียบเสมือนเงินทองที่เราสะสมไว้เพื่อใช้ยามจ�าเป็น ยิ่งเรามีคลังค�าศัพท์มาก

เท่าใด ก็จะสามารถท�าให้เราเข้าใจประโยคได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ก็มีความแตกต่างเล็กน้อยตรงที่ว่า 

เงินทอง เมื่อเราใช้ไปจะร่อยหรอ แต่ค�าศัพท์นั้น จะท�าให้เราเข้าใจและติดตรึงในหน่วยความจ�า 

ได้นานยิ่งขึ้น

 ดังนั้นพี่ขอให้พวกเราทุกคนพยายามท่องค�าศัพท์และพยายามใช้ให้บ่อยๆ โดยเวลา 

ทีอ่่านบทความภาษาอังกฤษ ขอให้เปิดค�าศัพท์ให้น้อยครัง้ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ และมวีตัถปุระสงค์

การเปิดค�าศัพท์ที่ส�าคัญคือ เพื่อตรวจสอบว่าค�าศัพท์ค�านั้นมีความหมาย “ตรง” หรือ “ใกล้เคียง” 

กับคลังค�าศัพท์ของเราหรือไม่

 

 ส�าหรับวิธีการจดจ�าค�าศัพท์ แต่ละคนก็มีวิธีที่ได้ผลเฉพาะแตกต่างกัน โดยในที่นี้จะขอ 

น�าเสนอวิธีการเพื่อเป็นแนวทางส�าหรับพวกเราในการเลือกประยุกต์ใช้ ดังนี้นะครับ

 

 วิธีที่ 1 : ท่องรากศัพท์ (Root) - ค�าอุปสรรค (Prefix) - ค�าปัจจัย (Suffix)

 วิธีนี้เป็นวิธีที่หนังสือและสถาบันกวดวิชาส่วนใหญ่เลือกใช้เพื่อให้เด็กๆ ท่องจ�า แต่วิธีนี ้

มีข้อควรระวังอยู่บ้าง คือภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นับได้ว่ามีวิวัฒนาการทางภาษาเป็นอย่างมาก 

และรากศัพท์แต่ละตัวก็มีความหมายมากกว่า 1 อย่าง ดังนั้น น้องๆ ต้องระวังเวลาท่ีจะเดา 

ความหมาย เช่น Prefix “in-” มีความหมายถึง 3 แบบ คือ

1) เข้าไปข้างใน/เพิ่มขึ้น (in) เช่น inject (ฉีดเข้าไป) influx (ไหลเข้าไป)

2) ไม่ (not) เช่น inappropriate (ไม่เหมาะสม) invalid (ใช้การไม่ได้ เป็นโมฆะ)

3) บน (on) เช่น inscribe (จารึกลงบน...) 

 ทั้งน้ี ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือ ตามต�าราและสถาบันกวดวิชาส่วนใหญ่จะสอนเน้น 

ความหมายท่ีสองเท่านั้น ซึ่งมีข้อควรระวัง เพราะอาจท�าให้ผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะเลือกค�าตอบ 

โดยอิงกับความหมายที่สองเป็นหลักเท่านั้น และหากเป็นเช่นนั้น จะท�าให้พลาดคะแนนในข้อนั้น 

และจ�าแบบผิดๆ ไปตลอดด้วย 

Root-Prefix-   

    Suffix

Synonym-

Antonym

ศพัทห์มวดหมู่
ท่อง-เขียน   

    ซ�า้ๆ

GAME
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 วิธีที่ 2 : ท่องค�าศัพท์เหมือน (Synonym) - ค�าตรงกันข้าม (Antonym)

 วิธีนี้ได้ผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน้องๆ เชื่อมโยงกับข้อสอบการอ่าน ส่วนหนึ่งอาจเป็น

เพราะในข้อสอบของบางสถาบัน เช่น TU-GET หรือแม้แต่ TOEFL (สมัยอดีตกาลนานโพ้น) ก็มี

ข้อสอบในลักษณะนี้ ท�าให้สถาบันกวดวิชาต่างๆ สอนวิธีนี้มาเป็นเวลานาน และที่ส�าคัญ การท่อง

ค�าศพัท์ทีม่คีวามหมายใกล้เคยีงกนัเป็นกลุม่ก้อน จะท�าให้ผูเ้รียนสามารถใช้ประโยชน์ได้ในข้อสอบ

ประเภทอื่นด้วย เช่น การอ่าน โดยจะท�าให้อ่านและเข้าใจเนื้อเรื่องได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 วธีิน้ีจะมข้ีอควรระวงั คอื ในการท่องความหมายนัน้ ในค�าศพัท์หลายตวั เราต้องไม่ยดึตดิ

ในความหมายเพียงความหมายเดียว เช่น ค�าว่า tremendous มีความหมายหลักๆ คือ “ใหญ่โต” 

“มากมาย” หรือ “ดีเลิศ” ก็ได้ เช่น

 They made a tremendous amount of noise last night. (เมื่อคืนนี้ พวกเขา 

ส่งเสียงดังมาก)

  We had a tremendous dinner last night. (เมื่อคืนนี้ เรารับประทานอาหารมื้อค�า่

อันแสนวิเศษ)

 วิธีที่ 3 : ท่องตามประเภทหรือหมวดหมู่ของค�า 

 วิธีนี้ได้ผลอย่างยิ่งเมื่อน้องๆ เชื่อมโยงกับข้อสอบการอ่าน นอกจากนี้เวลาท�าข้อสอบ 

Meaning in Context เมื่อเราอ่านข้อสอบทั้งประโยค จะพอเดาได้ว่าเป็นเรื่องอะไรและสามารถ

เลือกค�าตอบจากตัวเลือกที่มีได้ 

 อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า การท่องแบบวิธีนี้ไม่ค่อยได้ประโยชน์

กับข้อสอบ Meaning in Context มากนัก เพราะค�าศัพท์ท่ีอยู่ในตัวเลือก มักเป็นค�าศัพท ์

ทีม่คีวามหมายทัว่ๆ ไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะด้าน ดงันัน้ การท่องแบบแยกเป็นหมวดหมูอ่าจท�าให้

น้องๆ สิ้นเปลืองพลังงานในส่วนนี้

 วิธีที่ 4 : ท่องซ�า้ๆ เขียนซ�้าๆ 

 วธิน้ีี จะว่าไปกเ็หมอืนก�าป้ันทบุดิน (คือเป็นหลกัสามญัส�านกึท่ีหลายคนกพ็อจะเดาผลลพัธ์

ได้อยูแ่ล้วว่าเขยีนมากๆ กต้็องจ�าได้สนิะ) แต่จากงานวิจยัมากมายท้ังในและต่างประเทศ ได้รบัรอง

ว่าการเขยีนค�าศัพท์ซ�า้ๆ หรอืท่องซ�า้ๆ จะเป็นการเพิม่ขีดความสามารถในการจ�าของสมอง โดยย้าย

ค�าศัพท์ค�านั้นจากสมองส่วนกักเก็บความทรงจ�าระยะสั้น ไปสู่สมองส่วนที่กักเก็บความทรงจ�า 

ระยะยาว 

 ในที่นี้จึงขอน�าเสนอวิธีง่ายๆ ในการจ�าค�าศัพท์ ดังนี้นะครับ

 1) มองค�าศัพท์และความหมายของค�านั้น 

 2) ละสายตาจากค�าศัพท์นั้นเป็นเวลา 1 นาที
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 3) กลับไปดูค�าศัพท์ค�านั้น (โดยไม่ดูความหมาย) แล้วลองพูดหรือเขียนความหมาย 

ออกมา และตรวจค�าตอบค�าศัพท์นั้นว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้กลับไปท�าข้อ 2) อีกครั้ง 

 4) กรณีถูกต้อง ให้ท�าซ�้าอีก 2 ครั้ง 

 5) เมื่อจ�าได้ขึ้นใจแล้ว วันรุ่งขึ้นให้ลองวิธีนี้อีกครั้ง 

 6) กรณที�าข้อ 5) ถกูต้อง ให้ลองเว้นไป 2 วนัแล้วลองอกีครัง้ จากนัน้ให้เว้นระยะห่างเป็น 

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ และ 1 เดือน ตามล�าดับ

 วิธีที่ 5 : เกม-เกม-เกม!!!

 วธิสีดุท้ายนีม้ผีูท้ีว่จิยัและทดลองกนัแล้วว่าเกมนีแ่หละเป็นวธิหีนึง่ทีท่�าการเรยีนภาษาได้

ประสิทธิผลมาก โดยการค้นเกมในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ  

Android ที่น่าสนใจ โดยแนะน�าให้ใช้ key words ในการค้นหาประมาณนี้ครับ

 •   TOEFL Vocabulary Quiz

 •   English Vocabulary Quiz

 สาเหตุที่แนะน�าค�าว่า TOEFL เนื่องจากว่าระดับค�าศัพท์ของ GAT ส่วนมากในปัจจุบัน

ใกล้เคียงกับค�าศัพท์ของ TOEFL และการรู้ค�าศัพท์จ�านวนมากขึ้น (ซ่ึงไม่ได้อยู่ในระดับที่ยาก 

เกินไป) จะช่วยในการท�าข้อสอบส่วนของการอ่านด้วย

 ในบางแอปพลิเคชั่นอาจจะมีเปิดให้ลองดาวน์โหลดฟรีบางส่วน และในบางส่วนจะต้อง

จ่ายเงนิ กล็องพจิารณาดตูามความเหมาะสมนะครบั อนัไหนทีร่ะดบัค�าศพัท์ง่ายเกนิไปหรอืไม่สนกุ 

ก็ยังไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์โหลดแต่อย่างใด 
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