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Background 

As my interest in frequency lists and word lists have grown, I have stumbled upon interesting 

subjects which deals with vocabulary size, frequency lists, and degree of comprehension. One of 

these is the Academic Word List (AWL) which seems to have gotten a lot of credibility. The AWL,  

"was developed by Averil Coxhead as her MA thesis at the School of Linguistics and Applied Language 

Studies at Victoria University of Wellington, New Zealand. The list contains 570 word families which 

were selected according to principles. The list does not include words that are in the most frequent 

2000 words of English. The AWL was primarily made so that it could be used by teachers as part of a 

programme preparing learners for tertiary level study or used by students working alone to learn the 

words most needed to study at tertiary institutions. The Academic Word List replaces the University 

Word List." (Victoria University of Wellington, 2010) 

It has been shown that with a knowledge of the top 2000 most frequent words plus the AWL, we can 

understand 89.1% of a fiction text, 84.2% of a newspaper text, and 86.6% of an academic text written 

in the English language (Nation, 2001; as cited in Batista, 2014, p. 6). As this has only been proven for 

English, it might not be valid for other languages. Yet it might be interesting for intermediate learners 

or students who plan to enter a university in a foreign language to have access to an Academic Word 

List despite uncertainty regarding its exact utility. One such list is in fact available for Thai at Sealang 

(http://sealang.net/thai/vocabulary/). But that list is a translation from the English AWL into Thai, 

something which obviously has its limitations. I will not make an effort to criticize or analyze that list, 

but rather present an alternative list here so that learners and students can have a look at both, 

compare them, and hopefully learn new words.   

 Methodology 

The list that follows is a Thai Academic Word List (abbreviated to TAWL from now on). It was 

compiled from the Chulalongkorn University's frequency list once available for download at their 

website (currently unavailable). Therefore, credit should be given to them for compiling the list. 

However, as the list was sorted according to raw frequency with no cleaning, extensive work has 

been put into it (adding IPA, rebalancing, translating, adding example sentences and so on). The 

TAWL presented here contains 548 words which are all among the top 4000 most frequent words. 

59% of them are between the 2000 and the 4000 range, although it should be noted that since the 

corpus is heavily based on academic texts, this is likely a bit skewed. A more balanced list would 

probably have more of them fall outside the top 2000 range.  

Words were chosen based solely on mathematical principles. The rationale is as follows. Any word 

that appears more often in the academic corpus than it should given perfect distribution might be 

considered an academic word. Additionally, a cutoff point was chosen so that words only slightly 

leaning towards the academic corpus did not make the list. The cutoff point was chosen at 20 

percentage points. This means that an academic word is defined as any word that appears 20 

percentage points more often in the academic corpus than it would have given perfect distribution. 

To explain further, we can use อุตสาหกรรม as an example. The academic corpus constitute 28.6% of 

the total corpus. Thus, 28.6% of the frequency count for อุตสาหกรรม should be in the academic 

corpus. The actual figure is 51%, thus being around 22 percentage points above the expected rate 
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and therefore making the cut and definition as an academic word in this list. I have not removed 

some common words that are not really academic. Just as the original list of Coxhead, some common 

words manage to sneak in when following the simple principles laid out. Still I think that for people 

familiar with the Thai language, most of the words in the list are indeed recognized as words figuring 

heavily in academic writings.  
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อ    

อุปการะ ʔ            ʔ aid; give money 

เขาขอบคุณบิดามารดาท่ีเป็นผูช่้วยอุปการะค ้าชูใหส้ามารถสร้าง
งานกวีประดบัโลกไวไ้ด ้

อุตสาหกรรม ʔ         ʔ kam industry 

ชนบทไทยมีทรัพยากรมากมายท่ีสามารถน ามาเป็นฐานของ
อุตสาหกรรมทุกประเภทได ้โดยเฉพาะอาหารกบัยา 

อุดมคติ ʔ ʔ           ʔ ideal การด าเนินชีวิตไปตามอุดมคติท่ีดีถือว่าใชชี้วิตไม่สูญเปล่า 
อุดมการณ์ ʔ ʔ        n ideology วยัรุ่นจะเช่ือเสมอว่าอุดมการณ์คือส่ิงท่ีท าใหเ้ป็นจริงไดเ้สมอ 

อิสรภาพ ʔ               freedom 

แมเ้ขาจะไดรั้บการลดหยอ่นผอ่นโทษจนไดอิ้สรภาพ แต่ก็ตอ้ง
ถกูเนรเทศออกนอกประเทศ 

อิทธิพล ʔ      ʔ    n influence 

ผูมี้อิทธิพลทั้งหลายตอ้งมีการ์ดคอยคุม้ครองอารักขาเวลา
เดินทาง 

อ านาจ ʔ   n    power 

ตราบใดท่ีเขายงัอยูใ่ตอ้  านาจของพวกมนั เขายอ่มตอ้งขาดความ
อิสระเช่นน้ีเร่ือยไป 

อารยธรรม ʔ              civilization 

รัชกาลท่ี 4 รับเอาอารยธรรมจากตะวนัตกเขา้มาเพื่อปรับ
ประเทศใหท้ดัเทียมกบัอารยประเทศ 

อายคุวาม ʔ       w    prescription; limitation 

ธนาคารจ าเป็นตอ้งฟ้องลกูหน้ีบางราย เพ่ือรักษาสิทธ์ิอายคุวาม
ไวต้ามกฎหมาย 

อาณานิคม ʔ   n   n ʔ      colony; dependency 

พระองคท์รงพระเจริญวยัข้ึน ในระยะท่ีประเทศจกัรวรรดินิยม
ตะวนัตกก าลงัล่าอาณานิคม 

อาณาจกัร ʔ   n    ɕ   territory; regime; area 

ความนิยมของธุรกิจบนัเทิงท่ีเติบโตยคุเศรษฐกิจฟองสบู่ไดก่้อ
ร่างสร้างอาณาจกัรบนัเทิงข้ึนยา่นถนนรัชดาภิเษก -พระราม 9 

อาณาเขต ʔ   n         territory 

ในช่วงเวลาท่ีมีอ  านาจยิง่ใหญ่นั้น นครศรีธรรมราชมีเมืองข้ึนถึง 
12 เมือง โดยมีอาณาเขตตั้งแต่จงัหวดัชุมพรลงไปจนถึงไทร
บุรีในเขตประเทศมาเลเซีย 

อาญา ʔ       penalty 

อาชญากรรมคือการกระท าผดิอาญา และผูท่ี้กระท าตอ้งไดรั้บ
โทษตามกฎหมาย 

อาชญากรรม ʔ     ɕ           crime 

อาชญากรอาชีพเป็นพวกท่ีถือว่า อาชญากรรมคืออาชีพของเขา 
พอใจท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบอาชญากรรม 

อา้งอิง ʔ    ʔi  refer; cite; quote ขอ้มลูทั้งหมดถกูเก็บไวใ้นรูปตารางอา้งอิง 

อนัดี ʔ n  i  good piece 

การมีวิชาความรู้อนัดี จะท าใหมี้ความคิดชอบรู้และหย ัง่รู้ใน
เหตุผล 



5 
 

อตัราส่วน ʔ           n ratio 

พลงังานจากอาหารท่ีเดก็ควรไดรั้บควรจะมีอตัราส่วนตาม
น ้ าหนกัตวั 

อกัษร ʔ       n letter (of alphabet) ตวัอกัษร M กลบัหวัท าใหป้ระโยคน้ีมีความหมายผดิไปเลย 
ออกเสียง ʔ           vote; pronounce มีประชาชนจ านวนนอ้ยไปออกเสียงเลือกตั้ง 
อยา่งยิง่          extremely หลกัสูตรน้ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบัผูท่ี้ตอ้งการเรียนลดั 

อยา่งไรก็ตาม                    
anyway; whichever 
way 

ในการรบคร้ังนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไป
เป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาไดห้ยดุย ัง้การ
รุกต่อไปไม ่

อยา่งไรก็ดี                i  however; anyway อยา่งไรก็ดี การวิจยัยงัจะตอ้งด าเนินต่อไปแน่นอน 

อภยั ʔ       forgive; pardon ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภยัให ้

อน่ึง ʔ  n    
incidentally; by the 
way 

อน่ึง ความรักใคร่ยงัช่วยใหค้นเราไดรั้บความสุขความพอใจอีก
ดว้ย 

อธิบาย ʔ     ʔ b    explain พี่อธิบายการเดินทางไปขอวีซ่าใหก้บันอ้ง 
องคป์ระกอบ ʔ      ʔ k     

component; 

constituent; ingredient ลมเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของตรีสมุตถาน 

อคติ ʔ        ʔ bias 

เราจะมีอคติหรือมองเห็นขอ้บกพร่องของคนชาติอ่ืนๆ แต่
มองขา้มขอ้บกพร่องเหล่าน้ีในพวกเรากนัเอง 

ห 
หุ่น   n puppet; figure เธอรู้สึกว่าหุ่นของตวัเองไม่เหมาะสมกบัเส้ือผา้ชุดน้ี 

หาร    n divide 
ปัจจุบนัเรามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยบวกลบคูณหรือหารเลข ท า
ใหเ้ราคิดหรือค านวณเลขไดผ้ลลพัธท่ี์ถกูตอ้งแม่นย  า 

หวัขอ้            title; topic 

ในการประชุมระดมสมองคร้ังน้ีเราไดจ้ดัใหมี้แนวความคิดใน
การแจกแจงกลุ่มของปัญหาออกเป็น 6 หวัขอ้ 

หวัเมือง            provinces เดิมประเทศไทยมีหวัเมืองใหญ่ๆ หลายหวัเมือง 

หลกัการ        n principle 

หลกัการท างานของผมคือมีอะไรดีๆ ผา่นมาในสมองปุ๊บจดป๊ับ
เลย 

หลกั     main; principle 

จิตวิเคราะห์หมายถึง วิธีการรักษาท่ีเนน้วิธีหลกัคือการปล่อยให้
คนไขไ้ดพ้ดูอยา่งอิสระ 

หลอกลวง l      u    deceive; trick; fool เศรษฐีจอมปลอมถกูต ารวจจบัไดใ้นขอ้หาหลอกลวงประชาชน 

หมู่บา้น     b  n village 

ทุกหมู่บา้นในชนบทมกัมีวดั หรือสถานท่ีทางศาสนา เป็นศนูย์
รวมกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บา้น 

หมายถึง            means หุบผากษตัริยเ์รียกตามค าจ  ากดัความของอียปิตห์มายถึงสถานท่ี
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สถิตอนัเป็นนิรันดร์ของฟาโรห์ทุกพระองค ์

หมั้น   n engaged 

ในปัจจุบนัฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงดว้ยแหวนเพชรมากกว่า
ทองค า 

หนาแน่น n   n   n dense; crowded ในคืนน้ีผูค้นหนาแน่นคึกมากเป็นพิเศษ 
หนงัสือพิมพ ์ n          i  newspaper ข่าวของเขาข้ึนหนา้หน่ึงของหนงัสือพิมพม์าหลายวนัแลว้ 

หน่วย n    unit 

หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐถกูทหารอิรักยงิและจบัไปจ านวน
หน่ึง 

ส    

สุจริต      ɕ      honest; truthful 

คดีฆ่าชิงทรัพยโ์ดยแก๊งโจเหวินฟะสร้างความหวาดหวัน่ต่อผูค้น
ท่ีท ามาหากินดว้ยความสุจริต 

ส่ือสาร s       n communicate คนต่างชาติต่างภาษาส่ือสารกนัไม่รู้เร่ือง 

ส่ือมวลชน s     u  n  ɕ on mass media 

การจดัเทศกาลคร้ังน้ีไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนและ
ประชาชนมาก 

ส่ือ s    media 

เราเรียนภาษาเพื่อส่ือข่าวสารกนัมากกว่าเพื่อจะไดสื้บต่อและ
สร้างสรรคว์ฒันธรรมทางภาษา 

สืบทอด s            inherit; succeed to พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่ 

สืบเน่ือง s     n      
be because of; 
proceed; advance 

ธุรกิจน้ีก  าลงัไดรั้บความนิยมกนัอยา่งกวา้งขวาง สืบเน่ืองมาจาก
การขยายตวัของมินิคอม… 

สิทธิมนุษยชน        ʔ    n      

    ɕ on 
human rights 

ทุกวนัน้ีพม่ายงัข่มเหงและละเมิดสิทธิมนุษยชนชนกลุ่มนอ้ย
ต่างๆ ในประเทศอยู ่

สิทธิ        ʔ claim; right 

เยาวชนและบุคคลซ่ึงพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรั้บ
การศึกษาอบรมขั้นพ้ืนฐานจากรัฐ 

ส าคญั        n important ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหวัใจส าคญัของอุตสาหกรรม 
สาระ       ʔ content กิจท่ีจะไปจบัผกีนันั้นเป็นเร่ืองน่าขนัไร้สาระท่ีสุด 

สมัภาษณ์           interview 

นกัการเมืองออกมาใหส้มัภาษณ์หนงัสือพิมพแ์ละพดูจากลบัไป
กลบัมา จนนกัข่าวงง 

สมัพนัธภาพ        n     
      

relationship 

ระยะ 1 ปีท่ีผา่นมาสมัพนัธภาพซาอุดิอาระเบีย -ไทยด าเนินไป
ดว้ยความไม่ราบร่ืนนกั 

สมัพนัธ ์        n relations เราควรเลือกคนท่ีเราจะสมัพนัธด์ว้ย 
สดัส่วน         n proportion; ratio โดยส่วนตวัของนายรัชฎามีสดัส่วนการถือครองหุน้ไม่มากนกั 
สญัลกัษณ์   n   ʔ     emblem; symbol; sign ยอดของเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑน์ั้นเลียนแบบจากลกัษณะของ
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ดอกบวัซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ส าคญั… 

สญัญา   n     contract; to promise 

เร่ืองท่ีเขาเคยใหส้ญัญาว่า จะช่วยเหลือเร่ืองเรียนลกู ก็เป็นเพียง
ลมปากเท่านั้น 

สงัคมนิยม          n ʔ jom socialism 
รัสเซียพยายามอยา่งเต็มท่ีในการใชร้ะบบเศรษฐกิจตลาด
ผสมผสานกบัสงัคมนิยม 

สงัคม          society 

ชาวบา้นจะมีโอกาสวิสาสะกนัในทางสงัคม ก็ในวนัตรุษสารท
น่ีเอง 

สะทอ้น   ʔ      n 
rebound; bounce; 
reverberate 

การนิยมมีบุตรชายสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะสงัคมไทย ท่ีถือว่า
ผูช้ายส าคญักว่าผูห้ญิง 

สอดคลอ้ง s             
conform to; tally with; 
be in line 

ครูจ าเป็นจะตอ้งจดัท าบทเรียนใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

สหภาพ             union คนงานรวมกนัตั้งสหภาพกรรมกรข้ึน 

ส่วนร่วม     n       involved; share 

ผูน้  าควรสนบัสนุนใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น
และตดัสินปัญหา 

ส่วนรวม     n  u    public เขาท างานเพื่อส่วนรวมโดยแท ้

สวด       chant; pray ชาวบา้นนิมนตพ์ระจากวดัท่ีอยูใ่กล้ๆ  มาสวดเพื่อท าพิธีไล่ผท่ีีวดั 

สลบัซบัซอ้น                n complicated; complex 

ถา้ตอ้งการชมแนวป่าพนาดรถ่ินอุม้ผางจะตอ้งขา้มภูเขาท่ี
สลบัซบัซอ้น 

สมยัใหม่            modern 

ความจริงจงัหวดัอุดรธานีเกิดข้ึนในสมยัใหม่ ไม่ใช่เมืองเก่าแก่
เหมือนเมืองอ่ืนๆ 

สมคัรใจ         ɕaj voluntary พม่ามุสลิมอีกกลุ่มหน่ึงสมคัรใจตั้งรกรากอยูใ่นบงักลาเทศต่อไป 

สมรส         marry ท่านจนัทร์สมรสกบัหม่อมวภิา มีบุตรและบุตรี 4 คน 

สมมติ         assume; suppose คอมพิวเตอร์ไม่ใชค้น เราจะสมมติว่ามนัรู้เท่าคนไม่ได ้

สมบูรณ์     bu n complete; perfect 

หลงัจากเก็บเก่ียวตน้ขา้วโพดแลว้ เกษตรกรจะคดัแยกตน้ท่ี
สมบูรณ์แข็งแรงออกมาก่อน 

สมการ          n equation 

ภาษาท่ีมนุษยใ์ชม้ีลกัษณะเป็นค าพดู หรือเป็นสมการในการ
ค านวณ แบบเดียวกบัท่ีใชใ้นวิชาพีชคณิต 

สภาวะ         w ʔ state, condition เมื่อหมดสภาวะของรสช .แลว้  ผมจะไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมืองอีก 
สภาพแวดลอ้ม          w           

environment; 
surrounding สภาพแวดลอ้มของกรุงเทพในปัจจุบนัเปล่ียนไปจากเดิมมาก 

สนอง    n     reply; respond 

ขอ้จ ากดัทางสรีระของมนุษยท์ าใหเ้ราไม่สามารถสนองความ
ตอ้งการต่างๆ ของร่างกายไดโ้ดยล าพงั 
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สนธิสญัญา   n    ʔ   n     treaty; contract ร่างสนธิสญัญาถกูแกห้ลายคร้ังหลายหนแลว้ 
สถาปัตยกรรม                   

kam 
architecture; structure พระท่ีนัง่พิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยกุต ์

สถาปนา            n   establish; found 

สมเด็จพระเจา้ตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง
ใหม่ 

สถานภาพ         n ʔ       status 

ชนบทบาทและสถานภาพของหญิงสูงข้ึน ทั้งในระดบั
ครอบครัวและระดบัสงัคม 

สงครามโลก                 world war ช่วงสงครามโลก เขาเคยเขา้ไปหลบระเบิดในหลุม 
ศ    

ศนูยก์ลาง    n       central; middle 

ประติมากรรมสมยัอู่ทอง เป็นประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนในสมยัอ
โยธยาเป็นศนูยก์ลางของอาณาจกัร 

ศึก s  k battle; fight การเปิดศึกชิงท าเนียบขาวจะเร่ิมข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ศกหนา้ 
ศีลธรรม    n         morals ชาวพุทธจะตอ้งปฏิบติัตนเป็นคนดี มีศีลธรรมประจ าใจ 

ศิลา   ʔ     stone; rock 

พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐต์วัอกัษรไทย แลว้
โปรดใหจ้ารึกลงบนหลกัศิลา 

ศาลฎีกา    n   i      Supreme Court เจา้ของรถคนันั้นประกาศว่าจะสูใ้หถึ้งศาลฎีกา 

ศพัท ์     
vocabulary; term; 
word 

พจนานุกรมศพัทค์อมพิวเตอร์รวบรวมศพัทท่ี์ใชอ้ยูใ่นสาขา
คอมพิวเตอร์ 

ศตวรรษ       w   century กิจการไปรษณียไ์ม่มีการเปล่ียนแปลงมาหลายศตวรรษแลว้ 
ว    

วิสยั w ʔ     
nature; character; limit 
of one's ability 

ปัญหาเมด็เงินท่ีเขา้มาเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือวิสยัท่ีทางการจะ
ควบคุม 

วิวฒันาการ w ʔ w       n   
   n 

evolution 

พระราชวงัสนามจนัทร์เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ อนั
แสดงถึงวิวฒันาการการปรับตวั และการเปล่ียนแปลงของสภาพ
สงัคม 

วิพากษว์ิจารณ์ w ʔ       w ʔ 
tɕ  n 

criticize; sensurize; 
review 

คนส่วนใหญ่วิพากษว์ิจารณ์วิธีการสลายมอ็บของต ารวจว่า
กระท ารุนแรงกว่าเหตุ 

วิพากษ ์ w ʔ       criticize; judge 

พวกเขามกัจะวิพากษรั์ฐบาลชุดน้ี ในบางเน้ือหาอยา่งค่อนขา้ง
รุนแรง 

วิธีคิด w ʔ   i       way of thinking 

เพลงกล่อมเด็กเป็นการแสดงวิธีคิด ภูมิปัญญา ทศันคติ และจิต
วิญญาณของชาวชนบท 

วิธีการ w ʔ   i     n method; way วิธีการท่ีจะจดัการกบัปัญหาเราควรแกไ้ขกบัตน้ตอของปัญหา 
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แทนท่ีจะแกไ้ขท่ีปลายเหตุ 

วิทย ุ w         ʔ radio 

เมื่อภรรยาของขา้พเจา้ทราบข่าวจากวิทยแุละหนงัสือพิมพ ์เธอก็
เป็นลมแลว้ฟ้ืนอยูห่ลายคร้ัง 

วิทยา w           science; knowledge 
การศึกษาเร่ืองศาสนาสามารถศึกษาไดท้ั้งแนววิทยาศาสตร์ และ
แนวแห่งความเช่ือเก่ียวกบัหลกัทางปรัชญา 

วิจารณ์ w ʔ tɕ  n critique; criticize เมื่อเขาถกูนินทาบา้ง วจิารณ์บา้ง ก็เลยคิดสั้นดว้ยการฆ่าตวัตาย 

วิจยั w ʔ tɕaj research 

มหาวิทยาลยัไคโรเป็นมหาวิทยาลยัท่ีนกัศึกษาไทยเดินทางไปท า
วิจยัในระดบัปริญญาเอกกนัมาก 

วิกฤตการณ์ w ʔ            n crisis 

ผูค้นส่วนใหญ่ลว้นแต่ประสบภาวะทุกขเ์ข็ญจากวกิฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจกนัถว้นหนา้ 

วิเคราะห์ w ʔ      ʔ analyze 

การจบัคนมาข้ึนเขียงเพ่ือวิเคราะห์นั้น เราอาจจะท าไดห้ลายแง่
หลายมุม 

วาท w    
words; speech; 
utterance เขาไดช่ื้อว่าเป็นนกัการทูตล้ินทอง มีวาทศิลป์อนัเยีย่มยอด 

วตัถุประสงค ์ w      ʔ    ʔ     objective; object; aim สมาคมของเราไม่ไดต้ั้งข้ึนมาเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการหาเงิน 

วฒันธรรม w       n       culture 

ผูค้นมากมายเดินทางท่องเท่ียวเพื่อศึกษาวฒันธรรมและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนในทอ้งถ่ินต่างๆ 

วรรณคดี w n n       i  literature 

การวจิารณ์วรรณคดีน่าจะเป็นกิจกรรมของผูเ้สพวรรณคดีท่ีมีมา
พร้อมกบัการแต่ง อนัเป็นกิจกรรมของผูส้ร้าง 

วรรณกรรม w n n      
literature; literary 
works; writings 

ถา้เธอไดอ่้านเร่ืองราวในวรรณกรรมเยาวชนอาจจะท าใหจิ้ตใจดี
ข้ึนก็ได ้

วงกลม w        circle; ring โปรแกรมน้ีช่วยใหเ้ราเขียนรูปวงกลมบนจอคอมพิวเตอร์ได ้
ล    

ลกูหน้ี      n   debtor 

หลงัสงครามเยอรมนีเป็นลกูหน้ีรายใหญ่ท่ีมีเจา้หน้ีถึง 11 ราย 
มีหน้ีสินจ านวน 3.3 หมื่นลา้นเหรียญ 

ลกูจา้ง       ɕ    employee การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเร่ืองของนายจา้งกบัลกูจา้ง 
ลุ่ม     low; low lying ชีวิตแต่งงานของเขา จะพดูไปแลว้ก็ลุ่มๆ ดอนๆ มาตลอด 

ล าดบั         sequence; order 

การคิดเพื่อเขียนขอ้สอบแบบอตันยัควรล าดบัความคิดใหเ้ป็น
ระบบ 

ลทัธิ        ʔ doctrine; cult; creed ปราสาทน้ีสร้างข้ึนดว้ยแรงศรัทธาในลทัธิศาสนา 

ลกัษณะ       ʔ n ʔ characteristic; attribute 

การน าคอมพิวเตอร์ไปใชป้ระมวลผลขอ้มลูมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 
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ลกั     steal 

คนรวยในอาร์เจนตินา ท่ีอาศยัอยูใ่นวิลลาขนาดใหญ่ ตอ้งสร้าง
ก าแพงร้ัวสูงลิบ เพื่อป้องกนัการลกัขโมย 

ละเมิด   ʔ m     violate; infringe 

แมบ้างคนจะชอบละเมิดค าสอนในศาสนา แต่ใจเขาก็ยงัเคารพ
อยู ่

ลวง  u    deceive ส่ิงเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาท่ีลวงตาเราเท่านั้นเอง 

ลงโทษ           punish 

ต ารวจตอ้งสืบหาผูก่้อคดีฆาตกรรมโหดคดีมาลงโทษใหไ้ด้
โดยเร็ว 

ฤ    

ฤทธ์ิ     

prosperity; might; 

enourmous ability or 
resource 

คนไขจ้ะอยูใ่นสภาพคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืนเพราะฤทธ์ิของยาสลบ 

ร    

รูปธรรม              concrete; solid; factual 

สติปัญญาพฒันาการมาจากพฤติกรรมท่ีเป็นรูปธรรม มองเห็น
ไดง่้ายๆ 

รูปถ่าย            photo รูปถ่ายของขา้พเจา้ท่ีติดอยูข่า้งฝาหอ้งรับแขกนัน่เป็นของใหม่ 

รูปแบบ      b     style 

วิธีการเก็บขอ้มลูลงบนแผน่ดิสกน์ั้น จ าเป็นตอ้งมีรูปแบบและ
ระบบการจดัเก็บท่ีเป็นระเบียบ 

รุกราน        n invade; attack 

การท่ีอิรักรุกรานคูเวตท าใหแ้ผนการของตะวนัตกในตะวนัออก
กลางลม้ลง 

ริเร่ิม   ʔ r     initiate; start; launch 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงริเร่ิมกิจการออมสิน
ข้ึนในปีพ .ศ.  2450 

ราษฎร            n population; citizens 

รัฐบาลก าลงัวางแผนเร่ืองการชลประทานเพื่อจะช่วยเหลือ
ราษฎรท่ีประสบภยัแลง้ในอีสาน 

รายได ้          revenue; income 

ภรรยาและลกูๆ ช่วยกนัหารายไดโ้ดยตั้งร้านขายสม้โออยูริ่ม
ทาง 

รากฐาน          n 
foundation; 
groundwork ความพยายามเป็นรากฐานของความส าเร็จ 

รับรู้         
recognize; be aware 
of ครูเล่าถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของเด็กใหผู้ป้กครองรับรู้ 

รับผดิ          
admit mistake; 
confess 

ผูม้ีใจเป็นนกักีฬาคือผูท่ี้ท าอะไรผดิไป กก็ลา้รับผดิในส่ิงท่ีตน
ไดพ้ลาดไป 

รัฐศาสตร์              political science 

การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เนน้การศกึษาปรากฏการณ์ทาง
การเมืองท่ีเป็นจริง 

รัฐ     state รัฐควรจดัหาทุนรอนมาส่งเสริมงานวจิยัทางดา้นน้ีมากๆ 
รัชกาล      ɕ      n a reign ประตูป้อมน้ีเป็นประตูเก่าของวงัหนา้ สร้างในสมยัรัชกาลท่ี 5 
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ระหว่าง   ʔ w    between 

วิชาจิตวิทยาศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบับุคคล 
และบุคคลกบัโครงสร้างของสงัคม 

ระยะห่าง   ʔ   ʔ      interval; space; gap การนัง่หนา้จอคอมพิวเตอร์ควรเวน้ระยะห่างใหพ้อเหมาะ 

ระยะทาง   ʔ   ʔ       distance 
กรุงเทพฯ อยูห่่างจากขอนแก่นเป็นระยะทางประมาณ 440 

กิโลเมตร 

ระบอบ   ʔ b     model; custom 

สงัคมมีส่วนอยา่งมากในการปฏิวติัสงัคมจีน ใหเ้ปล่ียนมาอยูใ่น
ระบอบปัจจุบนั 

ระบบ   ʔ b   system 

การท างานของเคร่ืองแต่ละรุ่น แต่ละระบบ มีการพฒันาและ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

ร้อยละ r       ʔ percentage 

หญิงวยัเจริญพนัธุร้์อยละ 8-10 ยงัไม่มีภูมิตา้นทานต่อโรคหดั
เยอรมนั 

รหสั        code 

เราอาจใชง้านโปรแกรมไดด้ว้ยการน ารหสัของเจา้ของแฟ้มมา
ไข เปิดตวัยนืยนัลกัษณะแทจ้ริง 

รวมตวั  u     u   assemble; collect เราตอ้งจดัการไม่ใหพ้วกมนัรวมตวักนัได ้
ย    
ยดืหยุน่ j       n stretch; expand ล าตวัของไสเ้ดือนยดืหยุน่ได ้

ยดึถือ j          hold; cling to; seize 

เมื่อเราเลือกท าอะไร จะตอ้งอาศยัคุณค่าท่ีตนยดึถือเป็นเคร่ือง
ก าหนดทั้งส้ิน 

ยนิยอม jin j    agree; consent การหยา่ร้างจะมีข้ึนไดเ้ม่ือคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยนิยอม 

ยากจน       ɕon poor 
แมช้าวชนบทบางคนจะยากจนก็ยงัมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ โดยเฉพาะ
การตกับาตรท าบุญท าทานแก่ศาสนา 

ยอ่ย j     small; insignificant 

ผูป่้วยท่ีมีปัญหาเร่ืองล าไสต้อ้งกินอาหารยอ่ยง่ายๆ เช่น ขา้วตม้ 
โจ๊ก 

ยอ่ม j     
small; naturally; 
inevitably 

แม่อยากไดก้ระเป๋าใบขนาดยอ่ม เอาไวใ้ส่ยาประจ าตวัเวลา
เดินทางไปไหนมาไหน 

ม    

มลู  u n basis; source; dung 
เร่ืองน้ีคงมีมลูมาจากนกัข่าวท่ีอาจฟังไม่รู้เร่ืองแลว้เอาไปเขียน
ข่าว 

มุสลิม         i  muslim 

สุเหร่าแห่งน้ีเป็นสุเหร่าศกัด์ิสิทธ์ิของมุสลิมในอินเดียท่ีสร้าง
ข้ึนมาตั้งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 

มุ่ง     aim บริษทัเอกชนเป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานโดยมุ่งหาผลก าไรอยา่ง



12 
 

เดียว 

มิติ   ʔ   ʔ 
dimension; 
measurement 

เด็กๆ นั้นแต่เร่ิมแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ โดยขาดมิติท่ี 
3 คือความลึก 

มิฉะนั้น   ʔ tɕ  ʔ n n otherwise 
ในการเลือกซ้ือสินคา้ตอ้งเลือกท่ีดีๆ มิฉะนั้นอาจไดสิ้นคา้
คุณภาพต ่า 

มิได ้   ʔ     cannot ทางการมิไดก้  าหนดคุณสมบติัของผูส้มคัรไว ้
มิใช่   ʔ tɕ    is not การวจิารณ์อะไรก็ตามตอ้งมีลกัษณะสร้างสรรค ์มิใช่ท าลาย 

มธัยมศึกษา                  
    

secondary education 

พ่อส าเร็จมธัยมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในทางภาษาศาสตร์จึงไม่
ค่อยสนัทดั 

มหาอ านาจ        ʔ   n    
superpower; great 
power 

ก่อนการคน้พบน ้ ามนัเป็นตะวนัออกกลาง ไม่มีมหาอ านาจ
ตะวนัตกใดใหค้วามสนใจเขตแดนน้ี 

มหาราช             the Great 

ปวงชนถวายค าต่อทา้ยมหาราชแด่พระเจา้แผน่ดินกนัภายหลงั
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 

มวลชน  u  n  ɕ on masses; multitude ปราการอนัแข็งแรงของศาสนาฮินดูอยูท่ี่มวลชนซ่ึงเป็นคฤหสัถ์ 
มณี    ni  jewels; gems เขาถนอมเธอราวกบัเธอเป็นมณีอนัหาค่ามิได ้
มงกุฎ         crown เธอไดรั้บมงกุฎเป็นนางสาวไทยคนปัจจุบนั 

มโน    n   heart; mind มโนแปลว่า จิต 
ภ    

ภูมิศาสตร์   u    ʔ      geography 
นกัภูมิศาสตร์จากบริษทัส ารวจทางอากาศคิดว่าการใช้
คอมพิวเตอร์จะช่วยใหง้านน้ีส าเร็จไดเ้ร็วข้ึนและประหยดั 

ภูมิภาค   u    ʔ       region; area ปัจจุบนัมกีารรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ภาษี          tax เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก 

ภาษา          language 

ปัญหาชายแดนภาคใตม้ีสาเหตุมาจากความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัในเร่ืองของภาษา ระหว่างไทยพุทธ และคนมุสลิม 

ภายนอก       n     external; outside ดูภายนอกเหมือนเขาเป็นชายแท ้แต่จริงๆ แลว้เขาเป็นเกยคิ์ง 

ภายใต ้            under 

เรามกัจะเก็บความรู้สึกกา้วร้าวของเราไวภ้ายใตท่้าทีท่ีสุภาพ
อ่อนโยน 

ภาพยนตร์             n movie 
ทีมงานสร้างภาพยนตร์ชุดใหม่ท างานไดดี้ดงัใจนึกสมใจผูก้  ากบั
มือหน่ึง 

ภาพพจน ์            image 

ผูว้ิจารณ์ติดใจกบัค าอุปมาท่ีไม่ท าใหเ้ห็นภาพพจน์เพียงพอใน
ความรู้สึกของผูว้ิจารณ์เอง 
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ภาคตะวนัออก         ʔ wan 
ʔ     

eastern 

การสร้างสนามบินท่ีภาคตะวนัออกจะช่วยสนบัสนุนให้
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในภาคตะวนัออกเติบโตข้ึน 

ภาคกลาง             central region 

ในภาคกลางมีการท าหตัถกรรมเคร่ืองดินเผากนัมากท่ีจงัหวดั
ราชบุรี และนนทบุรี 

ภาคใต ้            southern region 
ภาคใตต้ั้งอยูใ่นระหวา่งทะเลอนัดามนัในมหาสมุทรอินเดียกบั
ทะเลจีนใตใ้นมหาสมุทรแปซิฟิค 

ภาคเหนือ       n     North การด าหวัเป็นวฒันธรรมอนัสูงยิง่ของคนในภาคเหนือ 
ภาค       sector; region เร่ืองน้ียงัไม่จบง่ายๆ หรอกตอ้งมีภาคต่อไปอีกแน่นอน 

ภริยา       ʔ     wife ภริยาชาวอินเดียจะตอ้งโจนเขา้กองไฟขณะท่ีเผาศพสามี 
ฟ    

ฟ้องร้อง f           sue; accuse; charge 

เขาถกูฟ้องร้องกรณีหลีกเล่ียงภาษีเงินได ้ซ่ึงศาลไดพ้ิจารณาปรับ
เป็นเงินหน่ึงลา้นบาท 

ฟ้อง f     sue 

ผลงานท่ีผา่นมาในรอบปีฟ้องใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพการท างาน
ของกรมต ารวจท่ีตกต ่าลง 

พ    

พ้ืนผวิ      n    w surface 

ปรากฏการณ์เอลนิโนชุดใหม่ทราบไดจ้ากการตรวจอุณหภมูิของ
พ้ืนผวิมหาสมุทรแปซิฟิก ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเป็นประวติัการณ์ 

พ้ืนบา้น      n b  n folk; local 

การชนไก่ถือเป็นกีฬาพ้ืนบา้น ถา้หากไม่คิดว่าเป็นการทรมาน
สตัวห์รือขดักบัจริยธรรม 

พ้ืนฐาน      n     n foundation 

เมื่อพุทธศาสนาขยายไปสู่วฒันธรรมท่ีแตกต่างออกไป ซ่ึงไม่มี
พ้ืนฐานทางวฒันธรรมแบบพุทธมาก่อน ก็อาจจะมีปัญหาอีก
หลายอยา่งเกิดข้ึนได ้

พึ่งพา            rely on; depend on 

คนส าคญัในทอ้งถ่ินท่ีมีบริวารมาก ผูค้นมกัเขา้ไปพ่ึงพาขอความ
ช่วยเหลือ 

พึงพอใจ            ɕaj satisfy เขาพึงพอใจกบัการปรนนิบติัพดัวีของภรรยาคนใหม่มาก 

พึง      ought 

พวกเราทุกคนพึงเห็นใจผูท่ี้ป่วยเป็นโรคเอดส์มากกว่าท่ีจะ
รังเกียจ 

พิพากษา    ʔ           
judge; sentence; 

decide 

ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องจ าเลยท่ีซ้ือเสียง แต่ใหย้ดึเงินของ
กลางไว ้

พิธีกรรม    ʔ   i      rite; worship 

ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นพิธีกรรม
หรือกิจกรรมบางอยา่ง 



14 
 

พาณิชย ์      n   commerce 

ปัจจุบนัตลาดพระเคร่ืองไดก้ลายเป็นธุรกิจในเชิงพาณิชยท่ี์เป็นท่ี
ยอมรับของสงัคมส่วนใหญ่ 

พอ้ง        coincide ขอ้ความในกระดาษหนา้น้ีพอ้งกบัอีกหนา้หน่ึง 

พลเมือง    n          citizen; population 
อินเดีย ประเทศท่ีมีพลเมืองมากเป็นอนัดบั 2 ของโลกก าลงัเขา้
สู่เทศกาลเลือกตั้ง 

พฤติการณ์      ʔ   ʔ    n behaviour; conduct 

ต ารวจใชเ้วลาติดตามเฝ้าดูพฤติการณ์ของผูต้อ้งหารายน้ีอยูน่าน 

จึงมัน่ใจว่าเป็นฆาตกรตวัจริง 
พฤติกรรม      ʔ   ʔ kam behavior คนใกลชิ้ดของหมอเปรม 2 คน เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมน่าสงสยั 
พระราชา     ʔ      ɕ    king พระราชาแห่งแควน้มคธโปรดใหส้ร้างสถปูแห่งน้ี 

พระมหากษตัริย ์     ʔ          ʔ 
    

Monarch 

ประเทศไทยโชคดีนกัหนาท่ีมีพระมหากษตัริยท่ี์ทรงครองราชย์
เป็นเวลานานกว่า 40 ปีเป็นประวติัการณ์ 

พระบาทสมเด็จ     ʔ b        
    

His Majesty 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จทอดพระเนตรวิว บนอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ 

พรรณนา    n n  n   depict 
ทหารดว้ยกนัพดูภาษาทหารกนัสั้นๆ ก็รู้เร่ือง ไม่จ  าเป็นตอ้ง
พรรณนาอะไรมาก 

ฝ    

ฝึกอบรม f  k ʔ       train 

รัฐควรใหก้ารศกึษาแก่ชุมชน และฝึกอบรมบุคลากรทางดา้น
สุขภาพจิตดว้ย 

ผ    

ผูส้มคัร             candidate; applicant 

พรรคการเมืองตอ้งเฟ้นผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัเพียงพอในการลง
สนามเลือกตั้งคราวหนา้ 

ผูฟั้ง          audience; listener การปราศรัยท่ีสนามหลวงมีผูฟั้งมากมาย 
ผูป้กครอง                 ruler; leader; president ครูใหญ่เรียกประชุมผูป้กครองนกัเรียนในวนัน้ีของทุกปี 

ผูซ้ื้อ           buyer 

รถนัง่ขนาดเลก็ยงัครองใจกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรายไดป้านกลางถึงดีซ่ึง
เป็นตลาดใหญ่ของประเทศอยู ่

ผูข้าย            vendor; seller 

ผูข้ายบา้นจดัสรรหวงัใหค้นท่ีมาดูบา้นชอบบรรยากาศภายใน
หมู่บา้น 

ผกูพนั          n 
to have one's heart; 

be tied to หากขา้เกิดในภวนัดรใดๆ ขอใหข้า้ไดผ้กูพนักบัเจา้อีกคร้ัง 

ผกูขาด             have monopoly 

แมว้่ารัฐบาลไทยไดจ้ดัระบบผกูขาดการคา้ฝ่ินไว ้แต่เอาเขา้
จริงๆ ก็ยงัตอ้งออมชอมกบัอิทธิพลเจา้พ่อทอ้งถ่ินอยู ่

ผูแ้สดง              performer; actor ผูแ้สดงละครนอกจะตอ้งมีความคล่องแคล่วในการร า และร้อง 



15 
 

ผูเ้ยาว ์        w minor; child 

การเดินกม้หลงัเมื่อผา่นผูใ้หญ่ เป็นการปฏิบติัตนท่ีผูเ้ยาวค์วร
ปฏิบติัต่อผูอ้าวุโส 

ผูเ้ฒ่า         w elder; old person 

ผูเ้ฒ่าฝันถึงวนัท่ีตวัเองยนืผงาดอยูบ่นยอดภูสูงไดส้ าเร็จวนันั้นคง
สง่างามยิง่กว่าตะวนั 

ผูเ้ขียน           n author ผูเ้ขียนใชส้ญัลกัษณ์ท่ีคลุมเครือ ผูอ่้านอาจไม่เขา้ใจ 

ผสมผสาน                n combine; blend 

รัฐบาลมีการส่งเสริมใหช้าวสวนมะพร้าวในภาคใตเ้ล้ียงโค
ผสมผสานกบัการท าสวนมะพร้าว 

ผลิต    ʔ     manufacture 

เคร่ืองท าความร้อนจะผลิตความร้อนออกมาในปริมาณท่ี
พอเหมาะ 

ผลส าเร็จ    n         
success; 
accomplishment เธอสามารถควา้รางวลัดาราน าฝ่ายหญิงมาครองไดเ้ป็นผลส าเร็จ 

ผลลพัธ์    n     result ผลลพัธข์องสองบวกสามเท่ากบัหา้ 
ผลผลิต    n    ʔ     product, goods ผลผลิตทางการเกษตรของปีน้ีมากกว่าปีท่ีแลว้ 

ผลประโยชน ์    n    ʔ      
interests; benefits; 

profit 

ขบวนการพโูลไดเ้กิดการแตกแยกอยา่งรุนแรงในเร่ืองของ
ผลประโยชน์ท่ีไม่ลงตวั 

ผลตอบแทน    n           n compensation; reward 

ผูข้ายเช่ือว่าสินคา้ใหม่สามารถท าผลตอบแทนได ้10-15% 

ต่อปี 

ผลเสีย    n      
disadvantage; bad 
result 

การเป็นเบาหวานแลว้ไมรู้่ตวัไมรั่กษาท าใหเ้กิดผลเสียต่อหวัใจ
หลอดเลือดและไต 

ผล    n results สถานการณ์ช่วงน้ีเอ้ือผลต่อเราไม่นอ้ยเลย 

ผนวก     n     append; annex 

เยอรมนีตะวนัตกตดัสินใจผนวกเยอรมนีตะวนัออกเขา้ไว้
ดว้ยกนั 

ป    

ปานกลาง    n       moderately; averagely 

รถนัง่ขนาดเลก็ยงัครองใจกลุ่มผูซ้ื้อท่ีมีรายไดป้านกลางถึงดีซ่ึง
เป็นตลาดใหญ่ของประเทศ 

ปัญญาชน   n      ɕ on scholar; graduate 

ภายหลงัการปฏิบติัโดยฝ่ายเขมรแดงเป็นผลใหค้นระดบั
ปัญญาชนจ านวนมากมายตอ้งเสียชีวิตหรือถกูขบัไล่โดยลกัลอบ
กนัออกนอกประเทศ 

ปัจจยั      ɕaj factor; cause 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 

ประเภทคือ ปัจจยัทางดา้นชีววิทยา ปัจจยัดา้นจิตใจปัจจยั
ทางดา้นสงัคม 

ปลายทาง             destination พระพุทธเจา้ทรงตรัสไวว้่าปลายทางแห่งชีวิตท่ีมนุษยไ์ม่สามารถ



16 
 

หนีพน้กคื็อความตาย 
ปรึกษา pr        consult คนไทยเร่ิมปรึกษาจิตแพทยม์ากยิง่ข้ึน 

ปริมณฑล      ʔ   n    n perimeter ต ารวจกั้นไม่ใหค้นเขา้ไปในปริมณฑลของพระราชพิธี 

ปริ    ʔ part; open slightly 

มะขามเทศก าลงัมีฝักแก่จดัฝักสีแดงก ่าแตกปริจนเห็นเน้ือสีขาว
แน่น 

ปราศจาก           ɕ    
be without, be 
deprived of 

การเดินขบวนประทว้งลม้เหลวทุกคร้ังเน่ืองจากผูป้ระทว้ง
ปราศจากอาวุธท่ีจะตา้นทานกบัฝ่ายทหารท่ีมีอาวุธอยูใ่นมอืซ่ึง
พร้อม 

ปรากฏการณ์             n phenomenon 

การซ้ือเสียงนั้นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการ
เลือกตั้งของไทยไปแลว้ 

ปรากฏ          appear; seem; reveal 

เมื่อเราป้อนขอ้มลูต่างๆ เขา้ไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏข้ึน
บนหนา้จอ 

ปรับตวั       u   adapt จ้ิงจกปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มท่ีมนัอยู ่
ประสิทธิภาพ    ʔ        ʔ       efficiency เคร่ืองจกัรไอน ้ ามีประสิทธิภาพนอ้ยกว่าเคร่ืองจกัรดีเซล 
ประยกุต ์    ʔ     apply; adapt นกัศึกษาลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยกุตม์ากข้ึน 

ประมวล
กฎหมาย 

   ʔ  u  n     
     

law code 

กรมสรรพากรจดัพิมพป์ระมวลกฎหมายภาษีอากรออกเผยแพร่ 

ประมวล    ʔ  u  n codify; compile; code 

เจา้หนา้ท่ีต  ารวจไดป้ระมวลเร่ืองราวตามท่ีไดสื้บพยานหลายคน
เพื่อสรุปคดี 

ประมง    ʔ     fishing; fishery 

ผูค้นในหมู่บา้นด ารงชีวิตอยูด่ว้ยการท าสวนผลไม ้ประมง และ
ประกอบหตัถกรรมทอผา้พ้ืนเมือง 

ประพนัธ ์    ʔ    n write; compose; create เขาประพนัธน์วนิยายข้ึนหลายเล่ม 
ประนอม    ʔ n    make concessions มีลกูคา้หลายรายท่ีตอ้งการขอประนอมหน้ีกบัธนาคาร 
ประถมศึกษา    ʔ           

    
primary education เขาเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้น 

ประชาธิปไตย    ʔ tɕ            
taj 

democracy 

การมีผูน้  าแบบเลือกตั้งเป็นท่ีนิยมเพราะเป็นวิถีทางของ
ประชาธิปไตย 

ประชาชาติ    ʔ tɕ     ɕ     national รายไดต่้อหวัของประชาชาติของไทยยงัต ่าอยูม่าก 

ประชาคม    ʔ tɕ         community 

กลุ่มประชาคมยโุรปรวมก าลงักนัต่อสูก้บัประเทศอ่ืนทาง
เศรษฐกิจ 

ประชากร    ʔ tɕ       n population ประชากรของไทยเพ่ิมข้ึนรวดเร็วมาก 
ประจกัษ ์    ʔ tɕ   be evident; certain ขอ้คน้พบของเขาท าใหโ้ลกตอ้งประจกัษใ์นอ านาจของวิธีการ
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ทางวิทยาศาสตร์ 
ประการ    ʔ    n type; kind; sort ผูต้อ้งหายอมใหเ้จา้หนา้ท่ีสอบปากค าทุกประการ 

ประกนัภยั    ʔ   n      insurance 

คุณจะไดสิ้นไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภยัหากคุณท าประกนัภยั
ไว ้

ประโยค    ʔ      sentence 

ปีน้ีมีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ไดเ้ปรียญ 9 ประโยคถึง 23 

รูป 

ประเมินผล    ʔ m  n    n 
evaluate; assess; 
estimate คณะกรรมการประเมินผลการจดังานว่าอยูใ่นระดบัดี 

ประเภท    ʔ       category 

ป่าไมใ้นประเทศไทยจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
ป่าประเภทท่ีไม่ผลดัใบหรือป่าดงดิบ และป่าประเภทท่ีผลดัใบ
หรือป่าแลง้ 

ประเพณี    ʔ   e  ni  tradition การตกับาตรท าบุญเป็นประเพณีท่ีดีงามของสงัคมไทย 

ประเด็น    ʔ den issue; case 

อาจารยส์รุปประเด็นส าคญัๆ ในบทเรียนเพื่อทบทวนให้
นกัเรียนก่อนสอบ 

ปฏิสมัพนัธ์      ʔ        n interaction 
กลุ่มทางสงัคมคือการท่ีบุคคลมารวมกนัโดยมีปฏิสมัพนัธก์นั
อยา่งใกลชิ้ด 

ปฏิวติั      ʔ w   
overthrow, stage a 

revolution ผูน้  าทหารปฏิวติัไม่ส าเร็จเลยตอ้งหนีออกนอกประเทศ 
ปกครอง            rule; govern กษตัริยป์กครองประชาชนโดยใชร้ะบอบประชาธิปไตย 
บ    
บุคลิกภาพ b              

      
personality; character ีีี ่ เขาถนดัลอกเลียนบุคลิกภาพของดารานกัร้องดงัๆ หลายคน 

บุคคล b      n person (formal) 

การปิดกั้นทางหลวงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ยานพาหนะหรือ
บุคคลมีโทษจ าคุก 10 ปี 

บญัญติั b n     regulation; decree เขาผดิบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ สมควรไดรั้บการลงโทษ 

บงัคบับญัชา b        b n 
tɕ    

command; direct; 
order 

ท่านนายพลบงัคบับญัชานายทหารว่าใหทุ้กคนอยูใ่นระเบียบ
วินยัของทหารอยา่งเคร่งครัด 

บริบท b  ʔ   ʔ b   context ตามบริบทน้ี 

บริการ b     ʔ    n service ลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการก็มคีวามชอบแตกต่างกนัไป 

บริโภค b  ʔ   ʔ       consume ประเทศไทยเพาะปลกูขา้วเจา้ เพื่อบริโภคเป็นอาหารหลกั 
บรรลุ b n   ʔ achieve; attain; reach พระองคบ์รรลุโพธิญาณของพระพุทธองคเ์อง 
บรรยาย b n      

describe; lecture; 

explain ผูป้ระสบเหตุก  าลงับรรยายเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใหต้  ารวจฟัง 

บรรทดั b n      straight line; ruler 

การวาดเขียนโดยไม่ใชไ้มบ้รรทดัและวงเวียนเป็นการยาก
ส าหรับเด็ก 
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บทบาท b   b    role เธอตอ้งไปหดัข่ีมา้ใหส้มบทบาทของการแสดง 
บทบญัญติั b   b n     provision; article บทบญัญติัน้ีกินความถึงธุรกิจของผูข้ายปลีกดว้ย 

บทความ b     w    article, essay, text 

เราสรรหาบทความดีๆ ท่ีกระจายอยูเ่กล่ือนบนโลก Cyber 

มาเก็บไวเ้ป็น หมวดหมู่ อ่านง่าย สะดวก และ… 

บท b   chapter ส่วนของเธอรับผดิชอบอ่านไป 3 บท 

บ่งช้ี b    ɕ    indicate; point out 

ผูว้ิจยัไม่อาจบ่งช้ีถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท าใหเ้กิดอตัราการแทง้ลกู
เพ่ิมสูงข้ึน 

น    
นึกคิด n         ponder; consider คนเราควรจะนึกคิดไดเ้องว่าอะไรควรท าอะไรไม่ควรท า 

นิยาม n ʔ      define; explain; clarify 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ .ศ. 2525 ใหค้  านิยามว่า
จริยธรรมคือธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั 

นิยม n ʔ jom popular; principle 

ประเทศในยโุรปตะวนัออกหลายประเทศไดย้กเลิกการปกครอง
ระบบสงัคมนิยม 

นิพนธ ์ n ʔ    n compose; write 

ขา้พเจา้รู้จกังานนิพนธข์องท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมยัอยู่
มธัยมตอนตน้ 

นิติกรรม n ʔ   ʔ kam legal act 

ทนายความยืน่ฟ้องศาลด าเนินคดีกบันอ้งชายต่างบิดาแลว้ใน
ขอ้หานิติกรรมอ าพราง 

นิกาย n ʔ      sect; denomination 

กษตัริยแ์ห่งเกาะสุมาตราน าศาสนานิกายมหายานเขา้มาเผยแพร่ 
ท่ีนครศรีธรรมราช 

นายทุน n      un capitalist 
บรรดาพ่อเล้ียงเหล่าน้ีลว้นเป็นนายทุนสนบัสนุนนกัการเมืองใน
ยามเลือกตั้ง 

นายจา้ง n     ɕ    boss; employer 

นายจา้งตอ้งก าหนดค่าจา้ง ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุใหแ้ก่ลกูจา้ง
เท่าเทียมกนั 

นามธรรม n            abstract ความดีความชัว่เป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้
นยั naj 

sense; method; 
implication หวัหนา้พรรคเสรีธรรมพดูเป็นนยัว่ารัฐบาลอาจลาออก 

นกัวิชาการ n   w ʔ tɕ       n 
academic; technical 
specialist 

บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชั้นน าต่างพยายามหลบเล่ียงกลบ
เกล่ือน หรือสรรหานกัวิชาการมายนืยนัถึงความปลอดภยั 

นกัวจิยั n   w ʔ tɕaj researcher จ านวนของนกัวิจยัในประเทศพฒันาแลว้อยูใ่นระดบัสูงสุด 
นกัคิด n        thinker ท่านเป็นนกัคิด 
นอกจากนั้น n      ɕ    n n 

besides that; apart 

from that ยามถกูตดัเงินเดือนนอกจากนั้นเขายงัจะถกูภาคทณัฑไ์วด้ว้ย 
นวนิยาย n  w  n ʔ      novel; fiction นอ้งหมเูขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเร่ืองท่ีทมยนัตีเป็นผูแ้ต่ง 
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นโยบาย n      b    policy 

บริษทัวางนโยบายในการด าเนินงานประจ าปี 2537 โดย
ละเอียด 

ธ    

ธรรมศาสตร์              law; legal science 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จดัการประชุมเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเมืองเป็นประจ า 

ท    

ทุนนิยม   un n ʔ jom capitalism 

ประเทศเราก าลงักา้วตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอยา่งไม่
รู้ตวั 

ท่ีดิน       in land ท่ีดินแปลงน้ีเป็นของสมชาย 

ทิศทาง            direction 

รถหุ่นยนตจ์ะเคล่ือนท่ีในเสน้ทาง ตามทิศทางของขด
ลวดทองแดง 

ท านา      n   to farm ชาวนาบริเวณน้ีท านาปีละ 2 คร้ัง 
ท านอง      n    form; manner way เร่ืองท านองน้ีเคยเกิดข้ึนเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ 
ทาส       slave พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงประกาศเลิกทาส 

ทศันะ      n ʔ 
viewpoint; point of 
view การแยกทางกนัของคู่สมรส มกัเป็นเพราะทศันะไม่ตรงกนั 

ทศันคติ         n        ʔ viewpoint; attitude ท่าทีและทศันคติของพ่อแม ่มีอิทธิพลต่อเด็กมาก 
ทกัษะ        ʔ skill; talent; ability ทกัษะในการรับรู้จะพฒันาไดเ้ร็วกว่าทกัษะอ่ืนๆ 

ท่อ       pipe; hose; ditch 

การส าลกัในระยะแรกคลอด เกิดจากความผดิปกติของหลอดลม
ท่ีมีท่อต่อกบัหลอดอาหาร 

ทศวรรษ         w   decade ในทศวรรษหนา้ ครูชาวอเมริกนัจะปลดเกษียณนบัลา้นคน 

ทฤษฎี           i  theory 

รูปแบบโครงร่างของทฤษฎีทางภาษาศาสตร์จะเป็นอยา่งไรนั้น 

จะตอ้งทดสอบกนัอีกมาก 
ทรัพยากร             k  n 

resource; natural 
resource เยาวชนคือทรัพยากรท่ีมค่ีาของชาติ 

ทรัพย ์     
wealth; possession; 
riches รัฐมนตรีท่านน้ีเป็นหน่ึงในรัฐมนตรี ท่ีจะถกูอายดัทรัพย ์

ทดแทน          n compensate; replace ค่าเสียหายทั้งหมดนายจา้งจะทดแทนใหล้กูจา้งทุกคน 

ถ    
ถึงแมว้่า            w   even though; despite ถึงแมว้่าเขาจะจนเขาก็ไม่เคยคดโกงใคร 
ถ่ินฐาน    n     n homeland กล่าวกนัว่าชนชาติไทยเคยตั้งถ่ินฐานอยูใ่นแดนจีน 

ถ่ิน    n home; hometown 

คนในเมืองสนใจคนแต่ผวิเผนิภายนอก เป็นเพื่อนเร็วลืมเร็ว
เน่ืองจากอาจจะยา้ยถ่ินบ่อย 

ถกเถียง             dispute คนงานก่อสร้างกลุ่มของทอนรวมหวักนัท่ีร้านขา้วเหนียวสม้ต า 
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ถกเถียงกนัเร่ืองท่ีตั้งและขนาดของไร่ 
ต    
ตุ   ʔ stinky ปลาตวัน้ีมีกล่ินตุ 

ตึงเครียด t           tense; strained 

จิตใจของผูท่ี้อพยพดว้ยความไม่สมคัรใจจะตึงเครียดยิง่กวา่พวก
ท่ีสมคัรใจ 

ตีพิมพ ์  i    i  publish; print; issue 

หนงัสือพิมพฉ์บบัน้ีตีพิมพอ์อกวางบนแผงคร้ังแรกเม่ือเดือน
สิงหาคม 2523 

ตีความ  i    w    interpret; solve; crack 

อาจารยตี์ความโจทยข์อ้น้ีว่า เป็นการหาค่าความร้อนท่ีใชก้าร
เปล่ียนแปลงจากสภาพหน่ึงไปอีกสภาพหน่ึง 

ต านาน     n  n legend; annals 

วดัมหาธาตุเป็นดินแดนท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร์และต านานท่ี
ส าคญั 

ตาราง          table เราสามารถดูรายการสินคา้ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นร้านไดจ้ากตารางน้ี 

ตายตวั       u   rigid; fixed; constant 

คณะกรรมการมีบทลงโทษตายตวักบัผูท่ี้ท าผดิกฏเกณฑข์อง
บริษทั 

ตวัอกัษร  u   ʔ       n character; letter 

ภาษาไทยมตีวัอกัษรท่ีเป็นพยญัชนะถึง 44 ตวั ท าใหย้ากท่ีคน
ต่างชาติจะเรียนรู้ไดเ้ร็ว 

ตวัอยา่ง  u        
sample; example; 
instance เด็กเหล่าน้ีเป็นเด็กดีเพราะมีตวัอยา่งท่ีดี 

ตวัละคร  u     ʔ     n character 

ผูเ้ขียนบทละครท่ีดีจะมีเอกลกัษณ์ในการเขียนบทใหต้วัละครมี
ความแตกต่างกนั 

ตวัแปร  u        variable 
เวลาเป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะก าหนดว่าคนเราท างานไดม้ากหรือ
นอ้ย 

ตอบสนอง t        n     respond; react; reply 

ค าสัง่ท่ีใชใ้นการป้อนโปรแกรมน้ีตอบสนองงานทุกเร่ืองท่ี
ตอ้งการใหเ้คร่ืองท า 

ตอนตน้ t  n   n first part คนไม่นิยมดูภาพยนตใ์นตอนตน้เร่ือง แต่มกัจะดูตอนทา้ยเร่ือง 

ต่อตา้น t       n 
resist; counter; 
withstand 

ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกต่อตา้นการหยา่ร้างอยา่ง
รุนแรงและบงัคบัใหร้วมเร่ืองการหยา่ร้างไวใ้นค าสอนดว้ย 

ต่อเมื่อ t          when; till; until 

การท าเคร่ืองจกัสานของไทยในอดีตเป็นหตัถกรรมท่ีท าเพือ่ใช้
สอยในครัวเรือนก่อน ต่อเมื่อเหลือใชแ้ลว้จึงน าไปแลกเปล่ียน
หรือขายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัในการด ารงชีวิต 

ตลอดจน tl      ɕon as well as; including 
ปัจจุบนัไดม้กีารพฒันาเทคนิคในการสอนตลอดจนต าราวชิาการ
ท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายทอดวิชาดงักล่าวไปสู่ผูเ้รียน 
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ตระหนกั    ʔ n   
realize; become aware 
of 

กลุ่มเยาวชนเร่ิมตระหนกัถึงพิษภยัยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดใน
สงัคมบา้นเรา 

ตรงกนัขา้ม        n       contrast; opposite 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยกบัระบบคอมมิวนิสตม์ี
นโยบายท่ีตรงกนัขา้มกนั 

ตน้ทุน   n   un 
capital; principal; 

asset ตน้ทุนของการท าสมุด 1 เล่ม เท่ากบั 13 บาท 

ตกต ่า         decline; be depressed 

เศรษฐกิจของโลกในขณะน้ีตกต ่าอยา่งมากจนท าใหเ้กิดภาวะเงิน
เฟ้อในหลายประเทศ 

ตกเป็น      en become เขาตกเป็นจ าเลยในคดีน้ี 

ด    

ดุลยภาพ  un          
equilibrium; equality; 

balance 

การท่ีประเทศจีนมีระเบิดปรมาณูไดเ้ปล่ียนดุลยภาพแห่งอ านาจ 
โดยคิดว่าตนจะเรืองอ านาจอยูเ่ร่ือยไป 

ดาวเทียม    w   i    satellite 

มีอยูเ่พียงไม่ก่ีชาติท่ีสามารถผลิตจรวดท่ีน าดาวเทียมออกไปยงั
อวกาศ 

ดงัน้ี     n   as follows 

กิจวตัรประจ าวนัของเขามีดงัน้ี ต่ืนนอนตอน 3 โมงแลว้ไปก็
ออกก าลงักายแลว้ค่อยออกไปท างาน 

ดงันั้น     n n 
so; therefore; in 
consequence 

เน่ืองจากนโยบายน้ีขดักบัความสงบของประชาชน ดงันั้นจึงมี
การร่างนโยบายข้ึนมาใหม่ 

ดงัท่ี          as; according to; as if ถา้ไม่มีความรู้น้ีแลว้ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ภาษาดงัท่ีมนุษยท์ าได ้
ดงักล่าว         w aforementioned ภาพเขียนดงักล่าวไมน่่าเป็นกิจกรรมของมนุษยย์คุหินกลาง 

ดั้งเดิม          
original; traditional; 

customary 

การพฒันาการเกษตรสมยัใหม่ตอ้งอาศยัการเกษตรดั้งเดิมมาเป็น
หลกั 

ดงัเช่น      ɕ  n such as; like 

หากเปรียบเทียบขอ้มลูระหว่างรายงานของธนาคารโลกกบั
รายงานของกรมประมงซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเร่ืองกุง้ท่ี
ปากมลูโดยตรง ก็จะพบความไม่ชอบมาพากลในรายงานของ
ธนาคาร ดงัเช่น รายไดจ้ากการจบักุง้ 

ดว้ยเหตุน้ี            ʔ n   
so; therefore; for this 
reason 

หลวงพ่อเป็นพระท่ีมากดว้ยเมตตามคีวามกรุณาต่อมนุษยแ์ละ
สตัวด์ว้ยเหตุน้ีจึงมีคนชอบน าสตัวน์านาชนิดมาถวาย 

ฐ    
ฐาน     n base ฐานยงิจรวดของสหรัฐอยูท่ี่ฟลอริดา้ 
ฎ    
ฎีกา   i      petition เขาเป็นผูพ้ิพากษาศาลฎีกา 
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ซ    
ซบัซอ้น         n complex แปลนโครงสร้างหอประชุมซบัซอ้นมาก 
ซอ s   fiddle เขาถนดัเล่นเคร่ืองดนตรีประเภทซอมากท่ีสุด 
ช    

ชุมชน tɕ um tɕ on community 

ชาวไร่สบัปะรดไดร้วมตวัเป็นชุมชนข้ึนมาเพ่ือดูแลผลประโยชน์
ซ่ึงกนัและกนั 

ชาวนา tɕ   w n   farmer 
ชาวนายคุใหม่ใชเ้คร่ืองทุ่นแรง เช่น รถไถ รถเก็บเก่ียว เคร่ืองสี 
เพ่ือความสะดวกของขั้นตอนการผลิต 

ชาตินิยม tɕ     n ʔ jom nationalism 

ีิความเป็นชาตินิยมถกูปลกูฝังไวใ้นตวัของคนในชาติโดยไม่
รู้ตวั 

ชาดก tɕ          fable 

พระเวสสนัดรชาดกเป็นชาดกซ่ึงพุทธศาสนิกชนรู้จกักนัเป็น
อยา่งดี 

ชั้นน า tɕ  n n   first class; top flight 

เพราะเขาไดดี้กรีจากมหาวิทยาลยัชั้นน าเป็นใบเบิกทาง โอกาส
จะไดง้านและเงินดีจึงมีมาก 

ชดัแจง้ tɕ     ɕ     clearly; obviously ผูบ้รรยายอธิบายความหมายของค าว่าโลกาภิวตัน์ไดช้ดัแจง้มาก 
ชอบธรรม tɕ           be righteous; be lawful ผูพ้ิพากษาทุกคนมีความชอบธรรมในการตดัสินคดี 

ชลประทาน tɕ  n       ʔ     n irrigation 
รัฐบาลก าลงัวางแผนเร่ืองการชลประทานเพื่อจะช่วยเหลือ
ราษฎรท่ีประสบภยัแลง้ในอีสาน 

ชนบท tɕ  n n  b   countryside; rural area คนในชนบทส่วนใหญ่ยงัมีอาชีพเกษตรกรอยู ่

ชนชาติ tɕ on tɕ     nationality 

ชนชาติคือกลุ่มมนุษยท่ี์ผกูพนักนัโดยพนัธะแห่งการมี
วฒันธรรมเป็นแบบเดียวกนั 

ชนชั้น tɕ on tɕ  n 
class (of people in 
society) ในประเทศอินเดียยงัมีการแบ่งชนชั้นอยู ่

ฉ    
ฉะนั้น tɕ  ʔ n n thereupon; therefore เธอเป็นคนพดูตรง ฉะนั้นอยา่ไปถือสาอะไรเลย 
จ    

จูงใจ tɕu    ɕaj persuade; induce 

ปัจจุบนัการฝากเงินกบัแบงกมี์ดอกเบ้ียไม่จูงใจ คนจึงตอ้งหนัไป
ลงทุนทางดา้นอ่ืน 

จุดมุ่งหมาย tɕ            
aim; intention; 
purpose รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายท่ีจะแกปั้ญหาการจราจรในช่วงเทศกาล 

จุดประสงค ์ tɕ      ʔ     aim; purpose 
กวีนั้นตอ้งเป็นผูรู้้ภาษาดี สามารถพลิกแพลงใชภ้าษาเพื่อ
จุดประสงคต่์างๆ ไดห้ลากหลาย 

จิตวิทยา tɕ     ʔ w           psychology เจา้หนา้ท่ีต  ารวจหน่วยปราบจลาจลไดรั้บการฝึกฝนใหรั้บสภาพ
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ความวุน่วาย และจิตวิทยาฝงูชนมาเป็นอยา่งดี 
จิตรกรรม tɕ      ʔ kam painting; drawing เขาใชค้วามสามารถดา้นจิตรกรรมในการเขียนฉากใหส้วยงาม 

จ าแนก tɕam n     
distinguish; classify; 

segregate 

บรรณารักษจ์  าแนกหนงัสือท่ีซ้ือมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจดัเขา้
ชั้น 

จ าเลย tɕam l    
defendant; accused 

person เขาตกเป็นจ าเลยในขอ้หาลกัพาเด็ก 
จารึก tɕ      k 

inscribe, engrave, 
record บนหินป้ัน เราจะเห็นตวัอกัษร ป จารึกอยู ่

จา้งงาน tɕ       n employ; hire 

เศรษฐกิจท่ีก  าลงัฟ้ืนตวัส่งผลใหบ้ริษทัจา้งงานพนกังานเพ่ิมข้ึน
กว่าปีก่อน 

จอมพล tɕ       n Field Marshall พ่อฉนัเกิดสมยัจอมพลป .พิบูลสงคราม  

จงรักภกัดี tɕ             i  be loyal; be faithful 

ญาติผูใ้หญ่ของขา้พเจา้คนหน่ึงจงรักภกัดีต่อพระเจา้อยูห่วัใน
รัชกาลท่ี 5 อยา่งมาก 

ค    
คู่หมั้น        n fiancee; fiance คู่หมั้นของเขาก าลงัศึกษาต่อท่ีต่างประเทศ 

คู่สมรส              
husband and wife; 
bride and groom 

ผมขออวยพรใหคู้่สมรสอยูด่ว้ยกนัจนถือไมเ้ทา้ยอดทอง
กระบองยอดเพชร 

คู่กรณี            ni  
litigant; disputant; 
contenstant คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกนัไดแ้ลว้ 

คุม้ครอง             to protect; guard แม่ทุกคนจะยอมสูจ้นตวัตายเพ่ือคุม้ครองลกูของตน 

คุณลกัษณะ   un n        ʔ 

n ʔ 

characteristic; 

property; quality 

นอ้งชายของท่านประธานบริษทัไม่มคุีณลกัษณะของความเป็น
ผูน้  าเลย 

คิดเห็น        n comment; discuss 

ผูร่้วมอภิปรายต่างก็คิดเห็นต่างกนัไปในหวัขอ้ท่ีว่า คนชราน่า
เห็นใจกว่าเดก็ 

ค าอธิบาย      ʔ     ʔ b    explanation ค าอธิบายน้ีถา้จะใหเ้ขา้ใจชดัเจนตอ้งน าไปลองปฏิบติัจริงๆ 
ค ามัน่        n promise; vow เธอเคยใหส้ญัญาว่าจะแบ่งสรรอ านาจใหแ้ต่ก็ลืมค ามัน่นั้น 

ค าพิพากษา         ʔ       
    

decision; judgement; 
verdict 

เขาพระวิหารเป็นดินแดนท่ีไทยตอ้งสูญเสียไปตามค าพิพากษา
ของศาลโลกท่ีใหคื้นแก่ประเทศเขมร 

ค าปรึกษา                suggestion; mark 

ทุกคนควรถนอมสายตาดว้ยตนเองเพราะแพทยเ์ป็นแต่เพียงผูใ้ห้
ค  าปรึกษาแนะน าเท่านั้น 

ค านึง      n   
ponder; consider; 

contemplate 

พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะค านึงถึงแต่
ประโยชน์ส่วนรวมก่อน 

ค านวณ      nu  n calculate 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยใหเ้ราคิดหรือค านวณเลขไดผ้ลลพัธท่ี์
ถกูตอ้งและแม่นย  า 
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ค่านิยม      n ʔ jom values 

สงัคมไทยเรามกัจะนิยมด่ืมเฉพาะชายหญิงด่ืมสุรามจี  านวนไม่
มากเพราะค่านิยมของเรายงัเห็นว่าหญิงด่ืมสุราไม่เป็นกุลสตรี 

คาดหวงั       w   expect; hope 

เมื่อเราเห็นคนอว้น เรามกัจะคิดและคาดหวงัเอาว่าเขาเป็นคน
ตลกๆ สนุกสนานร่าเริงไปเสียหมด 

ค่าจา้ง       ɕ    wage 
ลกูจา้งท่ีน่ีไดรั้บค่าจา้งเดือนละไม่เกิน 1,500 บาท โดยไม่มี
สวสัดิการและเงินประกนัชีวติส าหรับครอบครัว 

ค่าเช่า       ɕ  w rent; rental fee; charge 

ในองักฤษมีบริการใหท้นายเช่าพิมพดี์ดคอมพิวเตอร์ไวใ้น
ส านกังานเสียค่าเช่าเดือนละประมาณ 2,000 บาท 

ค่าเฉล่ีย       ɕ        average 

จากการส ารวจใน 3 คร้ังแรกระหว่างค .ศ . 1981 - 1987 

นั้นค่าเฉล่ียของเพศสมัพนัธน์กัเรียนมธัยมญ่ีปุ่นสูงข้ึนสม ่าเสมอ
สอดคลอ้งกบัการเปิดกวา้งมากข้ึน 

คา้      trade 

เม่ือฝร่ังชาติอ่ืนเห็นพ่อคา้ชาวองักฤษร ่ ารวยเพราะการคา้ฝ่ินก็หนั
มาคา้ดว้ย 

คะแนนเสียง    ʔ n  n       vote; ballot 

ส่วนหน่ึงของความส าเร็จของหวัคะแนนในการชกัจูงให้
ชาวบา้นลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูส้มคัรท่ีตนสนบัสนุนคือ การท่ี
หวัคะแนนมคีวามสมัพนัธท่ี์ดีกบัชาวบา้น 

คอร์ด        chord 

เด็กๆ ช่างจ าแม่นร้องเพลงกนัเก่งๆ ไม่ว่าผมจะจบัคอร์ดบรรเลง
กีตาร์เพลงใดเด็กๆ ก็ร้องไดห้มด 

คอมมิวนิสต ์        iw n   communist 

หน่วยงานของพรรคใหก้ารสนบัสนุนไม่ทางตรงก็ทางออ้ม 
รวมทั้งพรรคคอมมิวนิสตบ์ริวารหรือคอมมิวนิสตส์าขาในเขต
สาธารณรัฐต่างๆ ดว้ย 

ความหมาย   w         meaning การแปลเอกสารตอ้งรักษาความหมายเดิมเอาไวใ้หม้ากท่ีสุด 

ความส าคญั   w           n importance 

จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นตอ้งมีการพิจารณาถึง
ประโยชน์และความส าคญัในดา้นการคมนาคม การขนส่งและ
การเศรษฐกิจ 

ความสามารถ   w             ability หวัหนา้ใหญ่มีความสามารถทุกอยา่งเก่งกาจกว่าหวัหนา้ทุกคน 

ความสนใจ   w      n  ɕaj attention; interest ความสนใจของพ่ีนอ้งคู่น้ีต่างกนัมาก 

ความยติุธรรม   w          ʔ 
        

justice 

สจัจะและความยติุธรรมเป็นส่ิงมีค่าสูงสุดท่ีชาวอเมริกนัทุกคน
แสวงหา 

ความผดิ   w         fault; mistake 

ความผดิในการค านวณเลขอยา่งง่ายๆ เป็นความผดิท่ีไมค่วรจะ
เกิดข้ึน 

ความถกูตอ้ง   w               accuracy; justice เพราะยดึมัน่ในหลกัการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมกัแสดง
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ท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผูรุ้กราน และผดุงความถกูตอ้ง 
ความถ่ี   w         frequency ความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุทางรถยนตเ์พ่ิมข้ึนทุกปี 

ความตอ้งการ   w            n 
requirement; demand; 

need 

พนกังานบริษทัยืน่ขอ้เสนอความตอ้งการของกลุ่มพนกังาน
ใหก้บัประธานบริษทั 

ความคิด   w         idea; thought ค าตอบท่ีแทจ้ริงไดเ้รียบเรียงและกลัน่กลองออกมาจากความคิด 

ความขดัแยง้   w               
conflict; opposition; 
disagreement 

ประเทศอภิมหาอ านาจจะพยายามแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้
ระหว่างยวิและอาหรับ 

ความเป็นจริง   w     en  ɕi  reality นกัแสดงถ่ายทอดความเป็นจริงในเร่ืองน้ีไดท้ั้งหมดอยา่งสมจริง 
ความเช่ือ   w     ɕ      faith คนไทยมคีวามเช่ือในเร่ืองผสีางเทวดามาชา้นานแลว้ 
คลาสสิก            classical ประพนัธช์อบฟังเพลงคลาสสิก 

คลา้ยคลึง              
resemble; alike; look 
alike 

รูปภาพสองรูปน้ีคลา้ยคลึงกนัมาก จนดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริง
รูปปลอม 

ครัวเรือน    u       n household 

ในอนาคตขา้งหนา้ ทุกครัวเรือนจะมีไมโครคอมพิวเตอร์ใชก้นั
หมด 

ครอบง า             dominate; overpower ความชัว่ร้ายเขา้ครอบง าผูท่ี้อ่อนแอไดส้ าเร็จเสมอ 
ครอบคลุม            u  cover; include กฎหมายฉบบัน้ีครอบคลุมถึงเร่ืองการน าเขา้สินคา้ดว้ย 

คน้ควา้    n   w   research; dig into 

เขาก าลงัคน้ควา้เร่ืองโรคมะเร็งท่ีตา เพราะก าลงัเป็นท่ีสนใจอยู่
ในขณะน้ี 

คติ       ʔ principle; way 

ผูท่ี้มีโอกาสจะไดห้รือช่องทางท่ีจะไดม้กัจะถือคติ น ้าข้ึนใหรี้บ
ตกั 

คงท่ี           constant; stable คะแนนของเขายงัคงท่ีไม่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
ข    
ขุนนาง    n n    nobility คุณตาของเขาเป็นขนุนางรับราชการในวงั 
ข้ึนอยูก่บั     n         depends on การขอประกนัตวัข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของศาล 
ข่าวสาร     w    n 

message; information; 
news ข่าวสารจากหนงัสือพิมพช่์วยใหเ้รารู้เร่ืองต่างๆ ดีข้ึน 

ข่าย       network; net; scope พ่อเอาข่ายมาลงท่ีคลองแต่เชา้ 

ขา้งตน้         n 
above; above 

mentioned 

ส่ิงท่ีกล่าวขา้งตน้ตอ้งน าไปปฏิบติัจึงจะสามารถไดผ้ลส าเร็จตาม
ตอ้งการ 

ขั้นต ่า    n     minimum ฉนัว่าเงินเดือนท่ีเป็นขั้นต ่าคงไม่เกิน 8,000 บาท 

ขั้น    n step เขามาถึงขั้นน้ีไดก้็เพราะความมานะอุตสาหะเป็นแรมปี 
ขดัแยง้            oppose; resist ฝ่ายคา้นขดัแยง้กบัฝ่ายรัฐบาลอยูเ่สมอเมื่อรัฐสภาเปิดอภิปราย
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เร่ืองงบประมาณ 

ขอ้สรุป              conclusion 

ขอ้สรุปท่ีไดจ้าการประชุมคร้ังน้ี มีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ต่อไปมาก 

ขอ้มลู        u n information ไวรัสตวัใหม่ท าใหข้อ้มลูในเคร่ืองคอมพิวเตอร์หายไป 

ขอ้พิพาท          ʔ       dispute; argument เม่ือเกิดขอ้พิพาทข้ึน คู่กรณีควรใชว้ิธีแกปั้ญหาโดยสนัติวธีิ 

ขอบเขต              border; limit 

การจดัการเรียนการสอนเฉพาะในขอบเขตหอ้งเรียนยอ่มไม่
ก่อใหเ้กิดผลต่อการพฒันาการเรียนการสอน 

ขอ้ตกลง               agreement; pact 

ทั้ง 2 ประเทศควรเร่งหาขอ้ตกลงเพื่อผสานความร่วมมือกนัใน
การแกปั้ญหา 

ขอ้จ ากดั        ɕ       limitation; restriction กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีขอ้จ  ากดัมากมาย 

ขอ้ความ         w    message 

อาจารยส์ัง่ใหน้กัเรียนตดัขอ้ความเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มจาก
หนงัสือต่างๆ มาอ่านหนา้หอ้ง 

ขอ้เรียกร้อง                   
claim; demand; 

request ผูป้ระทว้งไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 

ขยายตวั           u   expand 

ความกา้วหนา้ทางชีววิทยาท าใหเ้กิดการขยายตวัของวิธีการทาง
การแพทย ์

ข่มขู่           intimidate; threaten นกัเลงชอบข่มขู่คนท่ีอ่อนแอกว่า 
ข่มขืน           n rape โจรข่มขืนหญิงสาวกลางป่า 
ขบวนการ     bu  n    n 

movement; 
organization; process ขบวนการการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น 

ขนส่ง    n     transport 

ธุรกิจดา้นการขนส่งจะไดรั้บความกระทบกระเทือนจากการท่ี
น ้ ามนัมีราคาสูงข้ึน 

ขจดั      ɕ   expel; get rid of 

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ซ่ึงจะขจดัการใชเ้งินซ้ือเสียง
ไดบ้า้ง 

ก    

กุญแจเสียง kun tɕ         clef 

ต าแหน่งของตวัโนต้ท่ีอ่านออกเสียงต่างกนัถกูก  าหนดโดย
เคร่ืองหมายก ากบับรรทดัซ่ึงเรียกว่ากุญแจเสียง 

กีดกนั        n obstruct; block 

ก าแพงทางสงัคมศีลธรรมและศาสนาไดกี้ดกนัไม่ใหค้นนึก
คิดถึงกามารมณ์ 

กา้วหนา้    w n   to progress; advance วงการอุตสาหกรรมไทยกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว 
การศึกษา    n          education การศึกษาในมหาวิทยาลยัท าใหค้วามคิดของเขาเปล่ียนไปมาก 
การณ์    n situation; event ผูท่ี้จะเป็นผูบ้ริหารท่ีดีไดต้อ้งเป็นคนท่ีมองการณ์ไกล 
การเมือง    n       politics หลายประเทศพยายามจบัตามองการเมืองของประเทศไทยอยู ่
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กายภาพ        ʔ       physical วิทยาศาตร์ทางกายภาพ ศึกษาเก่ียวกบัสสารและพลงังาน 

กนัและกนั kan l  ʔ kan each other 

การขยายเครือข่ายระหว่างบริษทัสาขาจะมีผลกระทบต่อกนัและ
กนั 

ก่อใหเ้กิด k        k     cause; produce 
จ านวนคนว่างงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกขณะอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหา
อาชญากรรม 

กษตัริย ์   ʔ     King ทองท่ีเห็นอยูน่ั้นเป็นทองเน้ือกษตัริย ์
กว ี    wi  poet ศรีปราชญเ์ป็นกวีสมยัพระนารายณ์ 

กวา้งขวาง  w      w    extensive, broad, vast เขากวา้งขวางมากในแถบน้ี ใครๆ ก็รู้จกั 

กลุ่ม      group 

กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมร่วมในแบบฉบบัเฉพาะของ
ตนเอง 

กล่าวถึง     w       mention; speak of นกัการเมืองกล่าวถึงการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ 

กล่าวคือ     w      
that is to say; that is; 

in other words 

ท่านสงัฆราชแห่งมณฑลภาคตะวนัออกไดรั้บต าแหน่งพระราชา
คณะ กล่าวคือท่านตอ้งท าหนา้ท่ีน้ีตลอด 4 ปีขา้งหนา้ 

กลมกลืน klom kl  n harmonious ท่วงท านองของเพลงกลมกลืนกบัเน้ือร้อง 
กลไก kon kaj 

mechanism; device; 
office, organ นาฬิกาเรือนน้ีมีกลไกท างานซบัซอ้นมาก 

กริยา      ʔ     verb 

เอกตัถประโยคคือประโยคความเดียวซ่ึงจะประกอบดว้ยกริยา 
1 ตวั 

กระบวนการ    ʔ bu  n    n process 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ การ
สงัเกต การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมขอ้มลู และการทดสอบ 

กระบวน    ʔ bu  n 
procession; affection; 
line พวกสาวๆ มีกระบวนท่ามากจนบางคร้ังน่าเบ่ือ 

กระท าการ    ʔ         n do ไม่มีวายร้ายแก๊งไหนจะกระท าการอยา่งอุกอาจเท่าแก๊งน้ี 

กระท า    ʔ      act 

ขา้พเจา้เขา้ไปโอบกอดเธออยา่งท่ีเคยกระท าทุกคร้ังเม่ือเราพบ
กนั 

กระจาย    ʔ tɕ    spread พอส้ินเสียงระเบิดฝงูคนกก็ระจายออกไปทัว่จนทุกทิศทุกทาง 
กระเทือน    ʔ      n shake; vibrate พอมีรถบรรทุกวิ่งผา่น บา้นก็กระเทือนทนัที 

กรรมาชีพ          ɕ     laborer กลุ่มชนกรรมาชีพเหล่าน้ีไดค่้าแรงต ่ามาก 
กรรมสิทธ์ิ            ownership ท่ีดินน้ีเป็นกรรมสิทธ์ิของมิสซงัโรมนัคาทอลิก 
กรรมกร           n labor; unskilled laborer ชาวเปรูส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่ 
กดข่ี          oppress; depress ผูป้กครองประเทศระบบเผด็จการมกัจะกดข่ีประชาชน 

กฎหมายแพ่ง                 civil law 

สมัปทานมีลกัษณะเป็นสญัญาท่ีมีเง่ือนไข ขอ้ตกลงมากมายทั้ง
ในแง่กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง และแนวทางปฎิบติัใน
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วงการธุรกิจ 
กฎหมาย          law เขาชอบแสดงตนว่าเป็นคนรู้เร่ืองกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์      e n 

regulation; norm; 

standard การท างานตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 
ไ    

ไดแ้ก่          n  e y;      i … 

กลวิธีหน่ึงในการโกงคะแนนเสียง ไดแ้ก่ การลอบใส่บตัร
เลือกตั้งในหีบลงบตัรตั้งแต่ก่อนมีการลงคะแนน 

ไดเ้สีย          gain and loss นกัพนนัมกัทุ่มเงินโดยไม่สนว่าไดเ้สียเท่าไหร่ 
ไดเ้ปรียบ            have an advantage นกัวิ่งหมายเลขหน่ึงไดเ้ปรียบคู่แข่งคนอ่ืนเพราะช่วงขาท่ียาวกว่า 
ใ    

ในขณะนั้น n       n ʔ n n at that time 

การแกปั้ญหาเศรษฐกิจของสวีเดนคือการลงมือแกปั้ญหาอยา่ง
รวดเร็วเพราะในขณะนั้นหน้ีสูญของธนาคารทั้งระบบอยูท่ี่ 
7% ของสินเช่ือทั้งหมด 

ในขณะท่ี n       n ʔ      while 

สญัญาณภยัทางอากาศดงัข้ึนในขณะท่ีเราก  าลงัรับประทาน
อาหาร 

ในขณะเดียวกนั n       n ʔ  i  w 
kan 

at the same time โลกหมุนรอบดวงอาทิตยใ์นขณะเดียวกนัก็หมุนรอบตวัเองดว้ย 
โ    
โมฆะ        ʔ void; null; invalid การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
โนม้ n    bend; draw เขาโนม้ก่ิงไมล้งมา 
โนต้ n    note โนต้ดนตรีของเพลงไทยเพลงน้ีฟังดคูลา้ยเพลงสากล 
โตแ้ยง้           dispute; argue สถาปนิกโตแ้ยง้วิศวกรอยา่งเอาจริงเอาจงั 
โดยส้ินเชิง        n  ɕ     completely; entirely ในท่ีสุดผูก่้อการร้ายก็ยอมแพโ้ดยส้ินเชิง 
โดยทัว่ไป                generally โดยทัว่ไปหา้งสรรพสินคา้น้ีจะลดราคาสินคา้บ่อย 
โดยตรง           directly ลกูนอ้งพดูกบัหวัหนา้โดยตรงไม่ออ้มคอ้ม 
โจทก ์ tɕ    plaintiff ศาลวินิจฉยัว่าขอ้คดัคา้นของโจทกไ์ม่ถกูตอ้ง 
โคลง        roll; sway เรือโคลงมากจนผูโ้ดยสารเมาเรือไปตามๆ กนั 

โครงสร้าง             structure; constructiob 

สถาปัตยกรรมของบา้นก็คือ โครงสร้างหรือรูปแบบท่ีประกอบ
กนัข้ึนเป็นตวับา้น 

โครง        framework; structure ช่างป้ันรูปเร่ิมตน้ดว้ยการข้ึนโครงก่อน 

แ    
แออดั ʔ   ʔ   crowded สภาพตวับา้นเป็นแหล่งท่ีอยูอ่ยา่งแออดัและขาดสุขลกัษณะ 
แสวงหา    w         seek for; search for เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก มกัแสวงหาส่ิงทดแทนมา
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ชดเชยส่วนท่ีขาดหายไป 

แสดงออก         ʔ     
express; demonstrate; 
exhibit 

บรรพบุรุษของไทยไดส้ร้างผลงานทางประติมากรรมข้ึนเพ่ือ
แสดงออกถึงจิตนาการ ความรู้สึกและความเช่ือ 

แสดง         show ความหิวมีส่วนใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมไดก้วา้งขวางมาก 

แวดลอ้ม w           surround; enclose 

วิวตรงน้ีสามารถมองเห็นทศันียภาพท่ีถกูแวดลอ้มไปดว้ยภเูขา
และแม่น ้ าไดอ้ยา่งชดัเจน 

แรงงาน r       n labor การพฒันาโปรแกรมเป็นงานท่ีตอ้งใชเ้วลาและแรงงานมาก 
แยกแยะ j        ʔ distinguish เด็กยิง่สามารถแยกแยะและเพ่ิมความซบัซอ้นได ้

แมว้่า m    w   although 

แมว้่าเขาจะเขา้ใจฐานะทางเศรษฐกิจของท่ีบา้นดี แต่เขากย็งั
ยนืยนัท่ีจะลงทุนต่อไป 

แพร่หลาย             
be widespread; well-
known 

พนัธุข์า้วขาวดอกมะลิไดป้ลกูกนัอยา่งแพร่หลายในจงัหวดัต่างๆ 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

แผนท่ี      n      map 
การก าหนดสีลงไปเพื่อแยกแยะส่วนต่างๆ ของแผนท่ี เป็นงานท่ี
ละเอียดอ่อนมาก 

แปร pr   change; shift; alter 

หนา้ท่ีของนกัเขียนตอ้งเขียนตอ้งแปรความทุกขค์วามสุขใหเ้ป็น
งานใหไ้ด ้

แบบจ าลอง b      ɕam l    model; prototype 

ในต่างประเทศมีการใชค้อมพิวเตอร์ท าแบบจ าลองดา้น
การแพทยต่์างๆ เช่น การระบาดของโรค 

แบบแผน b          n custom; tradition 

ประติมากรรมของไทย นอกจากจะสะทอ้นแบบแผนทาง
วฒันธรรมแลว้ ยงัสะทอ้นความเช่ือต่างๆ อีกดว้ย 

แบ่งแยก b          
be divided; split; 
seperate ระบบการแปลเราแบ่งแยกออกเป็น 4 ส่วน 

แบ่ง b    share 

จมกูประกอบดว้ยจมกูส่วนนอก และโพรงจมกูซ่ึงแบ่งเป็นซา้ย
และขวา 

แนะแนว n  ʔ n  w direct; guide 

ปัจจุบนัทุกโรงเรียนมีอาจารยท่ี์ใหก้ารแนะแนวทางดา้น
การศึกษาแก่นกัเรียนท่ีจะสอบเขา้มหาวิทยาลยั 

แนวคิด n  w      concept; idea 

รัฐมนตรีไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดท่ีจะใหป้ระเทศไทยเปิดบ่อน
กาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นกัท่องเท่ียว 

แนวโนม้ n  w n    tendency 

ราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีแนวโนม้ท่ีจะถกูลงเร่ือยๆ ในขณะท่ี
สมรรถภาพกลบัสูงข้ึน 

แนว n  w line; trend 

รอบๆ บริเวณบา้นของเขาจะมีพวกไมเ้ล้ือยข้ึนเป็นแถวเป็นแนว
เหมือนขอบร้ัว 
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แทรกแซง s          intervene 

ผูป้ลกูกระเทียมและหอมหวัใหญ่ไดเ้ดินขบวนเรียกร้องขอใหรั้ฐ
เขา้ช่วยเหลือแทรกแซงตลาดกระเทียมและหอมหวัใหญ่
เน่ืองจากราคาตกต ่า 

แต่อยา่งใด t             anyhow, anyway การกระท าน้ีคงไม่ไดเ้ป็นการเสียมารยาทแต่อยา่งใด 

แตกต่าง t          differ 
โครงสร้างโปรแกรมระบบผูเ้ช่ียวชาญนั้นมีความแตกต่างจาก
โปรแกรมทัว่ไปอยูม่ากพอควร 

แต่เดิม t         at first; formerly แต่เดิมพ่อของเขาประกอบอาชีพคา้ขาย 
แง่มุม       u  part; aspect; angle ผูร่้วมสมัมนาเสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ 
แง่      point of view; corner อยา่แล่นแง่กบัพวกน้ีเด็ดขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก 
แกน k  n axis; unwillingly เขาท างานไปอยา่งแกนๆ 
เ    
เอกราช ʔ            

autonomy; 

independence เมืองข้ึนขององักฤษก าลงัไดรั้บเอกราช 

เอกภาพ ʔ             unity 

ส่ือมวลชนตอ้งท าหนา้ท่ีของตนอยา่งรอบคอบ เพื่อมุ่งหมาย
สร้างเอกภาพใหเ้กิดข้ึนแก่ภาพรวมมากกว่าสร้างความขดัแยง้ 

เหล่าน้ี   w n   these รถเก่าๆ เหล่าน้ียงัวิ่งไดอ้ยู ่

เหล่านั้น   w n n those 

คนส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยยอมออกกายบริหาร ทั้งน้ีเป็นเพราะเขา
เหล่านั้นละอาย หรือกลวัเพ่ือนหวัเราะ 

เสียเปรียบ             be disadvantageous 

ความท่ีคนไทยไม่เช่ียวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ  ท าให้
เสียเปรียบชาวต่างประเทศในดา้นการคา้อยา่งมาก 

เสรีภาพ      i        freedom 

แมป้ระชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมก็ตามแต่จะตอ้งไม่ท า
ความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

เสรี      i  free; freedom นบัวนัการแข่งขนัภายใตร้ะบบการคา้เสรีจะทวีความรุนแรงมาก 
เสมอภาค               be equal ขอ้มลูสองขา้งไม่เสมอภาคกนั 

เสน้   n line 

ในปัจจุบนัไดม้ีผูป้ระดิษฐป์ากกาแสงใชส้ าหรับเขียนเสน้บน
จอโทรทศัน์เป็นภาพต่างๆ 

เสถียรภาพ         n          
stability; firmness; 
security 

ระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไร้เสถียรภาพมาเป็นเวลาชา้
นาน 

เศรษฐศาสตร์               economics 

เกษตรกรนิยมเล้ียงไก่พนัธุต่์างประเทศ เช่น ไก่เน้ือ ไก่ไข่ เพราะ
เหตุผลทางดา้นเศรษฐศาสตร์เพียงอยา่งเดียว 

เศรษฐกิจ              economy 

การพฒันาวฒันธรรมของสงัคมตอ้งพึ่งพาพลงังานใหม่ๆ ภายใต้
อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และอ่ืนๆ 
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เรียกร้อง             demand คนกรุงเทพฯ เรียกร้องใหรั้ฐบาลแกปั้ญหาจราจร 

เพียงใด   i        
how much; however 
much 

ยิง่เด็กไม่ไดรั้บความอบอุ่นจากครอบครัวมากเพียงใด กลุ่มก็จะ
ยิง่มีอิทธิพลต่อเด็กมากข้ึน 

เพาะปลกู     ʔ       cultivate; plant 
น ้าท่วมคราวน้ีท าใหเ้กษตรกรไม่สามารถเพาะปลกูพืชผลต่างๆ 
ได ้

เผด็จการ            n 
dictate; order; 

command 

เขาเผด็จการกบัลกูนอ้งจะตายแต่ไม่มีใครกลา้คดัคา้นเพราะกลวั
อ  านาจของเขา 

เป้าหมาย   w      goal; target; aim รัฐบาลไม่สามารถจดัเก็บรายไดไ้ดต้ามเป้าหมาย 
เปล่ียนแปลง      n       change ลกูชายเจา้ของบริษทัเปล่ียนแปลงไปเป็นคนละคนเลยทีเดียว 

เปรียบเทียบ               compare 

เราจะตีความหมายงานศิลปะไดโ้ดยเปรียบเทียบกบังานของผูอ่ื้น
ซ่ึงท าใหเ้ราสามารถวดัคุณค่าของงานช้ินนั้นได ้

เป็นอนัมาก pen ʔ n      greatly; considerably 

ขั้นตอนการลบโปรแกรมแบบเก่าท าใหส้ิ้นเปลืองเวลาเป็นอนั
มาก น่าจะคิดหาวิธีใหม่ไดแ้ลว้ 

เป็นตน้มา  en   n     until now; up to now 
ตั้งแต่ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 เป็นตน้มาชาวยโุรปเร่ิมใหค้วาม
สนใจและพยายามแสวงหาเสน้ทางเดินเรือมายงัตะวนัออกแลว้ 

เป็นตน้  en   n etc.; for example มลพิษในเมืองกรุงมีหลายอยา่ง เช่น รถติด อากาศเสีย เป็นตน้ 

เป็นกลาง  en       neutral; impartial การวางตวัเป็นกลางในบางเร่ืองอาจจะไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั 
เบส b    base; bass เบสท่ีสอง 
เน้ือหา n         

topic; overview; 
content เน้ือหาท่ีอาจารยบ์รรยายเป็นการแปลจากต าราฝร่ังเป็นส่วนมาก 

เน่ืองมาจาก n           ɕ    due to; owing to 

พนกังานรักษาความปลอดภยัถกูพกังานเน่ืองมาจากความไม่
รับผดิชอบงานของตนเอง 

เน้ือเร่ือง n            plot; outline; story ภาพยนตร์มีเน้ือเร่ืองยกยอ่งวีรกรรมการเสียสละเพ่ือชาติ 

เนน้ n n emphasize; stress 

มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลท่ีก  าลงัท าอยูเ่วลาน้ีไดเ้นน้แกปั้ญหา
เศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาสถาบนัการเงินการขาดสภาพคล่อง 

เท่ากบั    w     as; equal to 

อ านาจของโลกคอมมิวนิสตก์็เกือบจะเท่ากบัอ  านาจของโลกฝ่าย
ตะวนัตก 

เท่าเทียม    w   i    be equal 

สมยัปัจจุบนัชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกนัเพราะอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตก 

เทคนิค      n   technique 

การสร้างผลงานช้ินน้ีเป็นเทคนิคท่ีแทบไม่น่าเช่ือว่าจะท าไดถึ้ง
รายละเอียดเช่นน้ี 

เด่นชดั   n  ɕ    be clear; be obvious ความเคล่ือนไหวของขบวนการก่อการร้ายน้ีก่อรูปเด่นชดัรุนแรง
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ข้ึนราวช่วง1-2สปัดาห์ก่อน 

เช่ือมโยง tɕ            link 

รัฐบาลไทยควรเช่ือมโยงวฒันธรรมโบราณของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตใ้หเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

เช่ือถือ tɕ            trust; have faith in ประชาชนเช่ือถือรัฐบาลชุดน้ี 

เช้ือชาติ tɕ       ɕ     race สงัคมอเมริกนันั้นเป็นสงัคมของคนหลายเช้ือชาติมาร่วมกนั 

เชิง tɕ     posture; base คนร้ายขบัรถไปท้ิงไวท่ี้เชิงเขา 
เช่นน้ี tɕ  n n   like this คนเช่นน้ีต่อไปจะเจริญ 

เช่น tɕ  n like เขาท าตวัเช่นพระเอก 
เฉือน tɕ     n win; slice พ่อครัวเฉือนเน้ือใหป็้นช้ินบางๆ ดว้ยความระมดัระวงั 
เฉล่ีย tɕ        average ทุกคนเฉล่ียกนัเพื่อจ่ายค่าอาหาร 

เฉพาะตวั tɕ       ʔ  u   exclusive; individual 
เขาท าไดจ้ริงๆ เป็นความสามารถเฉพาะตวั ท่ีจะหาใคร
เลียนแบบไดย้าก 

เจาะจง tɕ  ʔ tɕ   specify; define 

ท่านพระครูดูเหมือนจะเจาะจงมารับบาตรจากบา้นเถา้แก่
ผูรั้บเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ 

เจา้หน้ี tɕ w n   creditor ผูห้ญิงท่ีก  าลงัเดินมาหาเรานั้นเป็นเจา้หน้ีของเราเอง 

เจตนารมณ์ tɕ       n       intention 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยการท างานของรัฐจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ ประชาชน 

เจตนา tɕ       n   intent 

ในชีวิตน้ีขา้พเจา้ไม่เคยมีเจตนาจะท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนหรือขุ่น
เคืองใจเลย 

เง่ือนไข      n      condition เรามีเง่ือนไขทางสงัคมว่าตอ้งเคารพในส่ิงของของผูอ่ื้น 

เคล่ือนยา้ย        n      
dislocate; displace; 

move อยา่เคล่ือนยา้ยส่ิงใดๆภายในหอ้งน้ีเด็ดขาด 
เคล่ือนไหว        n w   move ผูป่้วยเคล่ือนไหวร่างกายไดแ้ลว้ 
เคร่ืองหมาย               mark; symbol เขาใส่หมวกขาวเพื่อเป็นเคร่ืองหมายใหรู้้ว่าเป็นคนของทางการ 

เคร่ืองดนตรี            n   i  musical instrument 

รัฐมีนโยบายว่า ทุกโรงเรียนตอ้งสนบัสนุนนกัเรียนทุกคนเล่น
เคร่ืองดนตรี 1 ชนิด 

เคร่ืองจกัร           ɕ   engine; machine 

เราลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรมาเพ่ือท าการผลิตใหร้วดเร็วและทนัสมยั
มากข้ึน 

เคร่งครัด             strictly; serious 

วดัแต่ละวดัมีแนวทางในการปฏิบติัศาสนกิจแตกต่างกนั บางวดั
เคร่งครัด บางวดัไม่เคร่งครัด 

เก่ียวพนั     w    n concern; deal 
ผูบ้ญัชาการไดส้อบสวนเร่ืองน้ีเป็นพิเศษ เพราะเร่ืองน้ีเก่ียวพนั
กบัความเป็นอยูข่องประชาชน 
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เก่ียวกบั     w     about 

หนงัสือหรือต าราเก่ียวกบัเร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นภาษาไทยนั้น
ไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านไดท่ี้ไหน 

เกษตรกรรม   ʔ         ʔ kam agriculture 

การเปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรม  จะกระทบกระเทือน
โครงสร้างเดิมของสงัคมท่ีมโีครงสร้างเกษตรกรรม 

เกษตรกร   ʔ         ʔ k  n farmer 
การแกปั้ญหาเร่ืองความแหง้แลง้ของชนบทเป็นเร่ืองส าคญั 

เพราะเกษตรกรตอ้งใชน้ ้ าในการประกอบอาชีพ 

เกษตร         
farming; cultivated 
land 

ประเทศจีนท่ีมีการปฏิรูปชนบทท าใหก้ารท างานดา้นเกษตรมี
ลกัษณะยดืหยุน่มากข้ึน 

 


