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สวัสดีครับสมาชิก thiacadet ทุกคน พี่เชื่อวา

หลายคนเรียนภาษาอังกฤษมาต้ังแตเด็ก จนปานน้ีก็ยัง

ไม get มันสักที ทําไมนะเหรอครับ เพราะเราอานมัน 

ไมรูเรื่องไงครับ ความไมรูเรื่องจากการอาน passage 
เพื่อทําความเขาใจน้ันเกิดมาจาก 2 ประการหลัก คือ 

1. เราแปลศัพทคําน้ัน ๆ ไมออก และจะแย

ไปกันใหญถาท้ัง passage น้ัน เราแปลไมออกเกือบ 

ทุกคํา (แยสุด ๆ ไปเลย )  วิ ธีแก ไข คือตองอ าน 

Reading Part ใหเยอะ ๆ เขาไวครับ ท่ีสําคัญมาก ๆ 

คือ "คําหนึ่งคํา มีมากกวาหนึ่งความหมาย" ดังน้ัน 

เราจะไปยึดติดวามันแปลอยางท่ีเราเคยเขาใจตลอดน้ัน

ไมไดครับ  
 
 

เชน เราทราบโดยทั่วไปวา book (n.) แปลวา 

หนังสือ แตเราก็สามารถใช book ในการจอง (reserve)  
สิ่งตาง ๆ ได เชน booking no. of flight FD3501 

หมายถึง หมายเลขจองเที่ยวบิน FD3501 เปนตน จะเห็นวา 

book (v.) คําหลังน้ี เปน verb ท่ีอยูในรูป gerund นะครับ 

ซึ่งในที่น้ีแปลวา “จอง” ไมไดแปลวา “หนังสือ” ครับ 
2. แตแค รูความหมายของศัพทคําน้ัน ๆ แลว  

มันยังไมพอหรอกครับ เพราะรูปแบบการจัดเรียงประโยค

ภาษาอังกฤษอยางถูกตอง หรือ English Grammar น้ัน 

เปนเรื่องท่ียากกวา และจะยากขึ้นไปเรื่อย ๆ เม่ือเราเรียน

สูงขึ้น อยางไรก็ตาม “ถาเราตองสอบ เราก็ตองทําใหได” 
อยาเสียเวลาไปมากกวาน้ีเลย มาทําความเขาใจ

โจทยเหลาน้ีกันเลยครับ 
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(ขอสอบเกา ทร.51)    
86. People think that hamburgers were 

invented in the United States, but that's not 
totally true. This round flat cakes made of round 
beef actually came from Germany. They were 
brought to the United States by German 
immigrants who came from the city of Hamburg. 
That is why the name was "Hamburger Steak". 

1) Hamburgers were invented in the 
United States. 

2) The name "Hamburger" came from 
the city of "Hamburg" in the United States. 

3) Hamburg is the name of the city in 
Germany. 

4) A German immigrant brought a 
hamburger from the United States back to 
Germany and named his city "Hamburg". 
 
 เม่ือนองอานขอน้ีจบ ก็จะเขาใจวา เขาใหเรา 

“ทําความเขาใจ” วาตัวเลือกใดผิด ตัวเลือกใดถูกตอง 

เม่ือนอง ๆ อานแลวจะทราบคราว ๆ วา คนท่ัวไปคิดวา
แฮมเบอรเกอรถูกคิดคนขึ้น (จริง ๆ invent แปลวา

ประดิษฐ แตถาจะบอกวาแฮมเบอรเกอรถูกประดิษฐ 

ก็จะดูแปลก ๆ ไปนะครับ) ในอเมริกา แตจริง ๆ แลว

มันไมใชหรอก เจาขนมปงชิ้นแบนกลม ๆ ซึ่งทําจาก

เน้ือเน่ียะ จริง ๆแลวมาจากประเทศเยอรมัน โดย

แฮมเบอร เกอรถูกนํามาอเมริกาโดยผูอพยพชาว

เยอรมันท่ีมาจากเมือง ฮัมเบอรก (Humburg) น่ันเปน

เหตุผลวาทําไมมันถึงมีชื่อวา “Hamburger Steak” 
ครับ 
 
 

  Passage น้ีมีประเด็นสําคัญมากมาย พี่จะแยก

ประเด็นใหดูนะครับ 
1. hamburgers were invented คือ แฮมเบอรเกอร 

(หลายชิ้น) ถูกคิดคนขึ้น เจาแฮมเบอรเกอรน้ีมันไมมีชีวิต 

มันทํากริยาเองไมได จึงตองเปนรูป passive voice และ

เพราะมันเปนรูปอดีต จึงใช were สําหรับประธานพหูพจน 

ไมใช are ครับ  
สังเกตรูปประโยคตอมาครับวา เขาใช but that's 

not totally true ซึ่ง is เปนตัวแสดง present tense 
เห มือนกับ ตัว เ ร่ิมประโยค  คือ  People think ท่ี เปน 

present tense เชนกัน ดังน้ัน ประโยคแรกน้ีเปน present 
tense ท้ังหมดครับ ยกเวนสวน hamburgers were 
invented เทาน้ัน ท่ีเปนเรื่องจริงท่ีเกิดขึ้นในอดีต ท่ีตองใช

รูปอดีต จะแปลงเปนรูปปจจุบันไมได  

2. ประโยคท่ีสอง This round flat cakes made 
of round beef actually came from Germany. จริง ๆ 

แลว มันมี adjective clause แทรกอยูครับ ถาเราเขียนแค 

noun จริง และ verb จริง มันจะเหลือเพียง This round 

flat cakes actually came from Germany. 
Noun จริงคือ cakes และ verb จริง คือ came 

ครับ สวนท่ีหายไปหรือ adjective clause น้ัน จริง ๆ แลว

มันเปนรูปยอครับ รูปจริงเต็ม ๆ ของมันคือ This round 
flat cakes which are made of ground beef actually 
came from Germany. นอง ๆ ตองอานเกมสใหออกวา

โจทยเขาหลอกเราหรือเปลา เพราะหลายคนคิดวา made 
เปน verb หลัก ท้ัง ๆ ท่ีจริง ๆ แลวมันเปนเพียง verb ยอย
ใน adjective clause เทาน้ัน 

 Note: นอง ๆ ตองเรียนรูเร่ือง word, phrase และ 
clause ใหมาก เพื่อประโยชนในการทําขอสอบครับ  
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 3. และประโยคท่ีสาม They were brought 
to the United States by German immigrants who 
came from the city of Hamburg. That is why the 
name was "Hamburger Steak". เปนตัวเฉลยวา 
แฮมเบอร เกอรถูกนํามาอเมริกาโดยผูอพยพชาว

เยอรมันท่ีมาจากเมือง ฮัมเบอรก (Humburg) น่ันเปน

เหตุผลวาทําไมมันถึงมีชื่อวา “Hamburger Steak” 
ครับ  

 ดังน้ัน คําตอบจึงเปนตัวเลือกท่ี 3) ครับ 

เพราะความหมายขออื่นน้ันผิดหมดครับ 
 

87. A total ban on smoking in pubs and 
clubs throughout the country took effect on 
February11, 2008. 
  "Ban" means __________ 

1) a rule that says something is not 
allowed. 

2) a thin flat strip or circle of any 
material that is put round things to hold them 
together. 

3) a group of people playing popular 
music. 

4) a trade mark. 
 สําหรับขอน้ีก็เหมือนกับขอ 86. นะครับ  

ตัวขยายมีอิทธิพลตอความหมายของประโยคมาก  

เราตองคิดไวเสมอวา “แมไมมีสวนขยาย ประโยคก็ 

อยูได แตถาไมมีสวนขยายแลว เราจะไมรูเลยวามันให

รายละเอียดในสวนใด ๆ บาง”  
 
 
 
 

ประโยคจริงของขอน้ีคือ A total ban took effect 
on February11, 2008. มี ban เปนประธาน และมี took 
เปนกริยาแท ขอน้ีเปน past simple tense ดังน้ันแม ban 
จะเปนประธานเอกพจน แตกริยาเปน verb ชองท่ี 2 ครับ  

จึงไมมีการเติม s ตามรูปแบบ present simple tense  
แตอยางใด 

สวนขยายเปนตัวบอกวา ban น้ัน ban อะไร  

ซึ่งมันเปนการ ban การสูบบุหร่ี ใน pubs และ clubs  
ท่ัวประเทศครับ  

จะเห็นวา สวนขยาย on smoking in pubs and 
clubs throughout the country บอกท้ังสิ่งท่ีการ ban 
กระทํากับมัน (คือการสูบบุหร่ี) และสถานท่ี (pubs and 
clubs ท่ัวประเทศ) 

ดังน้ัน เม่ือมาดูตัวเลือกแลว ตัวเลือก 1) ครับ 
เพราะ  ban ใน 2) มันคือวงแหวนโลหะครับ ซึ่งจริง ๆ  

ใชคําวา band (เชน wrist band) 
ban ใน 3) มันคือวงดนตรีครับ ซึ่งจริง ๆ ใชคําวา 

band เชนกันครับ 

ban ใน 4) มันเครื่องหมายการคาครับ จริง ๆ คือ

คําวา brand 
  

 นอง ๆ จะเห็นว า ไมใชแค เปด Dictionary  
แปลศัพท ทุกอยางจะ Ok  

แตจริง ๆ แลว นองตองอาน Reading และฝกทํา
โจทย Grammar มาก ๆ เพ่ือใหเขาใจภาษาอังกฤษไดดี

เพียงพอสําหรับการสอบครับ 
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