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ทักษะการเขียนเป็นหนึ่งในทักษะภาษาอังกฤษที่คนไทยมี
ปัญหามากทีส่ ดุ ข้อมูลทางสถิตจิ ากการสอบแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หรือสอบวัดผลต่างๆ มักจะพบว่า ทักษะภาษาอังกฤษที่คนไทย
มักจะทำคะแนนได้ดี คือ การอ่าน (Reading) และไวยากรณ์ (Grammar)
แต่คะแนนในส่วนของการเขียน (Writing) กลับมีค่าเฉลี่ยน้อย
จนน่าแปลกใจ ซึ่งพบว่าปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่เด็กไทย
เรามักจะใช้เวลาไปกับการท่องศัพท์และจดจำโครงสร้างทางไวยากรณ์
แต่ขาดการนำไปใช้และฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อถึงเวลาต้องนำ
ไปใช้ในงานเขียนของตัวเองจึงเลือกคำและโครงสร้างประโยคได้
ไม่สละสลวยนัก
หนังสือ Writing Booster เล่มนี้จะเป็นการรวบรวมเทคนิค
ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น
การแก้ไขคำศัพท์ทมี่ กั จะสะกดผิดบ่อยๆ การใช้เครือ่ งหมายวรรคตอน
การสร้างประโยคโดยการใช้คำเชือ่ มต่างๆ ตลอดจนการปรับเปลีย่ น
รูปประโยคให้สละสลวยยิ่งขึ้น
ผู้เรียบเรียงหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้การเรียนรู้ภาษา
อังกฤษของทุกๆ คนง่ายและสนุกยิ่งขึ้นค่ะ
ด้วยความปรารถนาดี
วรินทร์  เนาวประทีป

สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์มีความภูมิใจที่จะนำเสนอหนังสือ
ภาษาอังกฤษฉบับกระเป๋าที่จะเป็นการรวบรวมเอาเทคนิคในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น ทั้งในการเอาตัวรอดในชีวิต
ประจำวั น และเสริ ม สร้ า งความมั่ น ใจก่ อ นลงชิ ง ชั ย ในสนามสอบ
ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่กระชับทำให้ประหยัดเวลาในการอ่าน
และทำความเข้าใจ
สำนักพิมพ์ฯ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับท่าน
ผู้อ่านทุกคนนะคะ
ฝ่ายวิชาการ
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
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เพื่อความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนี้
มารู้จักตัวย่อที่เราใช้กันบ่อยๆ ก่อนนะคะ
n.
v.
adj.
adv.
conj.
prep.
pron.
IDM

Nouns
Verbs
Adjectives
Adverbs
Conjunctions
Prepositions
Pronouns
Idioms

คำนาม
คำกริยา
คำคุณศัพท์
คำกริยาวิเศษณ์
คำสันธาน
คำบุพบท
คำสรรพนาม
สำนวน
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Spelling & Editing

ทักษะแรกสำหรับการเขียนทีจ่ ะกล่าวถึงในบทนีก้ ค็ อื การแก้ไขคำศัพท์ทเี่ รา
มักจะสะกดผิดกันบ่อยๆ ซึ่งการสะกดคำให้ถูกต้องนี้ ถือเป็นรากฐานที่สำคัญใน
การพัฒนาทักษะการเขียนของเราด้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ทมี่ กั จะ
สะกดผิดเอาไว้เป็นหมวดหมู่ เพือ่ ให้งา่ ยแก่การศึกษาและจดจำ ดังนี้
1. การสะกดแบบ American English และ British English
		 คำบางคำในภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่สามารถสะกด
ได้ 2 แบบ ทั้งนี้เพราะการสะกดคำในภาษาอังกฤษนั้น แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
แบบ American English และ British English ซึ่งในงานเขียนที่ดีนั้น เมื่อเราเลือก
ที่จะใช้การสะกดแบบใดแล้ว เราก็ควรจะสะกดคำทุกคำในงานเขียนชิ้นนั้นด้วย
การสะกดคำในแบบนั้น ไม่ควรใช้การสะกดคำทั้งสองแบบปะปนกันในงานเขียน
ชิ้นเดียวกัน เพราะจะทำให้ผู้อ่านสับสน และเข้าใจว่าเราสะกดผิดได้
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Writing Booster

ตารางแสดงการสะกดคำแบบ American English และ British English

a

British 
English

American 
 Type
English

ache
acre
adze

ache, ake
acre, aker
adz, adze

ageing
all right
aluminium
amphitheatre
analogue
analyse
annexe
apologise
appetiser
archaeology
arguement

aging
all right, alright
aluminum
amphitheater
analog
analyze
annex
apologize
appetizer
archeology
argument

armour

armor

artefact

artifact

n.
n.
n.

Meaning

ความเจ็บปวด
หน่วยวัดเนื้อที่เป็นเอเคอร์
เครื่องมือคล้ายขวานใช้สำหรับ
แต่งไม้
adj. แก่ขึ้น, มีอายุมากขึ้น
adj. น่าพอใจ
n. อะลูมิเนียม
n. อัฒจันทร์
n. สิ่งที่คล้ายกัน
v. วิเคราะห์
n. ภาคผนวก, อาคารทีส่ ร้างเสริมขึน้ มา
v. ขอโทษ, แก้ตัว
n. อาหารเรียกน้ำย่อย
n. โบราณคดี
n. การโต้แย้ง, ข้อคิดเห็น,
ข้อพิสูจน์
n. สิ่งป้องกัน, สิ่งห่อหุ้ม,
เกราะป้องกัน
n. สิ่งประดิษฐ์

British 
English

American 
 Type
English

Meaning

Spelling & Editing
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artisan
axe
behaviour
brasier
camomile,
chamomile
catalogue
catalyse
centimetre
centre
cheque
chequer
chilli
choir

artisan, artizan
ax, axe
behavior
brasier, brazier
chamomile,
camomile
catalog
catalyze
centimeter
center
check
checker
chili, chile
choir, quire

n.
n.
n.
n.
n.

ช่างฝีมือ
ขวาน
พฤติกรรม
ช่างทองเหลือง
คาโมมายล์พชื สมุนไพรชนิดหนึง่

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

บัญชีรายชื่อ
ตัวกระตุ้น, ตัวเร่ง
หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร
ศูนย์กลาง
ใบสั่งจ่ายเงิน (เช็ค)
ตารางหมากรุก
พริก
กลุ่มนักร้องประสานเสียง

cipher, cypher

cipher

n.

สิ่งที่ไม่มีค่า, ศูนย์

civilise

civilize

v.

ทำให้มีความศิวิไลซ์

civilisation

civilization

n.

ความศิวิไลซ์

colonise

colonize

บุกเบิกอาณานิคม

colonisation

colonization

v.
n.

การตั้งอาณานิคม

b
c

        As well as

Synthesis and Transformation

127

As well as แปลว่า “และ” เป็นคำสันธาน (Conjunctions) ใช้เชือ่ มประโยค
2 ประโยคเข้าด้วยกัน
ตัวอย่างเช่น
Those students speak English.
Those students speak Thai.

Those students speak English
as well as Thai.
นักเรียนพวกนั้นพูดภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย

Dogs are sensitive to smell.
Dogs are sensitive to sound.

Dog are sensitive to smell
as well as sound.
สุนัขไวต่อกลิ่นและเสียง

ข้อสังเกต : ในทำนองเดียวกันกับการใช้ and การใช้ as well as ก็ตอ้ งเป็นไป
ตามหลักการคูข่ นาน (Parallelism) เช่นเดียวกัน เช่น

ถ้าหน้า “as well as” เป็นคำนาม (n.) หลัง “as well as” ก็ตอ้ งเป็นคำนาม (n.)

ถ้าหน้า “as well as” เป็นคำกริยา (v.) หลัง “as well as” ก็ตอ้ งเป็นคำกริยา (v.)
ถ้าหน้า “as well as” เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) หลัง “as well as” ก็ต้องเป็น
		 คำคุณศัพท์ (adj.)

ถ้าหน้า “as well as” เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) หลัง “as well as” ก็ต้องเป็น
		 คำกริยาวิเศษณ์ (adv.)

