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Part 1
Listening & Speaking
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บทที่

เทคนิคการทำาข้อสอบท่ีวดัทกัษะการฟังและการพดู 
(Listening and Speaking)1

ข้อสอบที่วัดทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking) จะมีบทสนทนามาให้น้องๆ 

เติมข้อความในช่องว่างให้เหมาะสม (ไม่มีการเปิดเทปหรือมีการสอบพูดจริง) แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. Short Conversation (บทสนทนาแบบสั้น) 

2. Long Conversation (บทสนทนาแบบยาว)

เนือ้หาจะครอบคลมุแทบทกุเร่ืองในชวีติประจ�าวนั ไม่ว่าจะเป็นการทกัทายทัว่ไป การถามความ 

คิดเห็น การตอบรับค�าเชิญ การตอบปฏิเสธค�าเชิญ หรืออาจจะเป็นเร่ืองที่ไม่ได้เกิดข้ึนทุกวัน แต่

จ�าเป็นในบางสถานการณ์ เช่น การสอบถามข้อมูลหรือเส้นทาง และการจองตั๋วประเภทต่างๆ 

ข้อสอบส่วนน้ีเป็นส่วนทีท่�าคะแนนได้ง่ายมากทีส่ดุ เทยีบกับข้อสอบส่วนอืน่ๆ ทีม่คีวามซบัซ้อน

มากกว่า โดยจะมีเทคนิคในการท�าอยู่ 3 อย่าง คือ

1. พิจารณาจากสถานการณ์ ว่าผู้พูดก�าลังพูดถึงเรื่องอะไร ที่ไหน มีจุดประสงค์อะไร สถานะ

ของผู้พูดและผู้ฟังเป็นใคร และภาษาที่ใช้คุยกันอยู่ในระดับไหน โดยให้อ่านบทสนทนานั้นให้จบก่อน

หนึ่งรอบ หากในบทสนทนามีมากกว่า 2 คน พยายามจับจุดให้ได้ว่าแต่ละคนคิดไปในทางเดียวกัน

หรือคิดต่างกัน

2. ถาม-ตอบให้สอดคล้องกันเสมอ โดยสังเกตจากค�า กลุ่มค�า หรือประโยคที่อยู่ก่อนหน้าและ

ตามหลังช่องว่างส�าหรับเติมค�าตอบ

3. สะสมคลังส�านวน (Idiom) และกริยาวลี (Phrasal Verb) ไว้ให้มากๆ เพราะบางปีข้อสอบ

เน้นตรงส่วนนี้ ถ้าไม่รู้จักส�านวนและกริยาวลีที่อยู่ในข้อสอบ น้องๆ ก็จะเลือกค�าตอบไม่ถูก

เทคนิคในการทำาข้อสอบที่วัดทักษะการฟังและการพูด
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บทที่ 1 Listening and Speaking

ตัวอย่าง 

Malee has an appointment with her doctor, but he arrives late. So when he meets her, 

he says to her : __________.

1. I’m terribly sorry. I don’t mind waiting.

2. What you’ve asked is out of the question.

3. I’m sorry to keep you waiting.

4. I’m afraid that I won’t be able to make it to our appointment.

5. Unlike your schedule, mine is really tight.

ในข้อนี้น้องๆ จะเห็นว่า โจทย์ก�าหนดสถานการณ์ว่า “มาลีนัดพบหมอ แต่หมอมาสาย ดังนั้น

เมือ่พบเธอ หมอควรพดูกบัเธอว่า...” ปกติแล้วเมือ่คนเรามาสาย กค็วรขอโทษคนทีต้่องรอ ดงัน้ันหมอ

จึงควรพูดขอโทษมาลี ทีนี้ลองมาพิจารณาตัวเลือกกันบ้าง

1. I’m terribly sorry. I don’t mind waiting. (ขอโทษด้วยครับ ผมไม่รังเกียจที่จะรอ)

2. What you’ve asked is out of the question. (สิ่งที่คุณขอนั้นเป็นไปไม่ได้นะ)

3. I’m sorry to keep you waiting. (ผมขอโทษที่ท�าให้คุณรอ)

4. I’m afraid that I won’t be able to make it to our appointment. (ผมเกรงว่าผมจะมา

    ตามที่นัดไม่ทันครับ)

5. Unlike your schedule, mine is really tight. (ตารางเวลาของผมแน่นเอยีดมากเลยไม่เหมอืน

    กับตารางเวลาของคุณ) 

โจทย์ข้อนี้จึงควรตอบตัวเลือกที่ 3 เพราะเป็นข้อเดียวที่แพทย์ขอโทษคนไข้เพราะแพทย์มาสาย 

ควรสังเกตอีกอย่างหน่ึง นอกจากจะต้องเข้าใจความหมายให้ได้แล้ว ต้องรู้มารยาททางสังคม

และรู้จักประเมินสถานการณ์ต่างๆ ด้วย จึงจะเลือกค�าตอบได้ถูกต้อง
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บทที่

2 ประโยคท่ีมักเจอในข้อสอบ (Conversation) 

How are you? How’s it going?

How’s it been? How have you been?

How’s tricks? What have you been up to?

What’s new? How’s things?

How’s everything? How’s life?

What’s the matter? What’s happening?

What’s going on? What’s wrong?

1. การถามสารทุกข์สุกดิบ

1.1 ถามว่า “สบายดีไหม”, “เป็นอย่างไรบ้าง”

1.2 ถามว่า “เกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า”
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I’m fine. Couldn’t be better.

All right. I can’t complain.

1.3 ตอบว่า “สบายดี”

1.4 ตอบว่า “มีความสุขมาก”

I’m on cloud nine. I’m in seventh heaven.

I’m walking on air. I’m on top of the world.

I’m high on life. I’m over the moon.

As usual. (Been) getting by.

Same as always. So-so.

Not (so/too) good. Not well.

Not (so) great. I’ve been under the weather.

1.6 ตอบว่า “ไม่สบาย”

1.5 ตอบว่า “เรื่อยๆ”

บทที่ 2 ประโยคที่มักเจอในข้อสอบ (Conversation) 
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บทที่ 2 ประโยคที่มักเจอในข้อสอบ (Conversation) 

I’m depressed. I’m feeling down/blue/low/out of sorts.

I’m in the doldrums. I’m down in the dumps.

1.7 ตอบว่า “รู้สึกหดหู่”

You’re welcome. My pleasure. It was my pleasure.

It was nothing. Don’t mention it. No problem.

หมายเหตุ

Never mind ไม่ใช้ในกรณีที่มีคนมาพูดขอบคุณ เพราะ Never mind 

หมายถึง ช่างมันเถอะ ใช้เมื่อมีคนพูดขอโทษ

2. ตอบว่า “ไม่เป็นไร” เมื่อมีคนมาพูดขอบคุณ

3. ตอบว่า “เห็นด้วย”

Yes. Right. Sure.

You bet. (พนันได้เลย)

Absolutely.

Definitely.

Totally. (ใช่เลย)

I agree.

I concur. (ฉันเห็นด้วย)

You can say that again. 

(พูดอีกก็ถูกอีก)

I can’t help thinking the same. 

(อดไม่ได้ทีจ่ะคดิเหมอืนกนั)

บทที่ 2 ประโยคที่มักเจอในข้อสอบ (Conversation) 
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I have no problems with that. 

(ฉันไม่มีปัญหาเลย)

I couldn’t agree more. 

(เหน็ด้วยไปกว่าน้ีไม่ได้แล้ว)

I think it’s great. 

(ฉันคิดว่ามันดีมากเลยนะ)

I think you’re quite right. (แบบบริติช)

(ฉนัคดิว่าคณุพดูถกู)

This is second to none. 

(ความคิดนี้ดีที่สุดแล้ว)

I totally agree with you. 

(ฉนัเหน็ด้วยกบัคณุอย่างมาก)

You took the words right out of my mouth. 

(เหมือนคณุเอาค�าพดูออกมาจากปากฉนัเองเลย)

We see eye to eye on this. 

(เร่ืองน้ีเราเหน็ตรงกนั)

No. No way. (ไม่มีทาง) Not a chance. (เป็นไปไม่ได้)

I beg to differ. 

(ฉันขอไม่เห็นด้วยนะ)

I don’t think so. 

(ฉนัไม่คดิว่าเป็นแบบน้ันนะ)

I couldn’t agree at all. 

(ฉันไม่เห็นด้วยเลย)

That’s not true/right. 

(นัน่มนัไม่ถกูต้อง)

You’re wrong. 

(คุณผิด/พูดผิดนะ)

That’s out of the question/insane/impossible/

unthinkable. 

(เป็นไปไม่ได้เลยนะ)

Are you joking/kidding?

Are you pulling my leg? 

(ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย)

I'm sorry but I disagree.

(ฉนัขอโทษนะแต่ฉนัไม่เหน็ด้วย)

4. ตอบว่า “ไม่เห็นด้วย” 

บทที่ 2 ประโยคที่มักเจอในข้อสอบ (Conversation) 
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บทที่ 2 ประโยคที่มักเจอในข้อสอบ (Conversation) 

I hear you.

(ฉันเข้าใจ)

I follow you.

(ฉันตามคุณทันอยู่)

I got you.

(ฉันเข้าใจ)

Point well taken.

(ฉันเข้าใจประเด็นนี้)

I see what you mean.

(ฉันเข้าใจสิ่งที่คุณสื่อ)

I’m with you.

(ฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูด)

Cheer up! 

(สู้ๆ)

Go on, you can do it! 

(ลยุเลย เธอท�าได้)

Hang in there! 

(อย่าเพิ่งยอมแพ้นะ)

Give it a go/a try/a shot. 

(ลองดสูกัตัง้)

Give it your best shot. 

(ลุยให้เต็มที่)

Rome wasn’t built in a day. 

(โรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวนัเดยีว 

= ทกุสิง่ทกุอย่างต้องใช้เวลาถงึจะเหน็ผล)

It’s no use crying over spilt milk. 

(ไม่มปีระโยชน์ทีจ่ะร้องไห้ให้กบันมทีห่กไปแล้ว 

= อะไรที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไป) 

It’s not the end of the world. 

(ไม่ใช่จดุจบของโลกซะหน่อย 

= ทางออกยงัมนีะ ไม่ต้องกงัวล)

Every cloud has a silver lining.  

(เมฆทุกก้อนมีซับในเป็นเงิน 

= ในเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีอยู่)

Stop carrying the weight of the world on

your shoulders. 

(หยดุแบกโลกทัง้ใบไว้บนบ่าของคณุได้แล้ว)

5. พูดว่า “เข้าใจที่คุณพูด”

6. พูดให้กำาลังใจ

Let’s + V.1 Shall we + V.1?

Why don’t we + V.1? How/What about + V.ing/N.?

7. ชวนให้ไปทำาบางสิ่งด้วยกัน
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บทที่

สำานวนที่น่าสนใจและมักเจอในข้อสอบ GAT
และ 9 วิชาสามัญ3

ส�านวนที่มักออกในข้อสอบ GAT และ 9 วิชาสามัญ

No. สำานวน ความหมาย

1

A blaze of publicity

(เหมือน A blaze of glory หรือ The glare of publicity/

the media)

คนหรือสิ่งที่เป็นกระแสในสังคม

2 A ripper of laughter คนที่เรียกเสียงหัวเราะ

3 Actions speak louder than words. การกระท�าส�าคัญกว่าค�าพูด

4
An early bird

(ความหมายตรงข้ามกบั A night owl คือ คนทีช่อบนอนดกึ)
คนที่ชอบตื่นเช้า

5 Add more fuel to the fire/flames. ท�าเร่ืองทีแ่ย่อยูแ่ล้วให้แย่ลงไปอกี

6 An old flame ถ่านไฟเก่า, คนรักเก่า

7 Anyone’s/anybody’s guess เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้

8 Apple of one’s eye แก้วตาดวงใจของใครคนหนึ่ง

9 Baby shower
งานเลี้ยงซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้        

ของขวัญต้อนรับเด็กที่เพิ่งเกิด

10

Back on my feet

(เหมือน Be up and about again หรือ Be on the 

mend)

หายป่วย
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No. สำานวน ความหมาย

11 Back to square one กลับไปเริ่มต้นใหม่

12 Bad blood ความเกลียดชัง

13 Bay for blood เรียกร้องให้มกีารลงโทษอย่างสาสม

14 Be at ease รู้สึกสบาย

15
Be on one’s last legs

(เหมือน Down-at-heel หรือ Have seen better days)
เหนื่อย, สภาพแย่

16
Be on the same page

(เหมือน Be in the same boat)
เข้าใจตรงกนั

17 Be one’s cup of tea สิ่งที่ชอบ

18 Bear in mind จ�าให้ขึ้นใจ

19 Big deal เรื่องใหญ่

20

Blow one’s top 

(เหมือน Blow one’s stack หรือ Fly off the handle และ

ส�านวนที่หมายถึงโกรธหรือโมโหมาก คือ

See red/Fly into a temper/Fly into a rage/Go up the 

wall/Hit the roof/Hit the ceiling/Lose one’s temper/

Throw a fit)

จู่ๆ ก็โมโหขึ้นมา

21 Break even เท่าทุน

22 Don’t hold your breath. อย่ารอให้เสียเวลา

บทที่ 3 สำานวนที่น่าสนใจและมักเจอในข้อสอบ
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23
Don’t tell a soul.

(เหมือน Don’t breathe a word.)
ห้ามไปบอกใครเลยนะ

24 Don’t count your chickens before they hatch.
อย่าคาดหวังมากเกินไปกับสิ่งที่

ยังมาไม่ถึง

25 Down and out ยากจน

26 Drop the ball ท�าสิง่ทีต่วัเองได้รับมอบหมายไม่ได้

27 Feel free ท�า...ได้เต็มที่เลย ไม่ต้องเกรงใจ

28 Fight a losing battle สู้ทั้งที่รู้ว่าแพ้

29 Fish out of water ยังปรับตัวไม่ได้

30
Get on well with someone

(เหมอืน Get along well/Get along like a house on fire) 
เข้ากันได้ดีกับใครบางคน

31 Golden rule หลักค�าสอนส�าคัญ

32
Go halves

(เหมือน Go Dutch หรือ Split the bill)
แบ่งกันจ่ายคนละครึ่ง

33 Have nothing to do with ไม่เกี่ยวข้อง

34
Hit the sack

(เหมือน Hit the hay)
นอนหลับ

35 How come? เป็นไปได้ไงเนี่ย

36
How do you find...?

(เหมือน What do you think of...?)
คิดยังไงกับ...

บทที่ 3 สำานวนที่น่าสนใจและมักเจอในข้อสอบ
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37 I can’t be bothered. ฉันไม่อยากจะท�า

38 It’s neck and neck. สูสี

39 It’s really no bother. ไม่ได้เป็นการรบกวนอะไรจริงๆ

40 Keep a low profile ไม่ท�าตัวเด่น

41
Keep in touch

(เหมือน Stay in touch)
ติดต่อกัน

42
Keep someone posted

(เหมือน Bring/Keep someone up to date)
คอยบอกข่าวคราว

43 Keep something at bay ป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายเกิดขึ้น

44 Keep the wheels turning ท�าต่อไป

45
Keep your fingers crossed! 

(เหมือน Break a leg! หรือ Fall through a trap door)
ขอให้โชคดี

46
Keep your shirt on!  

(เหมือน Calm down! หรือ Cool down!)
ใจเย็นๆ

47 Like getting blood from a stone ท�าเรื่องที่เป็นไปได้ยาก

48 Look larger than life โดดเด่น

49 Look on a bright side มองโลกในแง่ดี

50 Make a mess ท�าให้รกหรือยุ่งเหยิง
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