"ภาษาอังกฤษ" สิ่งที่มากกวาการเปด Dictionary
เว็บไซตนายรอยไทย {www.thaicadet.org}

สวัสดีครับสมาชิก thiacadet ทุกคน พี่เชื่อวา
หลายคนเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแตเด็ก จนปานนี้ก็ยัง
ไม get มันสักที ทําไมนะเหรอครับ เพราะเราอานมัน
ไมรูเรื่องไงครับ ความไมรูเรื่องจากการอาน passage
เพื่อทําความเขาใจนั้นเกิดมาจาก 2 ประการหลัก คือ
1. เราแปลศัพทคํานั้น ๆ ไมออก และจะแย
ไปกันใหญถาทั้ง passage นั้น เราแปลไมออกเกือบ
ทุ ก คํ า (แย สุ ด ๆ ไปเลย) วิ ธี แ ก ไ ขคื อ ต อ งอ า น
Reading Part ใหเยอะ ๆ เขาไวครับ ที่สําคัญมาก ๆ
คือ "คําหนึ่งคํา มีมากกวาหนึ่งความหมาย" ดังนั้น
เราจะไปยึดติดวามันแปลอยางที่เราเคยเขาใจตลอดนั้น
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.) คําหลังนี้ เปน verb ที่อยูในรูป gerund นะครับ
ซึ่งในที่นี้แปลวา “จอง” ไมไดแปลวา “หนังสือ” ครับ
2. แต แ ค รู ค วามหมายของศั พ ท คํ า นั้ น ๆ แล ว
มันยังไมพอหรอกครับ เพราะรูปแบบการจัดเรียงประโยค
ภาษาอังกฤษอยางถูกตอง หรือ English Grammar นั้น
เปนเรื่องที่ยากกวา และจะยากขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อเราเรียน
สูงขึ้น อยางไรก็ตาม “ถาเราตองสอบ เราก็ตองทําใหได”
อยาเสีย เวลาไปมากกวานี้เลย มาทํ าความเขาใจ
โจทยเหลานี้กันเลยครับ
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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".
เมื่อนองอานขอนี้จบ ก็จะเขาใจวา เขาใหเรา
“ทําความเขาใจ” วาตัวเลือกใดผิด ตัวเลือกใดถูกตอง
เมื่อนอง ๆ อานแลวจะทราบคราว ๆ วา คนทั่วไปคิดวา
แฮมเบอรเกอรถูกคิดคนขึ้น (จริง ๆ invent แปลวา
ประดิษฐ แตถาจะบอกวาแฮมเบอรเกอรถูกประดิษฐ
ก็จะดูแปลก ๆ ไปนะครับ) ในอเมริกา แตจริง ๆ แลว
มันไมใชหรอก เจาขนมปงชิ้นแบนกลม ๆ ซึ่งทําจาก
เนื้ อ เนี่ ย ะ จริ ง ๆแล ว มาจากประเทศเยอรมั น โดย
แฮมเบอร เ กอร ถู ก นํ า มาอเมริ ก าโดยผู อ พยพชาว
เยอรมันที่มาจากเมือง ฮัมเบอรก (Humburg) นั่นเปน
เหตุผลวาทําไมมันถึงมีชื่อวา “Hamburger Steak”
ครับ

Passage นี้มีประเด็นสําคัญมากมาย พี่จะแยก
ประเด็นใหดูนะครับ
1. hamburgers were invented คือ แฮมเบอรเกอร
(หลายชิ้น) ถูกคิดคนขึ้น เจาแฮมเบอรเกอรนี้มันไมมีชีวิต
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
เหมื อ นกั บ ตั ว เริ่ ม ประโยค คื อ People think ที่ เ ป น
present tense เชนกัน ดังนั้น ประโยคแรกนี้เปน present
tense ทั้งหมดครับ ยกเวนสวน hamburgers were
invented เทานั้น ที่เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ที่ตองใช
รูปอดีต จะแปลงเปนรูปปจจุบันไมได
2. ประโยคที่สอง 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 สวนที่หายไปหรือ adjective clause นั้น 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 ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แลวมันเปนเพียง verb ยอย
ใน adjective clause เทานั้น
Note: นอง ๆ ตองเรียนรูเรื่อง word, phrase และ
clause ใหมาก เพื่อประโยชนในการทําขอสอบครับ
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3. และประโยคที่สาม 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 เ กอร ถู ก นํ า มาอเมริ ก าโดยผู อ พยพชาว
เยอรมันที่มาจากเมือง ฮัมเบอรก (Humburg) นั่นเปน
เหตุผลวาทําไมมันถึงมีชื่อวา “Hamburger Steak”
ครับ
ดังนั้น คําตอบจึงเปนตัวเลือกที่ 3) ครับ
เพราะความหมายขออื่นนั้นผิดหมดครับ

ประโยคจริงของขอนี้คือ A total ban took effect
on February11, 2008. มี ban เปนประธาน และมี took
เปนกริยาแท ขอนี้เปน past simple tense ดังนั้นแม ban
จะเปนประธานเอกพจน แตกริยาเปน verb ชองที่ 2 ครับ
จึงไมมีการเติม s ตามรูปแบบ present simple tense
แตอยางใด
สวนขยายเปนตัวบอกวา ban นั้น ban อะไร
ซึ่งมันเปนการ ban การสูบบุหรี่ ใน pubs และ clubs
ทั่วประเทศครับ
จะเห็นวา สวนขยาย on smoking in pubs and
clubs throughout the country บอกทั้งสิ่งที่การ ban
กระทํากับมัน (คือการสูบบุหรี่) และสถานที่ (pubs and
clubs ทั่วประเทศ)
ดังนั้น เมื่อมาดูตัวเลือกแลว 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

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.
น อ ง ๆ จะเห็ น ว า ไม ใ ช แ ค เ ป ด Dictionary
4) a trade mark.
แปลศัพท ทุกอยางจะ Ok
สําหรับขอนี้ก็เหมือนกับขอ 86. นะครับ
แตจริง ๆ แลว นองตองอาน Reading และฝกทํา
ตั ว ขยายมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความหมายของประโยคมาก โจทย Grammar มาก ๆ เพื่อใหเขาใจภาษาอังกฤษไดดี
เราตองคิดไวเสมอวา “แมไมมีสวนขยาย ประโยคก็ เพียงพอสําหรับการสอบครับ
อยูได แตถาไมมีสวนขยายแลว เราจะไมรูเลยวามันให
รายละเอียดในสวนใด ๆ บาง”
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