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ค าน า 
(Preface) 

 
ในปัจจุบันนี้รัฐบำลมีมติให้กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษเป็นวำระแห่งชำติเพรำะประเทศไทยเรำ

จะเข้ำร่วมกล่มุ กำรค้ำเสรี (ประชำคมอำเซียน AEC) และในยุคโลกำภิวัฒน์ (globalization) ยุค
แห่งกำรส่ือสำรทำงด้ำนเทคโนโลย ีคนสำมำรถติดต่อกันได้ภำยในเวลำอันรวดเร็ว ภำษำอังกฤษจึง
มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต้องเรียนรู้สู่โลกกว้ำง "Enjoy Worldwide by Learning English" 

ค ำศัพท์มีควำมส ำคัญมำก จำกประสบกำรณ์ท่ีผู้เขียนเป็นครูสอนภำษำอังกฤษมำ 24 ปี 
ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศได้พบปัญหำกำรเรียนภำษำอังกฤษจึงหำวิธีท่ีจะท ำให้ผู้เรียนมี 
ควำมเข้ำใจและใช้ค ำศัพท์ได้ถูกต้อง กำรอ่ำนหนังสือเล่มนี้เป็นวิธีท่ีประหยัด ใช้เวลำน้อย คุ้มค่ำ 
สุดๆ ดีมำกๆ เหมำะส ำหรับทุกคนเพรำะผู้เขียนได้เลือกเนื้อหำท่ีส ำคัญและจ ำเป็นที่ต้องเข้ำใจเพื่อ
น ำไปใช้ในกำรสื่อสำร 

ในขณะท่ีเขียนหนังสือ Easy to Learn English Vocabulary 1 เล่มนี้ผู้เขียนอยู่ท่ี 
Liverpool England จึงเขียนจำกประสบกำรณ์ตรงและจริงท่ีได้เรียนรู้วัฒนธรรมสังคมและภำษำ
กับเจ้ำของภำษำโดยตรงทุกๆวันหวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ำนและขอเป็นก ำลังใจ
ให้ทุกคนประสบควำมส ำเร็จในกำรสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษ โชคด ีร่ ำรวยและมีควำมสุข 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครู อำจำรย์ และทุกๆ คนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้เขียนขอ 
น้อมรับค ำแนะน ำเพื่อให้ได้หนังสือค ำศัพท์ภำษำอังกฤษท่ีสมบูรณ์ย่ิงขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อกำรศึกษำ 
 
 
 

ด้วยควำมปรำรถนำดี 
สมพร โรเบิร์ตส (บุญเฮ้ำ) 

9 มีนำคม 2559 
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UNIT 1 
Daily routines (เด'ลิ รูทีน') กิจวัตรประจ าวัน 

 

ผู้เรียนควรฝึกอ่ำนและเขียนเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆ ท่ีใกล้ตัวให้คล่องก่อนแล้วค่อยเพิ่ม
ค ำศัพท์และประโยคในกำรเขียนเร่ืองอื่นๆ ต่อไป 
 

I usually wake up about six am. If I don’t, my mum wakes me up. I get up 
five minutes later. In the evening I go to bed about eleven pm. If I have a late 
night, I feel sleepy when I am at school. So that is a good for me to have an early 
night. 

 
ปกติฉันตื่นนอนประมำณหกโมงเช้ำ ถ้ำฉันไม่ตื่นแมฉ่ันจะปลุก แล้วฉันก็ลุกจำกท่ีนอน 

ห้ำนำทีต่อมำฉันเข้ำนอนห้ำทุ่ม ถ้ำนอนดึกฉันจะง่วงเมื่อตอนอยู่ท่ีโรงเรียน ดังนั้นกำรเข้ำนอน 
ตอนหัวค่ ำเป็นสิ่งท่ีดี 
 

 

I have toast and milk for breakfast, then go to school. I have lunch at 
school. We have our main meal in the evening. I have to feed the dog as well. 

 
ฉันกินขนมปังปิ้งและดื่มนมในตอนเช้ำ แล้วไปโรงเรียน กินอำหำรกลำงวันท่ีโรงเรียนกิน

อำหำรเย็นท่ีบ้ำน ฉันให้อำหำรสุนัขด้วย 
 

 

I usually have a shower before going to school and when I get home from 
school. I brush my teeth three times a day. 

 
ปกติฉันอำบน้ ำก่อนไปโรงเรียนและเมื่อมำถึงบ้ำน ฉันแปรงฟันวันละสำมคร้ัง 
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Unit 3 
Every day problems (เอฝ'ริ เด พร็อบ'เลิม) 

ปัญหาต่างๆ ที่พบเห็นเป็นประจ า 

 
ผู้เรียนฝึกเขียนเกี่ยวกับปญัหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
 

Yesterday morning I got up late. I decided to have some toast.  
Then I discovered I had run out of bread. I made myself a cup of coffee.  
I dropped it on the floor and I had to clear it up. I then made myself  
another cup. So I went to school without breakfast. 

I was in a bad mood because I hadn't had any breakfast, but things  
got worse when I missed my bus and had to wait for another bus. It was  
raining. And when I got to school, I’d left some important books at home. 

 
เมื่อวำนในตอนเช้ำฉันตื่นนอนสำย ฉันตัดสินใจท่ีจะกินขนมปังปิ้ง ฉันได้ค้นพบว่ำ 

ขนมปังหมดฉันชงกำแฟหนึ่งถ้วย ฉันท ำมันหกลงบนพื้น ฉันต้องท ำควำมสะอำดพื้นแล้ว 
ชงกำแฟใหม ่ดังนั้นฉันไปโรงเรียนโดยไม่ได้กินอำหำรเช้ำ  

ฉันอำรมณ์ไม่ดีเพรำะไม่ได้กินอำหำรเช้ำ ฉันพลำดรถประจ ำทำง ฉันต้องรอคันต่อไป 
ฝนก ำลังตกและเมื่อไปถึงโรงเรียนฉันก็ลืมหนังสือเรียนท่ีส ำคัญไว้ท่ีบ้ำน 
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Vocabulary ค าศัพท์ (เวฺอะแค็บ'ยุเลอะร)ิ 

drop  drop ดร็อพ หล่น หล่น 
something wrong  ซัม'ธิง ร็อง  ปัญหำ 
mood  มูด  อำรมณ์ 
worse  เวิส  แย่กว่ำ 
wait for  เวท ฟอรฺ  รอคอย 
important  อิมพอ'เทินทฺ ส ำคัญ 
miss  มิส  พลำด 
unhappy  อันแฮ็พ'พิ  ไม่มีควำมสุข 
another  เออะนัดฺ'เดฺอะรฺ  อีก, อ่ืน 
tear  แทรฺ  ฉีก ขำด 
hopeless  โฮพ'ลิส  หมดหวัง 
slip  สลิพ  ลื่น 
spill  สปิล  หยด 
run out of  รัน เอำทฺ อ็อฟ  หมด 
decide ดิไซด'ฺ  ตัดสินใจ 
discover  ดิสคัฝ'เฝอะรฺ  ค้นพบ 
toast  โทสทฺ  ขนมปังปิ้ง 
gang violence  แก็ง ไว'เออะเลินสฺ  กลุ่มอันธพำล 
murder  เมอ'เดอะรฺ  ฆำตกรรม 
assassination  เออะแซะซิเน'เฌิน  กำรลอบฆ่ำ 
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Vocabulary ค าศัพท์ (เวฺอะแค็บ'ยุเลอะร)ิ 

burglar  เบอ'เกลอะรฺ  ขโมย 
burglary  เบอ'เกลอะริ  กำรย่องเบำ 
assault  เออะซอลทฺ'  กำรจู่โจม 
mugging  มัก'กิง  ปล้นชิงทรัพย์ 
drunk driving  ดรังคฺ ไดร'ฝิง  เมำแล้วขับ 
vandalism  แวฺน'เดอะลิเซิม  กำรท ำลำยทรัพย์สิน 
lost child  ล็อสทฺไชดฺ  เด็กหำย 
car accident  คำรฺ แอ็ค'ซิเดินท ฺ อุบัติเหตุทำงรถยนต์ 
airplane crash  แอ'เพลน แคร็ฌ  เครื่องบินตก 
mud slide  มัด สไลดฺ  โคลนถล่ม 
earthquake เอิธ'เควค แผ่นดินไหว 
explosion  เอ็คสโพล'เฌิน  กำรระเบิด 
drought  เดรำทฺ  แห้งแล้ง 
blizzard  บลิซ'เซฺด  พำยุหิมะ 
depression  ดิเพร็ส'เฌิน  พำยุดีเปรสชั่น 
volcanic eruption  วฺอลแคะ'นิค อิรัพ'เฌิน ภูเขำไฟระเบิด 
flood  ฟลัด  น้ ำท่วม 
hijack  ไฮ'แจ็ค  จี้เครื่องบิน 
collapsed building  เคอะแล็พสฺท'ฺ บิล'ดิง  ตึกถล่ม 
rescue team  เร็ส'คิว ทีม  ทีมช่วยชีวิต 
tidal wave  ไท'เดิล เวฝ  คลื่นยักษ์ 
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Exercise unit 3 

Complete the verb forms with the correct past tense and past participle. 

  1. go                          .............went.............                          .............gone............. 

  2. leave                      ...................................                          ................................... 

  3. come                      ...................................                          .................................  

  4. fall                         ...................................                          ................................... 

  5. tear                        ...................................                          ................................... 

  6. run                        ...................................                           ................................... 

  7. spill                       ...................................                           ................................... 

  8. forget                     ...................................                           ................................... 

  9. make                      ...................................                          ................................... 

  10. drop                     ...................................                          ................................... 

  11. burn                     ...................................                          ................................... 

  12. have                     ...................................                          ................................... 

  13. eat                       ...................................                          ................................... 

  14. drink                    ...................................                          ................................... 

  15. feel                     ...................................                           ................................... 
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Unit 4 
Good to know (กุ๊ด ทู โน) ดีที่ได้รู้ 

Vocabulary ค ำศัพท์ (เวฺอะแค็บ'ยุเลอะร)ิ 

pink  พิงค ฺ สีชมพ ู
black  แบล็ค สีด ำ 
white  ไวท ฺ สีขำว 
turquoise  เทอ'คอยซฺ สีน้ ำเงินอมเขียว 
brown  เบรำนฺ สีน้ ำตำล 
light blue  ไลท ฺบลู สีฟ้ำ 
dark blue  ดำค บลู  สีน้ ำเงินเข้ม 
blue  บลู  สีน้ ำเงิน 
purple  เพอ'เพิล  สีม่วง 
violet  ไว'เออะเลิท  สีม่วงเข้ม 
beige  เบจ  สีน้ ำตำลอ่อน 
green  กรีน  สีเขียว 
orange  ออ'รินจ ฺ สีส้ม 
gray/grey  เกร  สีเทำ 
khaki  คำ'คิ  สีกำกี 
yellow  เย็ล'โล  สีเหลือง 
red  เร็ด  สีแดง 
indigo  อิน'ดิโก  สีครำม 
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Unit 10 
Cooking (คุค'กิ่ง) การท าอาหาร 

 
We boil potatoes or rice in a saucepan. 
พวกเรำต้มมันฝรั่งและข้ำวในหม้อต้มที่มีฝำปิดและด้ำม 
 

 
We fry sausages in a frying pan. 
พวกเรำทอดไส้กรอกในกระทะทอด 
 

 
We grill toast under a grill. 
พวกเรำปิ้งขนมปังใต้ตะแกรงป้ิง 
 

 
We bake cakes in the oven. 
พวกเรำอบเค้กในเตำอบ 
 

 
We roast meat in the oven. 
พวกเรำอบเนื้อในเตำอบ 
 

 
We barbecue meat, chicken and fish on a barbecue. 
พวกเรำย่ำงเนื้อ ไก่ และปลำบนตะเเกรงย่ำง 

 
 
 

EX
AM
PL
E



P a g e  | 49 

 

Exercises Unit 10 
Write down the ways of cooking food. 

1. boil 
2. ...................................................... 
3. ...................................................... 
4. ...................................................... 
5. ...................................................... 

 

Which words are being defined? 
1. Having a good taste. Tasty 
2. A person who cooks food as their job. 
3. The word to describe the taste of lemons. 
4. Not cooked. 

5. Having a fantastic taste.....the opposite is........................................ 
 
Key to Exercise 

2. chef 3. sour 4. raw 5. delicious, horrible 
 

Answer the questions. 
1. Do you eat these things in your country? 

- raw beef 
- raw fish 
- fried rice 
- roast beef 
- baked potato 
- barbecue chicken 
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Unit 11 
City life (ซิ'ทิ ไลฟฺ) ชีวิตในเมือง 

 
 

Everywhere is busy, and everyone seems to be in a hurry. I usually drive to 
work, but I get stuck in traffic jams. The rush hour is the worst time of day. The 
journey is very stressful. I find there's nowhere to park because the car park is 
already full. I feel exhausted when I get home in the evening. 

ทุกๆ ท่ีวุ่น มีคนจ ำนวนมำกทุกคนเร่งรีบ ปกติฉันขับรถไปท ำงำนแต่จรำจรติดขัดมำก ใน
ชั่วโมงเร่งด่วนเป็นเวลำท่ีแย่สุดของวันกำรเดินทำงเคร่งเครียด ไม่มีทีจ่อดรถเพรำะท่ีจอดเต็ม ฉัน
เหนื่อยเมื่อกลับถึงบ้ำนตอนเย็น 
 
 
 

The advantages of living in the city are the night life, town centre, variety of 
bars, culture and cultural activities. Cities seem crowded. 

ข้อดีของชีวิตในเมืองคือกลำงคืน ใจกลำงเมืองมีท่ีดื่ม ท่ีเท่ียว มีท่ีท ำกิจกรรมตำม
วัฒนธรรมมำกผู้คนจ ำนวนมำกแออัด 
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Unit 19 
Family and Friends 
ครอบครัวและเพื่อนๆ 

 
Vocabulary ค ำศัพท์ (เวฺอะแค็บ'ยุเลอะร)ิ 

father  ฟำ'เดฺอะร ฺ พ่อ 
mother  มะ'เดฺอะร ฺ แม่ 
daughter  ดอ'เทอะรฺ  ลูกสำว 
son  ซัน  ลูกชำย 
daughter-in-law  ดอ'เทอะรฺอิน ลอ  ลูกสะใภ้ 
son-in-law  ซัน อิน ลอ  ลูกเขย 
granddaughter  แกร็น'ดอเทอะรฺ  หลำน (ลูกสำวของลูก) 
husband  ฮัซ'ฺเบินดฺ สำมี สำมี 
grandson  แกร็น' ซัน  หลำนชำย (ลูกชำยของลูก) 
niece  นิซ  หลำนสำว(ลูกของน้อง/พี่ชำย, 

ลูกของน้อง/พี่สำว) 
relative  เร็ล'เออะทิฝ  ญำติ 
brother  บระ'เดฺอะร ฺ พี่ชำย 
sister  ซิส'เตอะร ฺ น้อง/พี่สำว 
nephew  เน็พ'ฟิว  หลำนชำย (ลูกของน้อง/พี่ชำย, 

ลูกของน้อง/พี่สำว) 
grandfather  แกร็น'ฟำเดฺอะร ฺ ตำ 
great grandfather เกรท แกร็น'ฟำเดฺอะรฺ  ตำทวด 
 
 
 
 

EX
AM
PL
E



P a g e  | 79 

 
 
 

My parents died when I was twenty-four,I have got three elder sisters and 
two elder brother,but the eldest brother died last year. We are a close family.I 
have got four nieces and seven nephews. I’ve got only one child,Art.I have no 
uncle and aunt on my father's side. I have got one uncle and two aunts on my 
mother's side. My friend is Marisa. We got to know each other when we were in 
the same class at school. We've been mates ever since, and our friendship is very 
important to both of us. We all get on really well. 

พ่อและแม่ของฉันเสียชีวิตเมื่อตอนฉันอำยุ 24 ปี ฉันมีพี่สำวสำมคนและพี่ชำยสองคน แต่
พี่ชำยคนโตเสียชีวิตเมื่อปีท่ีแล้ว พวกเรำเป็นครอบครัวท่ีสนิทกัน ฉันมีหลำนสำวสี่คนและ
หลำนชำยเจ็ดคน ฉันมีลูกชำยหนึ่งคนชื่ออำร์ท ฉันไม่มีลุงและป้ำฝ่ำยพ่อ ฉันมีลุงหนึ่งคนและป้ำ
สองคนฝ่ำยแม่เพื่อนของฉันชื่อมำริสำ พวกเรำรู้จักกันเม่ือเรำเรียนอยู่ห้องเรียนเดียวกันท่ีโรงเรียน 
ตั้งแต่นั้นมำสัมพันธภำพของเรำมีควำมส ำคัญมำก พวกเรำไปด้วยกันได้ดี 

father's side     ญำติฝ่ำยพ่อ 
mother's side   ญำติฝ่ำยแม่ 
 

Exercise Unit 19 
Answer the questions.  
  1. Are you an only child? 
  2. If not,do you have any brothers or sisters? 
  3. Are you a close family? 
  4. Who is your best friend? 
  5. How long have you known him/her? 
  6. How did you get to know each other? 
  7. How many cousins do you have? 
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Unit 20 
Growing up 

การเจริญเติบโต 

age stage 
0-12 months  a baby  เบ'บิ ทำรก 
1-3 years old  a toddler  ท็อด'เดลอะร ฺ วัยเตำะแตะ 
3-12 years old  a childhood  ไชด'ฺฮุด  วัยเด็ก 
13-18 years old a teenager  ทีน'เอเจอะรฺ  วัยรุ่น 
18+ years old  an adult  แอะ'ดัลท ฺ วัยผู้ใหญ่ 
40+ years old  middle-aged  มิดเดิล-เอจดฺ  วัยกลำงคน 
60+ years old  retirement  ริไท'เออะเมินทฺ  วัยปลดเกษียณ 
80+ years old  elderly  เอ็ล'เดอะลิ  วัยชรำ 

 
Exercises Unit 20 
Complete the sentences. 
 1. Som is only 7 months old,so she is a ...................baby................ 
 2. Max is 2 years old. He's a ............................................................. 
 3. Wiang is 36 years old. She's an .................................................... 
 4. Jing is 15 years old. She's a ........................................................... 
 5. Art is 17 years old. He's a .............................................................. 
 6. John is 67 years old,so he's ........................................................... 
 7. Fawn is 41 years old,so she's ......................................................... 
Key to Exercises 
 2. toddler    3. Adult         4. teenager 
 5. teenager  6. retirement  7. Elderly 
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Unit 25 
The world โลก 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary ค ำศัพท์ (เวฺอะแค็บ'ยุเลอะร)ิ 
west  เว็สท  ทิศตะวันตก 
south  เซำธฺ  ทิศใต้ 
north  นอธ  ทิศเหนือ 
east  อีสทฺ  ทิศตะวันออก 
south-west  เซำธฺ เว็สทฺ  ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
north-east  นอธ อีสทฺ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
south-east  เซำธฺ อีสทฺ  ทิศตะวันออกฉียงใต้ 
north-west  เว็สทฺ  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
 

North 

South 

West East 

North-east 

South-west 

North-west 

South-east 
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Match the words 

1. cave a. outside part 

2. surface b. the planet we live on 

3. canal c. stream or river falling down steep hill 

4. waterfall d. degree of heat or coldness 

5. earth e. area 

6. ocean f. hill of great size 

7. landscape g. the sea 

8. climate h. piece of inland scenery 

9. region I. being for off 

10. distance j. weather characteristics 

11. mountain k. artificial watercourse 

12. temperature L. den 

 

Key to Exercise 

1. L  2. a  3. k  4. c  5. b  6. g 

7. h  8. j  9. e  10. I  11. f  12. D 
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