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1. ชวยเหลือ (v.)

help me ฉันเปน aid 

succor me, assist me 

Hey, you see, give me a hand

or you can do me a favor

2. ผสม, รวม (v.)

มา blend, fuse, amalgamate, integrate,

consolidate, mix up, merge, mingle

แลว link อะเออว connect

จำไวนะจะ เด็กๆ unite (unify), combine, coalesce

3. แนะนำ (v.)

advise แนะ guide นำ

บอกใหทำ counsel, suggestion

recommend ฉัน ไมงั้นจะ tip เธอ

4. หยิ่ง, หัวสูง (adj.)

หยิ๊งหยิ่ง domineering, dignified จร�ง

narcissistic, high - heeled

ไมขอเปนกิ๊กสายหัวดุกดิ๊ก จ�กจ�กมากมาย

lofty, haughty, vain, arrogant ไมขอเปนแฟน

high - handed เหลือหลาย

imperious, conceited เปลี่ยนใจ

snobbish หาใหมสดใสใจดี

5. อันตราย (n.)

harm, hazard, jeopardy มีอันตราย

peril, menace แสนราย (x2) 

threat, risk, pitfall ตอทาย ก็อิ๊บอายเหมือนกัน

6. ทำใหเสีย, ทำใหแปดเปอน (v.)

อยามาแปดเปอน pollute, contaminate 

adulterate ทุเรศนะเธอ spoil, taint, stain, tarnish

smear, smirch, sully, begrime (x2)

corrupt, defile, defoul, foul (adj.)

7. กลาวเกินจร�ง (v.)

พูดเวอร hyperbolize โอยมันเกินไป exaggerate

 show off, talk big เปนเด็ก (x2)

boast, brag, vaunt เสร็จ overstate สบายใจ

8. มีแนวโนม (v.)

tend to, be inclined, be likely, be liable

be prone to, be subject to, be apt to ดูซะมี trend (n.)

9. ทำลาย (v.)

destruct, destroy, damage, ruin, devastate 

ไมใหเหลือหลอ demolish, vandalize ไมพอ

extirpate ขอ exterminate 

powderize, pulverize เปนผง

ravage, wreck ลง obliterate

phase out, break down, break away, annihilate

do away with AIDS get rid of ยาอี

10. กวางขวาง (adj.)

large, vast, ample, huge กวาง

spacious อาง broad แผขยาย

voluminous, roomy, wide ไป

commodious, capacious ไซร 

far – reaching ไกล wide – ranging เกิน

11. ประดิษฐ, คิดคน (v.)

fabricate, innovate, invent คิดคนใหเปน

ประดิษฐไวใช contrive, devise เทากับ make up

12. ติดแนบ (v.)

attach (to), adhere (to), append (to) 

UHU glue, stick แตถาติดเปนปลิง ตอง cling to 

13. ดื้อดึง, ไมเช�่อง (adj.)
obstinate, obdurate ดื้อดึง

ทำหนาบึ้งตึง willful, mulish

pig – headed, bull – headed อีกนิด

cross – grained ไมมิด stubborn ดื้อจัง

headstrong, persistent, tenacious

untamed ทำเคร�ยด self - willed ข�งขัง

pertinacious, unbending จัง

intractable มั้ง inflexible จร�ง

stiff - necked มั้ง  recalcitrant จร�ง

intransigent มั้ง refractory จร�ง

14. หลบหนี (v.)
ทำผิดอยาคิดหลบหนี 

escape, flight (n.), flee หลบหนีกันใหญ

run away, get away ใหไกล

โอกาสพลาดไปใคร slip away

break away, break loose, break free

ปลดปลอยฉันที อยากมีอิสระ

be at large ใหดีนะจะ

on the loose เลยอะ หลบหนีลอยนวล

15. Confusing words
A bee stings (v.) อาตี๋

ไอคน stingy (adj.) ข�้งกๆ

แถมยังสกปรกอี๊ stinky (adj.)

เอากาวมาบี้ sticky (adj.) เหลือเกิน

16. กีดกัน, กีดขวาง (v.)

กีดกัน hinder, hamper

impede, deter, encumber, thwart

obstruct, stymie วางมาด (x2)

obstacle, block พลาดคลาดกันนิดเดียว

17. แจงใหทราบ, บอก (v.)

บอกแจง acquaint, advise

บอกเธอ apprise, illuminate

notify, inform, educate

tell แจง เธอเปนเอดส enlighten ทันที

18. กลาวหา (v.)

ฉันนั้นถูก accused of ขอกลาวหา 

จนปะปาหา excuse มาแกไข

เกือบจะถูก execute ตายเร็วไว

execute ไซร ทำสำเร็จเด็ดจร�งๆ

19. ประเมิน, ประมาณ (v.) 

evaluate, estimate, assess, appraise

about, around (prep.) ประมาณใหที 

approximately, roughly,

crudely (adv.), circa (prep.)

20. ลักพาตัว (v.)

kidnap เด็กหลับเลยโดน abduct

ลักพาตัวไป Shanghai โอโอวๆ ๆ

hold to ransom

21. ธรรมดา (adj.) 

เบื่อเบื่อวันธรรมดา common, regular

ตองมาอานเข�ยน usual คือไปโรงเร�ยน

quotidian พากเพียรทำเนียนตั้งใจ

natural, general ครูเผลอ routine

ละเมอ เพอเปนนิสัย ordinary นอนไป

commonplace น้ำลายไหล แตตั้งใจเร�ยน

22. เกลียด, รังเกียจ (v.) 

I hate, loathe, detest, despise, distaste,

abominate นาเกลียดว�ปร�ตจ�ตเพท (x2)

abhor, execrate ทุเรศจร�งๆ

23. นินทา (n.) 

gossip, rumor นินทากาเล hearsay,

scandal, scam, on the grapevine

(adj.) rumored, notorious

ignominous อื้อฉาวอีกนิด scandalous ไมถูกปกปด

ill - famed ไมมิดอีก infamous

24. แกแคน (v.)

revenge, avenge, get even

take vengeance, vindicate คนเฮงซวย

repay, retribute, retaliate ไอซังกะบวย

แกแคนมันใหมวย eye for an eye

25. โอกาส (n.)

บังเอิญไดพบเธอมันคือ chance สำหรับฉัน  

เหตุการณที่สำคัญ occasion ฉันไมลืม

ปลื้มใจโอกาสดี opportunity ครั้งนี้ไง 

ความหวังอนาคตไกล prospect ไววันว�วาห

26. เง�นสด (n.)
capital, currency เง�นสด

มีไวใหกด cash, fund, fortune

dough, bread ถอนออกจนศูนย

buck ไมเพิ่มพูลแถมพาลมจม

27. ปานกลาง (adj.)
mean, mild, medium ปานกลาง

fair fair กันบางทองจำใหไหว

moderate, temperate ไดใจ (x2)

mediocre ไซร modest ปานกลาง



28. กำเนิด (adj.) เพลงแมงมุมขยุมหลังคา
inborn, inbred นั้น

ฉันเห็นมัน innate เหลือทน

inherited ฝน intrinsic เกิดข�้นมา

instinctive สาดแสง intuitive ไปลับตา

inherent ข�้นฟา หันหลังมา congenital 

หันหลังมา hereditary

29. ประกาศ, แถลง (v.)

publish, post, publicize ประกาศอะไร 

enunciate ไมรู

proclaim, promulgate กูรู 

profess อูหู state ไมเขาใจ

เธอจ�ง pronounce กลาวแถลง 

announce บอกแจง broadcast งานใหญ

annunciate อุยนี่อะไร advertise ไซร 

notice, declare

30. ลดราคา (v.)

deduct, knock off,  knock down

 อยากให mark down ลดราคาหนอย

cut prices, discount ไมบอย (x2)

rebate อีกหนอย take off เหอะเธอ

31. หรูหรา (adj.)

profuse, prodigal, lavish

luxury ชอบติด luxurious ฟุมเฟอย

glamorous, luxuriant, exuberant ไปเร�่อย

palatial ไมเหนื่อย extravagant จร�ง  

grandiose, grandeur หรูหรา

flamboyant โออา fabulous ยิ่ง

glamorous, sumptuous เพร�ศพร�้ง

โยน gorgeous ทิ้งติดดินแหละดี

32. Content / Contents 

ในสารบัญ (n.) มีเนื้อหา (n.) เร�่องปร�มาตร (n.) 

ที่เราพอใจ (adj.)

33. ทำใหแข็งแกรง (v.) (เพลง A B C) 

strengthen, reinforce อีก unite

brace up, beef up และ consolidate

fortify, solidify, buttress อะไร ทำใหแข็งแกรง

34. รองไห, เสียใจ  (v.)

cry, weep, wail / moan รองไห

เพราะฉันเสียใจ lament โดนทิ้ง

snivel, blubber ไมว�้ง

mourn, sob ถูกทิ้ง whimper เสียใจ

35. เนรเทศ (v.)

เนรเทศ banish, deport

exile, transport, expel, extradite

excommunicate คนโกงใหไกล

expatriate ขับไลไปจากบานเรา

36. โลภ (adj.)

voracious, piggish, grabby

คน greedy โลภมากลาภหาย

ravenous, desirous จนตาย

wishful ไมคลาย avid, grasping

avaricious, rapacious จนเปนหนี้

gluttonous ไมดี gormandizing

insatiable ไมพอเสียจร�ง                                                          

acquisitive ยิ่งสุดทายวอดวาย

37. เหน็บแนม, เสียดสี, ลอเลียน (n.)

satire, sarcasm เสียดสี

ลอเลียน mockery, parody กับฉัน

เหน็บแนม lampoon, derision

caricature นั้น คือภาพลอเลียน

38. สงบ (adj.)

สงบเสง�่ยม collected, peaceful

tranquil นาดู serene เหลือหลาย

pacific เหมือนคนข�้อาย

quiet ก็คลาย คนพูดไมเปน

sedate, still เหลือทน

repose เสียจน คนอื่นไมเห็น

composed, placid เยือกเย็น

calm ไมใชเลนสงัดไดใจ

39. สกปรก (adj.)

mucky, slummy สกปรก

slovenly ซกมก squalid ไมไหว

sleazy, smutty เกินใคร

grubby, grungy กวาใคร

seedy, soiled ไซร grimy, filthy เกิน

nasty, soiled ไซร dirty, dusty เกิน

40. มั่นคง, ไมขยับเขยื้อน (adj.)

เตาเอยเตา เตามันมีสี่ขา

สี่ตีนเดินมามันทำหัวผลุบๆ โผลๆ 

มันทำหัวผลุบๆ โผลๆ (x4) firm, fixed, staunch 

static, solid มั่นคง 

constant, consistent, frozen, motionless 

stationary, secure, immobile

immutable, standstill, stable

แลวก็คำวา steady, steadfast

41. อาช�พอยูไหน (n.) (เพลงนิ้วโปงอยูไหน)

job, career ไง profession, occupation

vocation, walk of life

 livelihood, bread and butter

calling คือ อาช�พ calling คือ อาช�พ

42. เช�่อฟง (adj.)

amenable, bendable, acquiescent

docile, ductile ไมใชเลน duteous, dutiful

mouldable, malleable นาดู

submissive จังหนู subservient, supple ดี

meek, modest, tame, humble, yielding

accommodating, obedient, bendy

pliable, tractable อยางง�้

flexible คุณพี่ pliant ใหรางวัล

compliant, deferential เช�่อฟง 

วางายจัง biddable

43. สนิทสนม (n.)

rapport, concord, harmony

goodwill กันดี amity ช�ดใกล

affinity, solidarity กันไว

bond, tie เขาใจคนไทยรักกัน

44. ยืนยัน, อางสิทธ�์ (v.)

assert, avow, aver

affirm นะเธอ confirm, claim ไหม

maintain, insist สิทธ�์ไง ratify มาใหสัตยาบัน

45. ถัดไปช�ดกัน (adj.)

nearby, abutting ช�ดกัน

next to, next (prep.) door อีก neighboring  

contiguous, juxtaposed ไมทิ้ง

adjoining, adjacent ถูกลิ้งค

ให conjoining อิงเพื่อแนบช�ดกัน

46. ประชุม (v.)

จะ meeting, seminar, colloquium

symposium, conference, session หนา

convention, conclave ทุกเพลา

caucus วา summit คือประชุม

47. อาหาร (n.)

มา diet, food อาหารกันดีกวา

nutrient วา nutrition, board เหมาะสม

nourishment, refreshment, fare นิยม

rations สม sustenance ใหดูดี

48. เสื้อผา (n.)

clothes, garb, clothing เสื้อผา

 costume เขาทา gear, couture ไหม

 apparel, attire ดังใจ (x2)

wardrobe, garment ใหม outfit พอดี

49. เงอะงะ, ซุมซาม (adj.)

awkward, inept, ponderous

ดูเงอะงะจัด clumsy, bumbling 

gawky, gauche อีก lumbering

ซุมซามเสียจร�ง ungainly, maladroit

50. โครงการ (n.)

วาง plan, project โครงการ schedule บาน 

strategy อาศัย design, scheme ไดใจ

blueprint, plot ไวบานฉันสวยจร�ง

51. ปลอย (v.) (เพลงชางๆๆๆๆ)

launch ๆ ๆ emit 

give ๆ ๆ ๆ give off

let out, let go of ปลอย

beam, exude ออกไป ooze out มา

emanate ปลอยควัน radiate

release, dismiss, discharge

52. ภาษี (n.)

รัฐบาลจัดเก็บภาษี

tariff, toll, fee, tithe มีที่ไหน

tax, duty, levy เก็บไป

customs, excise, tribute ศุลกากร

53. รวมพลคนชั่ว (n.)

insurgent, miscreant นั้นทำผิด

เลวสุดฤทธ�์ recreant หาเปร�ยบได

ไออาเอว villain วายรายไง

scoundrel, rascal นังตัวดี

knave, scamp เกเรแสนอนาถ

ทรราชย tyrant นาบัดสี

ทรยศ betrayer กาลกิณี
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