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ค�ำน�ำ

ในปัจจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาษาอังกฤษเปรียบเหมือนสะพานที่เชื่อมผู้คน
ต่างชาติต่างภาษาซ่ึงอยู่กันคนละมุมโลกเข้าด้วยกัน และการที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ให้ล่ืนไหลนัน้จ�าเป็นต้องมคีลงัค�าศพัท์ทีม่ากพอ เพือ่สร้างสรรค์บทสนทนาทีม่สีสีนัและ
เป็นธรรมชาติเสมือนเจ้าของภาษา

หนังสือ Easy English with Pictures เก่งอังกฤษด้วยภาพ จ�าแม่น ไม่ต้อง
ท่อง ! เป็นหนงัสอืสอนค�าศพัท์ภาษาองักฤษน่ารูร้อบตวัเราและใช้บ่อยในชวีติประจ�าวนั
ตั้งแต่เช้าจรดเย็น แบ่งเป็น 9 หมวดหมู่ ได้แก่ การตื่นนอน การจราจร การท�างาน 
งานบ้าน โรงเรียน วันหยุดพักผ่อน ร้านอาหาร สุขภาพ และการนอน ผ่านเทคนิคการ
ใช้รูปถ่ายจริงเป็นภาพประกอบเชื่อมโยงความหมาย พร้อมค�าอ่านออกเสียงตามหลัก
สัทศาสตร์ ค�าแปลไทย และประโยคตัวอย่าง ช่วยให้เข้าใจความหมายของค�าศัพท์ได้
อย่างชัดเจนและเห็นวิธีการน�าค�าศัพท์ไปใช้จริง อีกทั้งยังมี MP3 ฝึกทักษะฟัง-พูดไป
กับเสียงพากย์ส�าเนียงเจ้าของภาษา เพิ่มพูนทักษะการฟังและพูดให้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น
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 ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
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Q&A: วิธดีำวน์โหลดไฟล์ประกอบหนังสือ

Q1: ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ไหนกันนะ?

A:  ไปที่ http://downloads.se-ed.com แล้วเลือกรายการที่ต้องการ  
หรือ http://downloads.se-ed.com/storage/downloads/(เลข ISBN 13 หลัก).zip 
เช่น http://downloads.se-ed.com/storage/downloads/9786160842438.zip

Tips: สังเกตที่ http ไม่ต้องมี -s นะคะ เพราะถ้าเป็น https จะหาลิงก์ไม่เจอค่ะ

Q2:  ดาวน์โหลดมาแล้วไฟล์ไปอยู่ที่ไหน?

A:  บนคอมพิวเตอร์มักอยู่ ในกล่องดาวน์โหลด (download) หรือขึ้นอยู ่
กับการตั้งค่าตอนเลือกบันทึกไฟล์ ส�าหรับบนโทรศัพท์มือถือระบบ 
Android จะอยู่ ใน My Files หรือบางท่านอาจจะตั้งค่าให้บันทึกไฟล์ 
ไว้ ใน SD Card ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง ส่วนระบบ  
iOS จะอยู่ ใน Files

Tips:  หากไม่มโีปรแกรมหรือแอปพลิเคชันส�าหรับแตกไฟล์ .zip อาจท�าให้มอง 
ไม่เห็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะคะ

Q3: ท�าไมดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วเปิดไฟล์ไม่ได้?!

A:  เนือ่งจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาอยู่ ในรปูแบบไฟล์ .zip จึงต้องใช้โปรแกรม 
หรือแอปพลิเคชันส�าหรับแตกไฟล์ ถึงจะใช้งานได้ค่ะ

Tips:  สามารถค้นหาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันได้ โดยค้นหาจากค�าว่า “unzip”  
“zip file” หรือ “rar”

Q4: เปิดไฟล์ไม่ได้ต้องใส่รหัสผ่านท�ายังไงดี?

A:  สามารถดูค�าใบ้รหัสผ่าน (password) ได้ที่หน้า 1 ของหนังสือ 
เล่มนั้น ๆ  ค่ะ

Note:  เนือ่งจากไฟล์ประกอบหนังสือมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย การน�าไปเผยแพร่ต่อ 
ไม่ว่าวิธีการใดหรือกรณีใด ๆ  โดยไม่ได้รับอนญุาต ถือว่ามีความผิดตาม
กฎหมายนะคะ

พบปัญหาการดาวน์โหลดหรือการใช้งานไฟล์เสียง ติดต่อสอบถามได้ที่  
 ส�านักพิมพ์ซีเอ็ด SE-ED Publisher หรือ  ภาษาองักฤษปร๋อ ไม่ง้อใคร
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Chapter 1
Wake up ตื่นนอน

Stretch!
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Wake up (เวค อัพ) ตื่นนอน
ตอนนอน

1  slumber (สลัม' เบอร�) การหลับ, หลับ
2  dream (ดรีม) ความฝัน, ฝัน
3  innocent (อิน' นะเซินท�) ไร้เดียงสา
4  diagonal (ไดแอก' เนิล) ทแยงมุม, ขวาง
5   Sleeping Beauty (สลีพ' พิง บยู' ที)  

เจ้าหญิงนิทรา
6  restful (เรซท�' เฟิล) สงบ
7   REM (Rapid Eye Movement) (อาร์ อี 

เอม) การกลอกตาอย่างรวดเร็วขณะนอนหลับ
8  bed head (เบด เฮด) ผมยุ่งแบบเพิ่งตื่นนอน

ตอนส่องกระจก
9   blonde (บลอนด�) สีบลอนด์, ผู้หญิงผมส ี

บลอนด์
10  French manicure (เฟรนช� แมน' นิคยุร�) 

การท�าเล็บ
11 fingering (ฟิง' เกอริง) การขยับนิ้ว 
12 clavicle (แคลฟ' วิเคิล) กระดูกไหปลาร้า
13 shoulders (โชล' เดอร�ซ �) ไหล่
14 naked (เน' คิด) เปลือย
15 nude (นูด) เปลือย
16 hair part (แฮร� พาร�ท) การแสกผม
17  eyebrow (ไอ' เบรา) คิ้ว
18 stare (สแตร�) จ้องมอง, การจ้อง

1
5

2

63

4
8

• My bed is so warm. เตียงนอนของฉันอุ่นมาก       
• Were you tossing and turning all night? คุณนอนพลิกตัวไปมาทั้งคืนหรือเปล่า
• I can’t remember my dreams. ฉันจ�าความฝันของตัวเองไม่ได้
• I sleep on the left side. ฉันนอนตะแคงซ้าย
• You don’t want to oversleep. คุณไม่อยากนอนตื่นสายหรอก

ตัวอย่ำงประโยค

9

15

16

17

18

Unit
01 Track 01

14

12

13

10

11

7
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Ch
ap

te
r  
1

ท่าทางการนอน
19 lie down (ไล เดาน�) นอนลง
20 sleep on one’s side  
 (สลีพ ออน วันซ � ไซด�) นอนตะแคงข้าง
21 prostrate (พรอซ' เตรท) นอนหมอบตัว
22 curled up (เคิร�ลด� อัพ) นอนขดตัว
23  sleep on one’s stomach  

(สลีพ ออน วันซ � สตัม' เมิค) นอนคว�่า 
24  sleep hugging a pillow  

(สลีพ ฮัก' กิง อะ พิล' โล) นอนกอดหมอน

• The rain wakes me up every time. ฝนตกปลุกฉันตื่นขึ้นทุกครั้ง
•	 My	girlfriend	hogs	the	sheets.	แฟนของผมยึดผ้าปูที่นอนไว้ใช้คนเดียว
•	 I	need	at	least	6	hours	per	night.	ฉันต้องการเวลา (นอน) อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคืน
•	 I	slept	the	whole	night	through.	ฉันนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืน
•	 Take	a	deep	breath	in.	หายใจเข้าลึก ๆ  นะ

19 20

21 22

23
24

ศัพท์อื่น ๆ

ลุกจากที่นอน
25 wrist (ริซท�) ข้อมือ
26 posture (โพซ' เชอร�) ท่าทาง
27 brunette (บรูเนท') ผมสีน�้าตาลเข้ม
28 warm-up (วอร�ม' อัพ) อุ่นเครื่อง
29 thigh (ไธ) ต้นขา
30 knee (นี) เข่า
31 stretch (สเตรช) ยืด
32 armpit (อาร�ม' พิท) รักแร้
33 lamp (แลมพ�) โคมไฟ
34  booty shorts (บู' ที ชอร�ทซ�) กางเกงขาสั้น 

เสมอก้น

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

ตัวอยำ่งประโยค

• hug กอด
• spread out นอนดิ้น
• insomnia อาการนอนไม่หลับ
• sucking ก�าลังดูดนม, ยังไม่หย่านม

•  restless  
กระสับกระส่าย

•  sleepwalk  
เดินละเมอ
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•	 It’s	time	to	greet	the	day.	ได้เวลาตื่นนอนแล้ว
•	 It	feels	like	I’ve	been	sleeping	for	ages.	รู้สึกเหมือนฉันหลับไปนานมาก
•	 I	could	use	five	more	minutes.	ฉันสามารถนอนได้อีกห้านาที
•	 Time	to	wake	up.	ได้เวลาตื่นนอนแล้ว
•	 I	feel	refreshed.	ฉันรู้สึกสดชื่น

ตัวอย่ำงประโยค

ยืดเส้นยืดสาย
35 arm (อาร�ม) แขน
36 pajamas (พะจา' เมิซ) ชุดนอน
37 transparent (แทรนซแพ' เรินท�) โปร่งใส
38 bright (ไบรท�) สว่าง
39 arch (อาช) โค้ง, โก่ง

ยามเช้าในห้องนอน
40 hair (แฮร�) ผม
41 tank top (แทงค� ทอพ) เสื้อกล้าม
42 headboard (เฮด' บอร�ด) หัวเตียง
43 pillow (พิล' โล) หมอน
44  alarm clock (อะลาร�ม' คลอค) 

นาฬิกาปลุก
45  night stand (ไนท� สแตนด�)  

โต๊ะข้างเตียง
46  windowsill (วิน' โดซิล)  

ขอบล่างหน้าต่าง
47 eyelid (ไอ' ลิด) เปลือกตา
48 bed sheet (เบด ชีท) ผ้าปูที่นอน

35

38

3936

37• shade เงา
• yawn หาว
• awake ตื่นตัว

ศัพท์อื่น ๆ

40

41

42

46

48

47

43

44

45

•	refreshed สดชื่น
• rise ลุกขึ้น
• dawn รุ่งอรุณ
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te
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1

เด ็กทารก
49 crib (คริบ) เปล
50  teddy bear (เทด' ดี แบร�) ตุ๊กตาหมี 
51  blanket (แบลง' คิท) ผ้าห่ม
52  plaid (เพลด) ผ้าลายสกอต
53  toothless (ทูธ' ลิซ) ไม่มีฟัน
54  nap (แนพ) งีบหลับ
55  fatigue (ฟะทีก') ความเหนื่อยล้า, เหนื่อย
56  swaddle (สวอด' เดิล) พัน, ห่อหุ้ม 

50

49

51

52

53

54

55

56

•	 Did	you	get	a	full	night’s	rest?	 
คุณได้นอนพักผ่อนเต็มที่ไหม 

•	 I	don’t	want	to	miss	the	sunshine today.  
ฉันไม่อยากพลาดแสงแดดในวันนี้

•	 These	sheets	are	so	comfortable.  
ผ้าปูที่นอนพวกนี้นุ่มสบายดีจัง 

•	 The	sunlight	is	shining	through	the	window.	 
แสงแดดก�าลังส่องผ่านหน้าต่าง

•	 She	always	naps after her bottle.  
เธอมักจะงีบหลับหลังจากกินนม

•	 I’m	just	going	to	close	my	eyes	for	a	few	minutes.	 
ฉันจะพักสายตาแค่สักสองสามนาที

Conversation

• He sleeps like a baby. เขานอนหลับปุ๋ยเลย
•	 She’ll	be	out	for	the	next	30	minutes.	เธอจะไปข้างนอกอีกประมาณ 30 นาที
•	 It’s	a	beautiful	day.	มันเป็นวันที่ดี
•	 I’m	ready	to	face	the	day.	ฉันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับวันนี้แล้ว
•	 He	wakes	us	up	in	the	middle	of	the	night.	เขาปลุกพวกเราตอนกลางดึก

ตัวอยำ่งประโยค

แสงแดด

สบาย

งีบหลับ
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การแปรงฟัน
1   toothbrush (ทูธ' บรัช) แปรงสีฟัน
2  gums (กัมซ �) เหงือก
3  nostril (นอส' เทริล) รูจมูก
4  cheeks (ชีคซ�) แก้ม

5  afro (แอฟ' โฟร) ทรงผมแอฟโฟร
6   bright-eyed (ไบรท�' ไอด�)  

มีดวงตาสดใส
7  ear lobe (เอียร� โลบ) ติ่งหู
8  baby teeth (เบ' บี ทีธ) ฟันน�้านม
9  stripe (สไตรพ�) ลายขวาง
10   baby fat (เบ' บี แฟท)  

ไขมันตามร่างกายเด็ก
11  chin (ชิน) คาง
12   healthy habit (เฮล' ธี แฮบ' บิท) 

นิสัยที่ถูกสุขลักษณะ
13 	finger	(ฟิง' เกอร�) นิ้ว

•	floss	ไหมขัดฟัน
•	halitosis	ภาวะที่มีกลิ่นปาก
•	braces	เหล็กจัดฟัน
•	dental	crown	ครอบฟัน
•	dentist	ทันตแพทย์
•	hygiene	สุขลักษณะ

ศัพท์ อื่น ๆ

4321

5

7

9

8

6

10

11

12

13

•	 My	breath	is	awful	in	the	morning.	ลมหายใจของฉันเหม็นมากในตอนเช้า
•	 My	dentist	said	I	have	no	cavities.	ทันตแพทย์บอกว่าฉันไม่มีฟันผุ
•	 Brush	up	and	down	and	side	to	side.	ให้แปรงขึ้นแล้วลง และจากด้านหนึ่งไปอีกด้าน
•	 But	I	need	to	floss	more	often.	แต่ฉันจ�าเป็นต้องใช้ไหมขัดฟันบ่อยกว่านี้
•	 You	should	use	a	toothpaste	with	whitener.	คุณควรใช้ยาสีฟันฟอกฟันขาว

ตัวอย่ำงประโยค

Unit
02

Brush teeth and wash face
(บรัช ทีธ แอนดํ วอช เฟซ) แปรงฟันและล้างหน้า Track 02
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ล้างหน้า
24  bend over (เบนด� โอ' เวอร�) ก้มตัว

25  knuckle (นัค' เคิล) ข้อนิ้วมือ

26  wash (วอช) ล้าง

27   stainless steel (สเตน' ลิซ สตีล)  
เหล็กกล้าไร้สนิม

28  porcelain (พอร�' ซะลิน) เครื่องเคลือบ

•	 Water	on	my	face	wakes	me	up	immediately.	น�้าที่อยู่บนใบหน้าปลุกให้ฉันตื่นทันที
•	 Don’t	run	the	water	when	you’re	not	using	it.	อย่าเปิดน�้าทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้
•	 How	long	are	you	going	to	be	there?	คุณจะอยู่ที่นั่นนานแค่ไหน
•	 This	is	my	morning	routine.	นี่คือกิจวัตรยามเช้าของฉัน

ตัวอยำ่งประโยค

23

16

2221

14 15

19

17

20

24

25

26

27

28

18

แปรงฟันหน้ากระจก
14  lean (ลีน) โน้มตัว, เอน

15  forehead (ฟอร�' เฮด) หน้าผาก

16   toothbrush (ทูธ' บรัช)  
แปรงสีฟัน

17  towel (เทา' เอิล) ผ้าเช็ดตัว

18  mirror (มิ' เรอร�) กระจกเงา

19  faucet (ฟอ' ซิท) ก๊อกน�า้

20   electric toothbrush  
(อิเลค' ทริค ทูธ' บรัช) แปรงสีฟันไฟฟ้า

21  elbow (เอล' โบ) ข้อศอก

22  toothpaste (ทูธ' เพซท�) ยาสีฟัน

23  sink (ซิงค�) อ่างล้างหน้า
•	bathroom	ห้องอาบน�้า
•	shelf	หิ้ง, ชั้นวางของ
•	rack	หิ้ง, ชั้นวางของ
•	tile	กระเบื้อง
•	outlet	ช่องระบายอากาศ

•	drain	ท่อระบายน�้า
•	rinse	ล้างด้วยน�้าเปล่า
•	pour	เท
•	bridge	(nose)	ดั้ง (จมูก)
•	facial	เกี่ยวกับใบหน้า

ศัพท์ อื่น ๆ
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Unit
03

Make up (เมค อัพ) แต่งหน้า Track 03

ตอนแต่งตัว
1  comb (โคม) หวี, หวีผม
2  brush (บรัช) แปรง, แปรงผม
3  tangle (แทง' เกิล) พันกัน
4  knot (นอท) เป็นก้อน
5  electric razor (อิเลค' ทริค เร' เซอร�) ที่โกนหนวดไฟฟ้า
6  ring (ริง) แหวน
7 	middle	finger	(มิด' เดิล ฟิง' เกอร�) นิ้วกลาง
8  straightener (สเตรท' เนอร�) เครื่องหนีบผม
9  clamp (แคลมพ�) หนีบ
10  wire (ไวร�) สายไฟ

•	flat	iron	เครื่องท�าผมเรียบหรือผมตรง
•	crimping	iron	เครื่องท�าผมให้เป็นลอน
•	curling	iron	เครื่องม้วนผม
•	split	ends	(ผม) แตกปลาย
•	wavy	หยักศก
•	curly	หยิก, เป็นลอน
•	alopecia	อาการผมร่วง
•	scalp	หนังศีรษะ
•	dandruff	รังแค
•	flake	ขุย, ลอกเป็นแผ่นเล็ก ๆ
•	lice	เหา

•	 An	electric	razor	goes	anywhere	you	go.	ที่โกนหนวดไฟฟ้าพกพาไปได้ทุกที่ที่คุณไป
•	 I	can’t	stand	the	tangles	in	my	hair.	ฉันทนไม่ได้กับผมที่พันกันเป็นสังกะตัง
•	 I	want	hair	as	long	as	Rapunzel’s.	ฉันอยากได้ผมยาวเท่าผมของราพันเซล
•	 We	need	a	bigger	sink.	เราต้องการอ่างล้างหน้าที่ใหญ่กว่านี้
•	 But	the	shave	isn’t	as	close.	แต่การโกนไม่เกลี้ยงเกลาเลย

ตัวอย่ำงประโยค

3

1

4

2

5

6

7
8

9

10

ศพัท์ อืน่ ๆ
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11 mother (มัธ' เธอร�) แม่
12  grooming (กรูม' มิง) การดูแลผมเผ้าให้เรียบร้อย
13 daughter (ดอ' เทอร�) ลูกสาว
14 beard (เบียร�ด) เครา
15  5 o’clock shadow (ไฟฟํว � อะคลอค' แชด' โด) 

เคราสั้น ๆ  ที่เกิดขึ้นหลังจากการโกนในตอนเช้า
16 rugged (รัก' กิด) ไม่เรียบ, ขรุขระ
17 stubble (สตับ' เบิล) โคนผม
18  Adam’s	apple	(แอด' เดิมซ � แอพ' เพิล)  

ลูกกระเดือก
19 thin (ธิน) บาง
20 bald (บอลด�) (หัว) ล้าน
21  comb over (โคม โอ' เวอร�) การหวีผมเสย 

ไปปิดบริเวณที่หัวล้าน
22 tie (ไท) เนกไท
23  double-breasted (ดับเบิลเบรซ' ทิด)  

ที่มีกระดุมสองชุดที่เสื้อ

11 12 13

14 15 16 17

19 20 21

18

23

22

•	 How	often	do	you	shave?	คุณโกนหนวดบ่อยแค่ไหน
•	 I	nicked	myself	this	morning.	ฉันตัดผมแหว่งเมื่อเช้านี้
•	 When	did	you	start	losing	your	hair?	ผมคุณเริ่มร่วงเมื่อไหร่
•	 Steve’s	hair	is	getting	thinner	and	thinner.	ผมของสตีฟเริ่มบางลงเรื่อย ๆ
•	 You’re	pulling	my	hair!	คุณก�าลังดึงผมของฉัน !

ตัวอย่ำงประโยค
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24

26

25

29

27

28

30

3431

32

33

35

36

37

38

39

40

•	 I	need	a	new	hairstyle.	ฉันต้องการผมทรงใหม่
•	 I’ve	had	this	same	cut	since	forever.	ฉันตัดผมทรงนี้มาตั้งนานแล้ว
•	 Her	hair	frames	her	face	nicely.	ผมของเธอท�าให้มีกรอบหน้าสวยงาม
•	 Those	curls	are	natural.	ผมหยิกเหล่านั้นเป็นผมตามธรรมชาติ
•	 Blondes	have	more	fun.	เชื่อกันว่าพวกผู้ชายมักชอบผู้หญิงผมสีบลอนด์มากกว่า

ตัวอย่ำงประโยค

ลักษณะผม
24  redhead (เรด' เฮด) คนที่มีผมสีแดง
25  copper (คอพ' เพอร�) สีทองแดง
 auburn (ออ' เบิร�น) สีน�้าตาลแดง
 crimson (คริม' เซิน) สีแดงเข้ม
26  pale (เพล) ซีด
 pasty (เพ' สตี) ซีดขาว
27   bang (แบง) ผมหน้าม้า (*NAmE) 
 fringe (ฟรินจ�) ผมหน้าม้า (*BrE)
28   hazel (เฮ' เซิล) สีน�้าตาลอมแดงหรืออมเขียว
29  amber (แอม' เบอร�) สีเหลืองอ�าพัน
30  bob (บอบ) ผมบ๊อบ
31  silky (ซิล' คี) นุ่มลื่น

  lustrous (ลัส' เตริซ) นุ่มและเงาสลวย
	 flowing	(โฟล' อิง) พลิ้ว
 shiny (ไช' นี) มันเงา
32 lock (ลอค) ปอยผม
  tuft (ทัฟท�) ปอยผม, กระจุก
33   waist-length (เวซท�' เลงค�ธ�) ความยาวระดับเอว
34  tendrils (เทน' เดริลซ �) เส้นผมหยิกม้วน
35   biceps (ไบ' เซพซ�) กล้ามเนื้อด้านหน้าต้นแขน
36  triceps (ไทร' เซพซ�) กล้ามเนื้อหลังแขน
37  topless (ทอพ' ลิซ) เปลือยท่อนบน
38  mermaid (เมอร�' เมด) นางเงือก
39  waist (เวซท�) เอว
40  hip (ฮิพ) สะโพก

*NAmE = North American English
*BrE = British English
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แต่งหน้าท�าผม
41   powder brush (เพา' เดอร� บรัช) 

แปรงปัดแป้ง
42  nape (เนพ) ต้นคอ
43  make-up (เมค' อัพ) การแต่งหน้า
44  curler (เคอร�' เลอร�) ที่ท�าผมเป็นลอน
45   blush (บลัช) สีแดงระเรื่อบนใบหน้า, 

การปัดแก้ม

46  makeover (เมค' โอเวอร�) การแปลงโฉม
47  glamorous (แกลม' เมอเริซ) มีเสน่ห์ดึงดูด
48  touch up (ทัช อัพ) แต่งเติม
49   cosmetology (คอซมิทอล' ละจี)  

เครื่องส�าอางวิทยา
50  subtle (ซับ' เทิล) เบาบาง, ไม่ฉูดฉาด
51  cheekbones (ชีค' โบนซ �) โหนกแก้ม, กระดูกแก้ม
52  narcissistic (นาร�ซิซิซ' ติค) หลงตัวเอง

•	 It’s	my	new	look.	มันคือรูปโฉมใหม่ของฉัน
•	 My	routine	takes	time,	but	it’s	worth	it.	กิจวัตรประจ�าวันของฉันใช้เวลา แต่มันก็คุ้มค่า
•	 I	love	the	way	your	curls	bounce.	ฉันชอบเวลาที่ผมเป็นลอนของคุณเด้งดึ๋ง ๆ  จัง
•	 A	little	blush	goes	a	long	way.	การปัดแก้มแดงเล็กน้อยมีผลมาก
•	 This	look	will	turn	some	heads.		รูปโฉมนี้จะต้องมีคนเหลียวมองบ้างแหละ

ตัวอย่ำงประโยค

41

44

45

46

47

48

49

50

51

52

42

43

•	wrinkle	ริ้วรอย
•	age	spots	จุดด่างด�าตามวัย
•	roller	ที่ม้วนผม
•	rosy	เป็นสีกุหลาบ

•	thumb	นิ้วหัวแม่มือ
•		compact	mirror	 
กระจกเงาขนาดพกพา

•	vanity	โต๊ะเครื่องแป้ง

•		reflection	 
ภาพสะท้อนในกระจก

•	modern	ทันสมัย

ศัพท์ อื่น ๆ

*NAmE = North American English
*BrE = British English
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แต่งหน้าแบบมืออาชีพ
53   makeup artist (เมค' อัพ อาร�' ทิซท�)  

ช่างแต่งหน้า
54   personal care (เพอร�' ซะเนิล แคร�)  

การดูแลตัวเอง
55  model (มอด' เดิล) นางแบบ, นายแบบ
56  earring (เอียร�' ริง) ต่างหู
57  strapless (สแตรพ' ลิซ) ไม่มีสาย
58   platinum blonde (แพลท' เนิม บลอนด�) 

คนผมสีบลอนด์เงิน
59  close-up (โคลซ' อัพ) ภาพระยะใกล้
60  stylish (สไต' ลิช) ทันสมัย, เก๋, เท่, หรู
61  juicy (จู' ซี) ฉ�่าน�้า
62  focus (โฟ' เคิซ) เพ่ง, เล็ง
63   kabuki brush (คะบู' คี บรัช) แปรงคาบูกิ 

(ลักษณะเป็นพุ่มกลม ๆ  ขนฟูนุ่ม)
64  brow brush (เบรา บรัช) แปรงปัดคิ้ว
65   sponge applicator (สปันจ�  

แอพ' พลิเคเทอร�) ฟองน�้าเกลี่ยเครื่องส�าอาง
66  lash brush (แลช บรัช) แปรงปัดขนตา

•	 I	want	to	try	a	new	color.	ฉันต้องการลองสีใหม่
•	 Every	girl	needs	a	red	lipstick	in	her	bag.	ผู้หญิงทุกคนจ�าเป็นต้องมีลิปสติกสีแดงติดกระเป๋า
•	 Every	brush	has	a	specific	use.	แปรงแต่ละอันมีการใช้งานเฉพาะอย่าง
•	 Is	Revlon	on	sale?	เรฟลอนลดราคาเหรอ
•	 Makeup	is	a	form	of	art.	การแต่งหน้าเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่ง

ตัวอย่ำงประโยค

53 54 55 56 57

58 59

60

63 64 65 6661

62
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ลองเครื่องส�าอาง
67  barrette (บะเรท') กิ๊บติดผม
68  customer (คัส' ตะเมอร�) ลูกค้า
69  tester (เทส' เตอร�) ตัวทดลอง
70   free sample (ฟรี แซม' เพิล)  

ตัวอย่างให้ลองใช้ฟรี
71   makeup aisle (เมค' อัพ ไอ' เอิล)  

ชั้นวางขายเครื่องส�าอาง
72  beauty shop (บยู' ที ชอพ) ร้านความงาม
73  cupcakes (คัพ' เคคซ�) คัปเค้ก
74  beauty queen (บยู' ที ควีน) ราชินีแห่งความงาม
75  pucker (พัค' เคอร�) ท�าปากจู๋, ห่อปาก
76  lip (ลิพ) ริมฝีปาก
77  pink (พิงค�) สีชมพู
78  cosmetics (คอซเมท' ทิคซ�) เครื่องส�าอาง
79  lipstick (ลิพ' สติค) ลิปสติก
80  lip gloss (ลิพ กลอซ) ลิปกลอส, ลิปมัน
81   foundation (เฟาน�เด' ชัน) รองพื้น
82  blush (บลัช) ที่ปัดแก้ม

•	 I	prefer	a	lip	gloss	to	a	lipstick.	ฉันชอบลิปกลอสมากกว่าลิปสติก 
•	 Don’t	make	me	look	like	a	clown.	อย่าท�าให้ฉันดูเหมือนตัวตลกนะ
•	 I’ve	never	tried	this	brand	before.	ฉันไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้มาก่อน
•	 Their	products	are	long-lasting.	ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาติดทนนาน
•	 It	won’t	rub	off	easily.	มันไม่หลุดลอกง่าย ๆ  หรอกค่ะ

ตัวอย่ำงประโยค

67 68 69 70 71 72

77

76

75

74

78 79 80 81 82

73

•	mascara	ที่ปัดขนตา
•	eyeliner	ที่เขียนขอบตา
•	eyelash	curler	ที่ดัดขนตา
•		contour	brush	แปรงเน้นกรอบหน้า,  
แปรงคอนทัวร์

•	lip	liner	ดินสอเขียนขอบปาก
•	nail	polish	ยาทาเล็บ
•	powder	แป้งฝุ่น
•	toner	น�้ายาท�าความสะอาดและปรับสภาพผิว
•	oil-absorbing	sheet	แผ่นดูดซับความมัน
•	wedge	sponge	ฟองน�้าที่เป็นรูปลิ่ม

ศัพท์ อื่น ๆ
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•	 Did	your	hair stylist give you any advice?  

ช่างท�าผมของคุณได้แนะน�าอะไรคุณบ้างไหม

•	 Have	you	tried	a	straightedge razor?  

คุณเคยลองมีดโกนหนวดแบบตรงไหม

•	 Won’t	the	blow	dryer	damage	your	hair?	 

เครื่องเป่าผมจะไม่ท�าลายเส้นผมคุณเหรอ

•	 Don’t	overuse the hair straightener. อย่าใช้เครื่องหนีบผมมากเกินไป

•	 You	should	try	a mud mask. คุณควรลองใช้มาส์กหน้าแบบโคลนนะ

•	 How	about	a	classic	style?	เอาทรงคลาสสิกไหม

•	 I’m	going	to do my hair up tonight. คืนนี้ฉันจะรวบผม

•	 You	only	see	hair	that	shiny	in	commercials.	 

คุณเห็นผมที่เป็นประกายเงางามในโฆษณาเท่านั้นแหละ

•	 She’s	been	taking	her	daughter	to	pageants since she was a 

baby. เธอพาลูกสาวไปประกวดนางงามตั้งแต่ลูกยังเป็นทารกอยู่เลย

•	 She	must	use	conditioner	every	day.	เธอต้องใช้ครีมนวดผมทุกวัน

•	 Have	you	seen	any	celebrities without their make-up on?  

คุณเคยเห็นคนดังคนไหนที่ไม่แต่งหน้าไหม

•	 This	product	will	make	my	cheek bones look higher.  

ผลิตภัณฑ์นี้จะท�าให้โหนกแก้มของฉันดูสูงขึ้น

•	 A	dark	tone	will	compliment	your	skin.	 

โทนสีเข้มจะช่วยขับผิวของคุณ

•	 Let’s	experiment	with	a	few	colors.	 

เรามาทดลองสีสักสองสามสีกันเถอะ

•	 Look	at	this	clump of hair. ดูกระจุกผมพวกนี้สิ

•	 Lauren’s	hair	is	the	silkiest I’ve ever touched.  

ผมของลอเรนนุ่มลื่นที่สุดเท่าที่ฉันเคยสัมผัส

Conversation

ช่างออกแบบทรงผม, ช่างท�าผม

ที่มีหัวเรียบตรง

ใช้มากไป

คนดัง, ดารา

โหนกแก้ม

ก้อน, กระจุก

นุ่มลื่น
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Unit
04 Track 04

เลือกชุด
1  hanger (แฮง' เงอร�) ไม้แขวนเสื้อ
2  option (ออพ' ชัน) ตัวเลือก
3   rhinestone (ไรน�' สโตน) เพชรพลอยเทียม
4  houndstooth (เฮาน�ด�ซ �' ทูธ) ผ้าลายฟันสุนัข
5  leather (เลธ' เธอร�) หนังสัตว์ 
6   pleather (เพลธ' เธอร�) หนังเทียม  

(ท�าจากพลาสติก)

7   dressing room (เดรซ' ซิง รูม)  
ห้องแต่งตัว

8   compartments (เคิมพาร�ท' เมินท�ซ�)  
ช่องแยก

9  neat (นีท) เรียบร้อย, เป็นระเบียบ 
 tidy (ไท' ดี) เป็นระเบียบ, สะอาดหมดจด
10  tie rack (ไท แรค) ราวแขวนเนกไท
11 		parquet	floor	(พาร�เค' ฟลอร�)  

พื้นที่ปูด้วยไม้ปาร์เกต์

•	 I	can	never	find	anything	here.	ฉันไม่เคยหาอะไรเจอที่นี่เลย  
•	 I’ve	got	a	closet	full	of	nothing	to	wear.	ฉันมีตู้เสื้อผ้าที่ไม่มีอะไรจะใส่สักอย่าง 
•	 Hmm,	what	to	wear?	อืม จะใส่อะไรด ี
•	 Is	it	time	to	go	shopping	again?	ได้เวลาไปช็อปปิ้งอีกแล้วเหรอ

ตัวอย่ำงประโยค

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

•	wardrobe	ตู้เสื้อผ้า
•	closet	ตู้ติดฝาผนัง, ห้องเล็ก, ห้องส่วนตัว
•	walk-in	closet	ตู้เสื้อผ้าแบบเดินเข้าไปได้

•	linen	closet	ตู้เก็บเครื่องนอน
•	shoe	rack	ชั้นวางรองเท้า
•	dry-clean	ซักแห้ง

ศัพท์ อื่น ๆ

Change clothes
(เชนจํ โคลธซํ) เปลี่ยนเสื้อผ้า
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ช่วยน้องแต่งตัว
12   crib (คริบ) เตียงนอนเด็กที่มีที่กั้นโดยรอบ
13  zipper (ซ ิพ' เพอร�) รูดซิป, ซิป
14  hood (ฮุด) หมวกครอบ, ผ้าคลุมศีรษะ
15  calf (แคฟ) น่อง
16  Velcro (เวล' โคร) ตีนตุ๊กแก
17  sock (ซอค) ถุงเท้า
18 		hardwood	floor	(ฮาร�ด' วุด ฟลอร�) 

พื้นไม้เนื้อแข็ง

ลองรองเท้า
19  shoe (ชู) รองเท้า
20  slippers (สลิพ' เพอร�ซ �) รองเท้าสวมใส่ในบ้าน
21  drawer (ดรอ' เออร�) ลิ้นชัก
22  mess (เมซ) ความไม่เป็นระเบียบ
23  strew (สตรู) กระจัดกระจาย
 scattered (สแกท' เทอร�ด�) ที่กระจัดกระจาย
24  bra (บรา) เสื้อชั้นในสตรี
25  try on (ไทร ออน) ลองสวมใส่
26  barefoot (แบร�' ฟุท) เท้าเปล่า

12 13 14

15

26

25 24

23

21

22

20

19

16
17

18

•	 He	likes	to	copy	his	brother.	เขาชอบเลียนแบบพี่ชายของเขา
•	 I	forgot	I	had	these	shoes.	ฉันลืมว่าฉันมีรองเท้าพวกนี้ด้วย
•	 Do	they	match	my	dress?	พวกมันเข้ากับชุดของฉันไหม
•	 I	think	my	foot	got	smaller!	ฉันคิดว่าเท้าของฉันเล็กกว่าเดิม !
•	 Try	on	something	lighter.	ลองใส่อะไรที่มันสีสว่าง ๆ  กว่านี้สิ

ตัวอย่ำงประโยค
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ชุดทางการ
27  square neckline (สแกวร� เนค' ไลน�) เสื้อคอสี่เหลี่ยม
28  sundress (ซัน' เดรซ) ชุดกระโปรงเปิดไหล่
29  hemline (เฮม' ไลน�) ชายกระโปรง
30  knee-length (นี' เลงค�ธ�) ที่มีความยาวคลุมเข่า

31  businessman (บิซ' นิซเมิน) นักธุรกิจ
32   button-up shirt (บัท' เทินอัพ เช ิร�ท)  

เสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมถึงคอ
33  necktie (เนค' ไท) เนกไท
34  skinny tie (สกิน' นี ไท) เนกไทเส้นเล็ก
35  khakis (คา' คีซ �) กางเกงขายาวที่ท�าจากผ้าสีกากี 

•	 	Keep	your	body	type	in	mind	when	dress	shopping.	ให้นึกถึงรูปร่างของตัวเองไว้เสมอเมื่อซื้อเสื้อผ้า
•	 	Keep	in	mind	how	much	skin	you	are	showing.	ระลึกไว้เสมอว่าคุณต้องการอวดผิวมากแค่ไหน 
•	 My	dad	taught	me	how	to	tie	a	knot.	พ่อของผมสอนวิธีการผูกเนกไทให้ผม 
•	 One	book	says	there	are	85	ways	to	tie	a	tie.	หนังสือเล่มหนึ่งบอกว่ามีวิธีการผูกเนกไทอยู่ 85 วิธี

ตัวอย่ำงประโยค

27

28

29

30

33

34

35

31

32

•	scoop	neckline	เสื้อคอลึก
•	sweetheart	neckline	เสื้อคอรูปหัวใจ
•	cocktail	dress	ชุดกระโปรงสั้นส�าหรับงานค็อกเทล
•	mini	dress	ชุดกระโปรงสั้น
•	clip-on	tie	เนกไทส�าเร็จรูป
•	bow	tie	หูกระต่าย
•	collar	ปกเสื้อ

•		four-in-hand	knot	ปมเนกไทแบบโฟร์อิน
แฮนด์ 

•		windsor	knot	ปมเนกไทแบบวินด์เซอร์
•	strap	สายรัด
•	worst	dressed	list	รายการชุดที่แย่ที่สุด 
•		fashion	victim	คนที่สวมเสื้อผ้าตามกระแส
ทั้งที่ไม่เหมาะกับตัวเอง

ศัพท์ อื่น ๆ
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เครื่องแต่งกายสตรี
36  scarf (สการ�ฟ) ผ้าพันคอ
37  purse (เพิร�ซ) กระเป๋าถือ
38 	Autumn	clothing	(ออ' เทิม โคล' ธิง) 

เสื้อผ้าส�าหรับฤดูใบไม้ร่วง
39  slip-on (สลิพ' ออน) รองเท้าแบบสวม 
40  thigh-high boots (ไธ' ไฮ' บูทซ�)  

รองเท้าบูตความสูงถึงน่อง
41  wallet (วอล' ลิท) กระเป๋าใส่ธนบัตร
42  jeans (จีนซ�) กางเกงยีน
43  Roman high heels  

(โร' เมิน ไฮ ฮีลซ �) รองเท้าส้นสูงแบบโรมัน
44  strappy high heels (สแตรพ' พี  

ไฮ ฮีลซ �) รองเท้าส้นสูงแบบมีสายรัด
45  stiletto (สตีเลท' โท) รองเท้าส้นเข็ม
46  high heel shoes (ไฮ ฮีล ชูซ �) 

รองเท้าส้นสูง

•	 A	new	season	means	new	fashions.	ฤดูใหม่หมายถึงแฟชั่นใหม่ ๆ
•	 Does	the	bag	go	with	the	shoes?	กระเป๋าใบนี้เข้ากับรองเท้าไหม
•	 Every	pair	fits	a	particular	situation.	แต่ละคู่เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะอย่าง
•	 I	need	a	closet	just	for	shoes.	ฉันต้องการตู้ส�าหรับเก็บรองเท้าโดยเฉพาะ
•	 Don’t	forget	to	accessorize.	อย่าลืมตกแต่งเสื้อผ้านะ

ตัวอย่ำงประโยค

36 37

38

39

40

41

42

43 44 46

•	camisole	เสื้อชั้นในสายเดี่ยว
•	cap	sleeves	แขนเสื้อที่สั้นแค่

ตรงไหล่
•	blouse	เสื้อสตรี
•	crop	top	เสื้อเอวลอย
•	V-neck	คอวี
•	hot	pants	กางเกงขาสั้นรัดรูป
•	pencil	skirt	กระโปรงทรงดินสอ 

•	A-line	skirt	กระโปรงทรงเอ 
•	ballerina	skirt	 

กระโปรงบัลเลต์
•	maxiskirt	กระโปรงยาวคลุม 

ข้อเท้า
•	skirt	กระโปรง
•	kitten	heel	รองเท้าส้นสูง  

(แค่ 1-2 นิ้ว)

•	pumps	รองเท้าส้นตัน
•	wedge-shaped	ทรงลิ่ม
•	pocketbook	กระเป๋าถือ
•	satchel	กระเป๋าสะพาย
•	tote	bag	กระเป๋าหูหิ้ว, 

กระเป๋าสะพายไหล่
•	hobo	bag	กระเป๋าที่ยุบ 

ตรงกลาง

ศัพท์ อื่น ๆ

45
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เครื่องแต่งกายบุรุษ
47  umbrella (อัมเบรล' ละ) ร่ม
48  sunglasses (ซัน' แกลซซิซ) แว่นกันแดด
49  shorts (ชอร�ทซ�) กางเกงขาสั้น
50  dress pants (เดรซ แพนท�ซ�) กางเกงเดรส, 

กางเกงทางการ
51  sports coat (สปอร�ทซ� โคท) เสื้อแจ็กเกต 

(แบบล�าลอง)
52  briefcase (บรีฟ' เคซ) กระเป๋าเอกสาร
53  two-piece suit (ทู' พีซ ซูท) ชุดสูท 2 ชิ้น
54  underwear (อัน' เดอร�แวร�) ชุดชั้นใน
55  footwear (ฟุท' แวร�) รองเท้า
56  wingtips (วิง' ทิพซ�) รองเท้าฉลุลายปีกนก
57  penny loafers (เพน' นี โล' เฟอร�ซ �)  

รองเท้าแบบไม่มีเชือกผูก, รองเท้าแบบสวม
58  shine (ไชน�) เป็นเงามัน
59  polish (โพ' ลิช) ขัดเงา
60  sole (โซล) พื้นรองเท้า

•	 Are	these	shoes	too	formal?	รองเท้าพวกนี้ดูเป็นทางการเกินไปไหม
•	 The	subtle	touches	project	confidence.	เครื่องประดับที่ประณีตช่วยเสริมความมั่นใจ
•	 There’s	nothing	sexier	than	a	well	dressed	man.	ไม่มีอะไรจะเซ็กซี่กว่าผู้ชายที่แต่งตัวดีอีกแล้ว
•	 These	pair	up	with	jeans	or	with	dress	pants.	พวกนี้เข้ากับกางเกงยีนหรือกางเกงแบบเป็นทางการ
•	 You	can	wear	it	on	most	any	occasion.	คุณสามารถสวมใส่มันได้เกือบทุกโอกาส

ตัวอย่ำงประโยค
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•	Fall	fashion	แฟชั่นฤดูใบไม้ร่วง
•	discount	rack	ราวสินค้าลดราคา
•	fabric	ผ้า
•	sleeves	แขนเสื้อ
•	sweater	เสื้อถักไหมพรม
•	loafers	รองเท้าแบบไม่มีเชือกผูก, รองเท้าแบบสวม
•	wool	ขนสัตว์
•	steel	toes	รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก
•	boots	รองเท้าบูต
•	oxfords	รองเท้าออกซ์ฟอร์ด, รองเท้าหนังแบบมีเชือกผูก
•	lace	เชือกผูกรองเท้า
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ศัพท์ อื่น ๆ
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