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ี น IELTS สอบ IELTS สอนโดยครค
เรย
ู ณ
ุ ภาพ
ี ิ ตประจําวัน: วิธก
ี ารอา
 นตัวเลข ใชสอบIELTS ไดนะ
ภาษาอังกฤษกับชว
สวัสดีคะ
วันนี้ เอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการอานตัวเลขในภาษาอังกฤษกันนะคะ
หวังวาคงมีประโยชนกับนองๆที่กําลังจะสอบ IELTS และสําหรับผูท่ส
ี นใจทั่วไปนะคะ
Trinity Team
ตัวเลขในภาษาอังกฤษ…เขาอานกันอยางไร ?
ปกติการอานตัวเลขทั่วไป เราจะมีคําวา “and” เชื่อมระหวางหลักรอยกับหลักสิบ

  าไมมีหลักสิบ ก็จะใชเชื่อมระหวางหลักรอยกับหลักหน วยแทน อาทิเชน
แตถ
101 one hundred and one
410 four hundred and ten
521 five hundred and twenty-one
1,539 a/one thousand five hundred and thirty-nine
11,749 eleven thousand seven hundred and forty-nine
50,000 fifty thousand
600,000 six hundred thousand
1,000,000 a/one million
อยางไรก็ตาม ตัวเลขจํานวนมากๆ อยางคําวา “billion” ถาเป็ นภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน จะหมายถึงหนึ่ งพันลาน
 ผมบอกวา I have one billion
 บบอังกฤษจะหมายถึง หนึ
(1,000,000,000) แตแ
ู ่ งลานลาน (1,000,000,000,000) เชน
ี
ี
ิ
ั
ั

ื
ึ
baht in my bank account. ผมมเงนในบญชอย 1 พนลานบาท (หรออาจหมายถง 1 ลานลานบาท ถาใชแบบอังกฤษ)
 ชาติน้ี จะไดพูดประโยคนี้ กับเขาบา งไหมเนี่ ย?
เอะ! วาแต…

นอกจากการอานตัวเลขขางตน เรายังสามารถอานตัวเลขแบบแปลกๆ อยางอื่นไดอีก เชน
ื two thousand three hundred)
2,300 twenty-three hundred (หรอ
250,000 a quarter of a million (a quarter คือ หนึ่ งในสี่ ดังนั้น 1 ใน 4 ของ 1,000,000 จึงหมายถึงเลข 250,000)
500,000 half a million
750,000 three-quarters of a million

นอกจากนี้ ยังมีคําศัพทนาสนใจบางคําที่แสดงถึงตัวเลข อาทิเชน
ู
ู
ื แปลวาครักก็ได): A young couple were walking hand in hand along the beach.
- couple (อานวา คับเพิ่ล) = 2 (ค หรอ


คูรักคูหนึ่ งกําลังเดินจับมือกันไปตามชายหาด
 = 12: The number of deaths has risen to more than two dozen.
- dozen (อานวา ดัสเซน)
จํานวนคนตายเพิ่มขึ้นไปมากกวา 24 คนแลว
- score (อานวา สกอร) = 20 : Our coach was escorted by a score of policemen. โคชของเราถก
ู คุมตัวไปโดยตํารวจ
20 คน
- gross (อานวา กุโรส) = 144 : two gross of candles หมายถึง เทียนจํานวน 288 เลม
 two dozen
ื gross ก็ไมตองเติม s ที่คําเหลานี้ เชน
โปรดสังเกตวา ตอใหมีตัวเลขนําหนาคําวา dozen, score หรอ
(ไมเขียนวา two dozens), three gross (ไมใชวา three grosses)
แตบางทีคําศัพทดังกลาวอาจจะไมไดกลาวถึงจํานวนตัวเลขที่แน นอนก็ได แตใหความหมายวามากหรือนอย

 You’ll be all right in a couple of days. ไมไดหมายถึง คุณจะหายดีภายใน 2 วันแตถาแปลเป็ นไทย
ยกตัวอยางเชน
ผมจะแปลวา คุณจะหายดีภายใน 2-3 วัน เพราะ a couple of days มีความหมายโดยนัยวา a few days แปลเป็ นไทยวา
ประมาณสองสามวัน
นอกจากนี้ คําวา score, hundred, thousand และ million สามารถลงทายดวย s

เพื่อแสดงใหเห็นภาพวามากมายขนาดไหน เชน
Scores of victims were killed. เหยื่อหลายสิบคนถูกฆาตาย,
hundreds of people คนจํานวนมาก (หลายรอย),
many thousands of tourists นักทองเที่ยวนับพันคน,
millions and millions of ants มดเป็ นลานลานตัว
  าจะใชคําวา hundred, thousand และ million
โปรดสังเกตวาจะมี of คั่นกอนคํานามพหูพจน แตถ

ตามดวยคํานามพหูพจนเลยก็ไมตองเติม s หลัง hundred, thousand และ million เชน


two hundred (= 200) trees หามใช two hundreds,
several thousand years หามใช several thousands years
การอานปีค.ศ.

การอานปี ค.ศ. เรามักจะอานแยกทีละ 2 ตัว คือ 2 ตัวแรกและ 2 ตัวหลังจนถึงปี ค.ศ.1999 เชน
1066 อานวา ten sixty-six
1800 อานวา eighteen hundred
1784 อานวา seventeen eighty-four
ื nineteen-O-two (อานเลขศนย
1902 อานวา nineteen hundred and two หรอ
ู  วา “โอ”)

สวนปี ค.ศ.2000 ขึ้นไปจะอานแบบตัวเลขปกติก็ได เชน
2007 อานวา two thousand and seven
 กัน
ื twenty fifteen ก็ไดเชน
2015 อานวา two thousand and fifteen หรอ
 น
การอานเศษสว

การอานเศษสวนนั้น มักจะแบงออกเป็ น 2 แบบงายๆ คือ แบบที่เป็ นคําเฉพาะ เชน
1/2 อานวา a half
ื a fourth
1/4 อานวา a quarter หรอ

ื an แทน one) และ “สว น” ใหอานแบบลําดับที่ เชน
นอกนั้นใหอาน “เศษ”แบบตัวเลขธรรมดา (อาจใช a หรอ
ื
1/5 อานวา a fifth หรอ one-fifth
1/8 อานวา an eighth
ื one-sixteenth
1/16 อานวา a sixteenth หรอ

แตถาเศษมากกวาหนึ่ งตองเติม s ที่สวนดวย เชน
ื three-fourths
3/4 อานวา three-quarters หรอ
3/16 อานวา three-sixteenths
2/3 อานวา two-thirds
1 1/2 อานวา one and a half
2 3/8 อานวา two and three-eighths
การอานจุดทศนิ ยม
เรามักจะอานตัวเลขหนาจุดทศนิ ยมเหมือนการอานตัวเลขทั่วไป และอาน “จุดทศนิ ยม” วา point
 5.2 อานวา five
สวนตัวเลขหลังจุดทศนิ ยมใหอานแบบเรียงตัว โดยไมตองมี hundred, thousand,…แสดงหลักอีก เชน
ื 123.36 อานวา one hundred and twenty-three point three six
point two หรอ
บวก ลบ คูณ หาร อานอยางไร?

ื “plus” เชน
-บวก (+) ใชคําวา “add” หรอ
ื 7 plus 5 equals 12.
7 + 5 = 12 อานวา Add 7 and 5 to make 12. หรอ

ื “subtract” เชน
-ลบ (-) ใชคําวา “minus” หรอ
ื If you subtract 5 from 7, you get 2. หรอ
ื 7 subtract 5 leaves 2.
7 – 5 = 2 อานวา 7 minus 5 is 2. หรอ


ื “times” (ภาษาพด
-คณ
ู (x) ใชคําวา “multiply” หรอ
ู ) เชน
 Seven
ื 7 times 5 equals 35. หรอ
ื อาจใส  s ที่หลังตัวเลขตัวหลัง เชน
7 x 5 = 35 อานวา 7 multiplied by 5 is 35. หรอ
Fives are 35.

-หาร (÷) ใชคําวา “divide” เชน
ื If you divide 6 by 3, you get 2.
6 / 3 = 2 อานวา 6 divided by 3 is 2. หรอ
การอานเวลาแบบงายๆ

การอานเวลา เราควรจะอานแยกชั่วโมงกับนาที เชน
10.25 a.m. อานวา ten twenty-five in the morning.
03.00 p.m. (บายสามโมง) อานวา three o’clock in the afternoon.
08.30 p.m. (สองทุมครึ่ง) อานวา eight thirty in the evening. (อานวา “อีฟนิ่ ง” อยาอานวา “อีเวนนิ่ ง” นะครับ)
โดย a.m. ยอมาจากภาษาละตินวา ante meridiem แปลวา กอนเที่ยง (in the morning)
โดยใชแสดงเวลาตั้งแตเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันใช
สว น p.m. ยอมาจากภาษาละตินวา post meridiem แปลวา หลังเที่ยง โดยหลังเที่ยงวันถึงหกโมงเย็นใช p.m.= in the
afternoon แตถาหกโมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนใช p.m. = in the evening
สําหรับเที่ยงวันพอดีเราใช at noon และเที่ยงคืนพอดี ใหใช at midnight ซึ่งฝรั่งสวนใหญจะคุนเคยกับการนับเวลาแบบ
12 ชั่วโมงมากกวาการนับเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (twenty-four hour clock) ที่คนไทยนิ ยมใชกันคะ

ทักทาย

