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                                                       คํานํา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544   ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและ

ความเชื่อพืน้ฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนทีม่ีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสัง่สม

ความรูและประสบการณอยางตอเน่ือง 

 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลือ่นนโยบาย

ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพทีส่ามารถสราง

รายไดทีม่ั ่งคัง่และมั ่นคง เปนบุคลากรที ่มีวินัย เป ยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึก

รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน สํานักงาน กศน.จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการ

เรียนรูที ่คาดหวัง และเนือ้หาสาระ ทัง้ 5 กลุ มสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ         

ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรมและการเตรียมพรอมเพื ่อเขาสู ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาทีม่ีความเกีย่วของสัมพันธกัน          

แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติ

กิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษา

เพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออ่ืน  

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี ้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ ่งจากผู ทรงคุณวุฒิในแตละ

สาขาวิชาและผูเกีย่วของในการจัดการเรียนการสอน ที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล องคความรูจากสือ่

ตางๆ มา   เรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง ตัวชีวั้ดและกรอบ

เนือ้หาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกีย่วของทุกทานไว ณ โอกาสนี ้และหวังวา

หนังสือเรียนชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะ

ประการใด สํานักงาน กศน.ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 
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Chapter 1 

EVERYDAY  ENGLISH 

สาระสําคัญ  

  น้ําเสียง เปนการแสดงออกถึงความรูสึกในการสนทนา ผูเรียนตองเรียนรูถึงการ

ออกเสียงตนคํา ทายคํา การออกเสียงหนัก เบา การออกเสียงสูง ต่ํา การออกเสียงเชื่อมโยง การ

ใชคํา วลี และรูปประโยคได  แสดงความดีใจ พอใจ ไมพอใจ แสดงความปรารถนาดี  ความ

ตองการ ความชวยเหลือ รวมท้ังการตอบรับ ปฏิเสธ ตามโอกาสและสถานท่ีตาง ๆ ซึ่งผูเรียนตอง

ฝกออกเสียงใหถูกตองตามหลักภาษา วัฒนธรรม และกาลเทศะของเจาของภาษา เพือ่การ

สนทนาถูกตอง 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  หลังจากจบบทแลวผูเรียนสามารถ 

1. ออกเสียงพยัญชนะ คํา  การออกเสียงเชื่อมโยง การออกเสียง หนัก เบา สูง ตํ่าได 

2. ใชน้ําเสียงในการแสดงความรูสึก และตีความหมายจากน้ําเสียงของผูพูดได 

3. พูดแสดงความปรารถนาในโอกาสตาง ๆ ได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

      เร่ืองท่ี  1  การออกเสียงพยัญชนะ ตนคํา  ทายคํา และการออกเสียงทายคําท่ีถูกตอง 

                   เร่ืองท่ี  2  การออกเสียงหนักเบา 

 เร่ืองท่ี  3  การออกเสียงตามระดับเสียง สูง-ตํ่า 

 เร่ืองท่ี  4  การออกเสียงเชื่อมโยง 

                   เร่ืองท่ี  5  การพูดแสดงความรูสึก ดีใจ-เสียใจ 

 เร่ืองท่ี  6  การแสดงความพอใจ / ไมพอใจ 

 เร่ืองท่ี  7  การแสดงความปรารถนา / เหน็ใจ และการตอบรับ 

 เร่ืองท่ี  8  การแสดงความตองการ  / การเสนอความชวยเหลือ / บริการ รวมท้ัง 

                 การตอบรับ / ปฏิบัติการใหความชวยเหลือ / บริหาร 
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เรื่องที่  1  การออกเสียงพยญัชนะ sz ch sh 

a)  การออกเสยีง sz  

  การออกเสียง s และ z ในการออกเสียง s ท่ีเปนพยัญชนะตนคําจะออกเสียง

เหมือนตัว ส ขณะท่ีการออกเสียงตัว z จะออกเสียงเหมือน ซ แตจะตองออกเสยีงกอง มีการสั่น

ของเสยีง (Voice sound) โดยใชล้ินแตะท่ีโคนฟนและออกเสียงสอดแทรกออกมาดวยเสียงผึ้งบิน 

b) การออกเสยีง sh ch 

  คําในภาษาอังกฤษท่ีคนไทยมีปญหาในการออกเสียงคําหนึ่ง คือ คําท่ีมีเสียง sh 

เชน She, English และ Shoes เปนตน โดยสวนใหญมักจะออกเสียงเปนเสียงตัว ช ชาง ซึ่งมี

ความใกลเคยีงกับเสยีง ch มากกวา จะไมเปนปญหา ถาหากวาคํานั้นมีคําเดียวในภาษาอังกฤษ 

แตความจริงไมไดเปนเชนนั้น เพราะวาคําในภาษาอังกฤษท่ีออกเสียงเหมือนกันแตตางกันท่ีเสียง 

sh และ ch มีอยูหลายคํา 
 

Activity 1.1 Search for the meaning of the given words and practise the pronunciation 

กิจกรรมที่ 1.1  หาความหมายของศัพทและฝกออกเสียงตามครู และพูดตาม พรอมหา  

                         ความหมายดวย 

คํา ความหมาย คํา ความหมาย 

Signal 

Silk 

Skin 

Slice 

Smooth 

Souvenir 

Special 

Standard 

Steak 

Suitcase 

 Zip 

Zinc 

Zebra 

Zero 

Zigzag  

Zodiac 

Zone 

Zoo 

Zoom 

Zeal 
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Activity 1.2  Search for the meaning of the given words from the dictionary and  

 practise their pronunciation. 

กิจกรรมที่ 1.2  หาความหมายของศัพทและฝกออกเสียง 

  ใหผูเรียนหาความหมายของคําตอไปนี้ โดยใชพจนานุกรม ถาสามารถเขาถึง

อินเทอรเน็ตได ลองเขาไปคนหาคําในเว็บไซดท่ีใหบริการ dictionary เชน  www.merriam-

webster.com และฟงการออกเสียงของคําเปนคู ๆ และสังเกตความแตกตางพรอมทั้งลองพูด

ตามไปดวย 

Vocabularies 

(คํา) 

Meaning 

(ความหมาย) 

Vocabularies  

(คํา) 

Meaning 

(ความหมาย) 

Ship 

Shin 

Cash 

Mash 

Cash 

Shoe 

Shop 

Share 

 Chip 

Chin 

Catch 

Match 

Catch 

Chew 

Chop 

Chair  

 

ลองคดิด ู

  ถาหากตองการพูดวา My shin hurts. แตออกเสียงผิดเปน My chin hurts. ผูฟงจะ

เขาใจตรงกับท่ีผูพูดตองการหรือไม การสื่อสารคร้ังนั้น ประสบผลสําเร็จหรือไม 

การออกเสยีง sh และ ch 

  เสียง sh ออกเสียงคลาย ช ชาง แตตองหอปาก และพนลมตลอดคอนขางยาว 

  เสียง ch ออกเสียงคลาย ช ชาง มากกวาเสียง sh มกีารกักลมในปากกอนออกเสยีง

และเสียงพนลมไมยาวเหมือนเสียง sh 

Note  (ขอสังเกต) 

  บางคร้ังเสียง sh หรือ ch อาจปรากฏในคําศัพทอ่ืนท่ีไมปรากฏรูปพยัญชนะ sh 

หรือ ch แตออกเสียงเชนเดียวกัน 

http://www.merriam-webster.com/�
http://www.merriam-webster.com/�
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Example (ตัวอยาง) 

  ออกเสยีง sh    ออกเสยีง ch 

  Mission (มิชชั่น)   Nature (เนเชอร) 

  Ocean (โอเชีย่น)   Measure (เมเชอร) 

  Tissue (ทิชช)ู 
 

เรื่องที่ 1.2  การออกเสียงคํากริยาที่เติม ed 

 คํากริยาชองท่ี 2 (Past form of verb) เปนคํากริยาท่ีใชในประโยคท่ีเขียนดวย Past Simple 

Tense (อดีต) ซึ่งการเปล่ียนคํากริยาใหเปนรูปชองท่ี 2 มี 3 วิธี คือ 

1) โดยการเติม ed ขางทายกริยา เชน 

กริยาชองที่  1      กริยาชองที่  2 

      walk walked  

      learn       learned 

      talk         talked 

2) โดยการคงรูปกริยาตัวเดิม เชน 

กริยาชองที่  1   กริยาชองที่  2 

      cut  cut 

      put    put 

      let    let 

3) โดยการเปลี่ยนรูปกริยา 

กริยาชองที่  1   กริยาชองที่  2 

     make    made 

     go went 

    come    came 

 

หลักในการออกเสียงคํากริยาชองที่ 2 ที่เติม ed 

 กริยาชองท่ี 2 ท่ีเติม ed มหีลัก 3 ประการในการออกเสียงดังนี้ 

1. ออกเสยีง/id/ = อิด(เอ็ด) สําหรับคํากริยาท่ีลงทายดวย t และ d เชน 
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        กริยาชองที่  1   กริยาชองที่  2 

         want (วอนท)      wanted (วอนทิด) 

         need (นีด)     needed (นีดดิด) 

         cheat (ชีท)                                          cheated (ชทีทิด) 

2. ออกเสยีง /t/ = เทอะ สําหรับคํากริยาท่ีลงทายดวยพยัญชนะตอไปนี้ คือ p, k, s, f, ss, 

sh, ch, x 

กริยาชองที่ 1   กริยาชองที่ 2 

 like (ไลค)      liked (ไลคเทอะ) 

 mix (มิกซ)     mixed  (มิกซเทอะ) 

 drop (ดรอพ)     dropped (ดรอพเทอะ) 

 cook (คุก)      cooked (คุกเทอะ) 

 miss (มิซ)                missed (มิซเทอะ) 

 sketch (สเกทช)    sketched (สเกทชเทอะ) 

 wash (วอช)    washed (วอชเทอะ) 

 escape (เอสเคพ)     escaped (เอสเคพเทอะ) 

 loose (ลูซ)    loosed (ลูซเทอะ) 

 brief (บรีฟ)    briefed (บรีฟเทอะ) 

3. ออกเสยีง /d/ = เดอะ สําหรับคํากริยาเติม ed ท่ีนอกเหนือจากกฎขอ 1 และขอ 2 หรือ 

คําท่ีลงทายดวยเสียงสระ เชน y, i, e เปนตน จะออกเสียงเปนเสียง /d/ 

        กริยาชองที่  1   กริยาชองที่  2 

            climb (ไคลมบ)   climbed (ไคลมบเดอะ) 

        answer (แอนเซอร)   answered (แอนเซอรเดอะ) 

        show (โชว)                 showed (โชวเดอะ) 

        arrive (อะรายเฝอะ)                         arrived (อะรายเฝอะเดอะ) 

       die (ได)         died (ไดเดอะ) 

                  stay (สเตย)     stayed (สเตยเดอะ) 
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Activity 1.3 :  Practice the verbs with “ed” ending sound” 

กิจกรรมที่ 1.3 : ฝกออกเสียงคํากริยาท่ีลงทายดวย ed จากครู 

 

Activity 1.4    Put these words in the table correctly according to  

                       pronunciation rules of ed ending verb. 

กิจกรรมที่ 1.4   จงนําคาํตอไปน้ีไปเติมลงในตารางตามหลักการออกเสยีง 

 คํากริยาท่ีลงทายดวย ed ใหถูกตอง 

 asked    decided   shipped 

 dropped   trained    lifted 

 climbed   visited    drained 

 stayed    discovered   painted 

 stopped   wished    stressed 

 looked    risked    studied 

 performed   named    used 

 described   played    filmed 

 checked   liked    helped 

 waited    disturbed   counted 

 mixed    exported   tried 

 needed 

/t/ /id/ /d/ 
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เรื่องที่ 2  การออกเสียงหนักเบา  (Stress) 

  การเนนเสียง (stress) ในภาษาอังกฤษเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงในการพูด คําท่ีเขียน

อยางเดียวกันเมื่อออกเสียงเนนหนักตางกัน จะใหความหมายตางกันดวย เชน 

 desert  เมื่อเนนเสียงหนักท่ีพยางคแรก มีความหมายวา ทะเลทราย และเปนคํานาม 

 desert  เมื่อเนนเสียงหนักท่ีพยางคท่ีสอง มีความหมายวา ทอดท้ิง ท้ิงรางไป เปนคํากริยา 
 

หลักการเนนเสียงคําหลายพยางคในภาษาอังกฤษ 

1. คําท่ีสะกดเหมือนแตออกเสียงตางกัน ตามหนาท่ีของคํา (parts of speech) โดย 

1.1 เมื่อทําหนาท่ีเปนคํานาม เนนที่พยางคตน  เชน 

 desert  = ทะเลทราย 

 object  = วัตถุ 

 permit  = ใบอนุญาต การอนุญาต 

1.2 เมื่อเปนคํากริยา เนนที่พยางคหลัง   เชน 

 object  = คัดคาน 

 permit  = อนุญาต 

 desert  = ละท้ิง ทอดท้ิง 

2. คําท่ีมีอุปสรรค (prefix) และรากคํา (root) ออกเสยีงเนนหนักท่ีพยางคแรก ซึ่งเปน 

อุปสรรค (prefix) เชน 

   distract 

   transfer 

   opposite 

   precise 

   irrigation 

   demonstrate 

   excellent 

 

 

 



8 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

3. คําท่ีมีอุปสรรค (prefix) และคํา (word) ออกเสยีงเนนหนักที่คํา ไมเนนท่ีอุปสรรค 

(prefix) เชน 

  prescription 

  disagree 

  misunderstand 

  undertake 

  misapply 

  mispronounce 

  reproduce 

  incorrect 

4.  การออกเสียงเนนหนักท่ีคําแรก 

  คําที่มีปจจัย (suffix) ตอทายคาํ ออกเสียงเนนหนักที่คําแรก ปจจัย (suffix) คือ

หนวยคําท่ีเติมเขาขางทายคําหรือรากศัพทเพื่อเปล่ียนความหมายหรือเกิดเปนคําใหมหรือเปล่ียน

หนาท่ีของคํา  เชน 

  likewise 

  backward 

  homeward 

  happiness 

  kindness 

  beautiful 

  childhood 

ยกเวน 

a) คําท่ีมีปจจัย (suffix) ที่ลงทายดวย ee, eer จะตองเนนหนักที่ปจจัย เชน 

  payee     mountaineer 

  refugee   employee 

  engineer   examinee 

   

   

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 
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b) ปจจัยอ่ืน ๆ (suffix) มักออกเสียงเนนหนักที่พยางคหนาปจจัย เชน 

  ____ ion    : creation 

  ____ ious  : delicious 

  ____ ify     : classify 

  ____ ian     : guardian 

  ____ ual     : actual, individual  

                       eventual, casual 

  ____ ible    : possible, terrible, visible 

  ____   ic     : symbolic, historic, dramatic 

 

5.  การเนนเสียงหนักในคาํประสม  (compound words) 

  คําประสม คือ คําท่ีเกิดจากการนําเอาคํา 2 คํา มารวมเปนคําเดียวกัน ทําใหเกิด       

คําใหมท่ีมีความหมายใกลเคียงกับความหมายเดิมหรือเปล่ียนความหมายใหมได  เชน 

  bed (เตียง) + room (หอง)  =  a  bedroom (หองนอน) 

  card (บัตร) + phone (โทรศัพท)  =  a  cardphone (โทรศัพทใชบตัร) 

  school (โรงเรียน) + bus (รถประจําทาง) =  a  schoolbus (รถโรงเรียน) 

  hand (มือ) + bag (ถุง, กระเปา)  =  a  handbag (กระเปาถือ) 

 

การเขียนคําประสม มี 3 แบบ คอื 

1. เขียนติดกัน  เชน 

 a classroom,  a bedroom,  a sweetheart,  a highway,  oversea 

2. เขียนแยกกัน เชน 

 a fountain pen, a ceiling fan, cooking oil, a swimming suit 

3. เขียนแยกกัน มี hyphen คั่นระหวางคํา เชน 

 a test – tube 

 a window – pane 

 well – known 
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 การออกเสียงคําประสม โดยท่ัวไปออกเสียงเนนหนักท่ีพยางคแรก เชน 

  bedroom  highway  cooking oil 

  cardphone  sweetheart  swimming sit 

  schoolbus  oversea  test – tube  

  handbag  fountain pen  window – pane  

  classroom  ceiling fan  well – known  

 

Activity 1.5 :  Listen to the stress in each word, repeat after and then put “′” (stress) at 

the syllable with strong stress. 

กิจกรรมที่ 1.5   ใหผูเรียนฝกฟงเสียงเนนหนักในคําออกเสียงตามและเขียนเคร่ืองหมายเนนเสียง 

“ ′” (stress) ตรงพยางคทีอ่อกเสียงเนนหนัก 

 

1. audible    26.  unkind 

2. terrible    27.  boxer 

3. mistake    28.  re - election  

4. application    29.  underline 

5. preposition    30.  homework 

6. pronunciation   31.  packaging 

7. bathroom     32.  question 

8. pancake    33.  environment 

9. disable    34.  completely 

10. capacity    35.  clockwise 

11. refugee    36.  exploration 

12. uncover    37.  workbook 

13. affective    38.  speechless 

14. discredit    39.  moment 

15. impolite    40.  language 

16. pleasure    41.  reception 
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17. engineer    42.  technical 

18. employee    43.  electrical 

19. employer    44.  revision 

20. intersection   45.  arrival 

21. kingdom    46.  Thailand 

22. brotherhood   47.  sensible 

23. nationality    48.  importance 

24. ambition    49.  mountaineer 

25. interest    50.  examinee 

 

เรื่องที่  2  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ตํ่า (Intonation) 
  

เร่ืองที่  2.1 น้าํเสียงหรือทํานองเสียง (intonation) คือ ระดับเสียงสูงตํ่าภายในประโยค ในการ

พูดภาษาอังกฤษ น้ําเสียง (intonation) เปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนสวนท่ีใชบอกความหมาย เจตนา

ของ 

ผูพูดและลักษณะของประโยค ถาผูพูดใชระดับเสียงผิดหรือน้ําเสียงผิด เชน ควรใชระดับเสียง

ปกติกลับไปใชระดับเสียงสูง อาจทําใหผูฟงเขาใจเจตนาของผูพูดและแปลความหมายของคําพูด

แตกตางออกไปได ซึ่งเปนปญหาหนึ่งของการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 

(หลักการใชน้ําเสียง) 

  น้ําเสียงหรือทํานองเสียง (intonation) มอีงคประกอบ 2 ประการ คือ ระดับเสียง 

(pitch levels) และประเภทของน้ําเสียง (intonation) 

1. ระดับเสียง (pitch levels) 

1.1 ระดับเสียงสูงพิเศษ (Extra – high pitch level) 

1.2 ระดับเสียงสูง (High pitch level) 

1.3 ระดบัเสยีงปกติ (Normal pitch level) 

1.4 ระดับเสียงตํ่า (Low pitch level) 
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  ดังนั้น ระดับเสียง (pitch levels) จึงเทียบไดดังนี้ 

  4  

  3 

  2 

  1 

  โดยปกติดระดับเสียงพูดจะเร่ิมจากระดับท่ี 2 เสมอ เชน 

• I’m  fine.  (แอม  ไฟนฺ) 

• I’m    fine.  (แอม  ไฟนฺ) 

• Is     she         ready? (อีส  ชี  เรดี๊) 

• Are you      there?  (อาร  ยู  แด) 

• Can  you   type?  (แคน  ยู ไทพ)ฺ 

• How  are   you?  (ฮาว  อาร หยู) 

การทําความเขาใจระดับเสียงเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของการออกเสียงสูง – ตํ่า 

ภายในประโยคและการเลือกใชประเภทของน้ําเสียง (intonation) 

2. ประเภทของน้ําเสียง (intonation) 

โดยท่ัวไปในการออกเสียงเรามักแบงประเภทของน้ําเสียง (intonation) 

ภายในประโยค เปน 4 ประเภท คือ 

  2.1  น้ําเสียงลดตํ่า (Falling intonation or Gliding down) เปนน้ําเสียงท่ีมี

ระดับเสียงลดหล่ันลงมาเปนระดับท่ี 1 เหมือนการลงบันได เชน จากระดับเสียงระดับท่ี 3 → 2 

→ 1 ในประโยคตอไปนี้ 

• Who      are        you? 

• What      do     you  want? 

• Why   does  she say  like  that? 
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  2.2  น้ําเสียงไตขึ้น (Rising intonation or Gliding up) เปนน้ําเสียงท่ีเร่ิมจาก

ระดับปกติ และสูงขึ้นเปนลําดับขั้น เชน  จากระดับท่ี 2 → 3 →  3   ในประโยคตอไปนี้ 

• Are      you    O.K? 

• Is      that      your       mom? 

• Are   you      sure? 

  2.3  น้ําเสียงพุงขึ้น (Take off) เปนน้ําเสียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงของระดับ

เสียงจากตํ่าสุดไปสูงสุดหรือจากระดับปกติไปยังระดับสูงสุดอยางรวดเร็วคลายอาการของ

เคร่ืองบิน หรือจรวดท่ีพุงตัวจากพื้นดินสูฟาในแนวดิ่งอยางรวดเร็ว การเปล่ียนระดับเสียงจะเปล่ียน

จากระดบั 1 เปน 3 ทันที มักใชในประโยคคําถามแบบลดรูป เชน 
 

• To     me?  (อานวา ทู  มี้) ใหความหมายของประโยคคําถาม มี

ความหมาย 

   เทากับ “ใหผมหรือ?” เปรียบเทียบกับ 

• To   me. (อานวา ทู มี) ใหความหมายของประโยคบอกเลา มีความหมาย 

   วา “ใหผม” 

• To  me! (อานวา ทู มี่) ใหความหมายของประโยคคําสั่ง มีความหมาย  

   วา “ใหผมสิ” 

   2.4  น้ําเสียงดิ่งลง (Diving or Falling – Rising)  เปนน้ําเสียงท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงของระดับเสียงจากสูงลงสูระดับตํ่าทันที คลายอาการของคนท่ีพุงตัวดําดิ่งลึกลงไปใต

น้ําและดําโผลขึ้นสูผิวน้าํอยางรวดเร็ว เสียง Diving มักใชในคําเตือน (warning) เชน 

 

• Don’t         take         by          mouth!   อานวา   

 

ดอนท            เท็ค      บาย      เมาท 
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• Don’t         follow       me! 

• Please          shut      up! 

  อยางไรก็ตามเพื่อความเขาใจท่ีงายและชัดเจนในบทเรียนนี้ จะแบงน้ําเสียงออกเปน 

2 ประเภทใหญ ๆ คือ น้ําเสียงลดต่ํา (Falling or Gliding down) และน้ําเสียงไตข้ึน (Rising or 

Gliding up) เทานั้น 

 

ความสัมพันธระหวางประเภทของน้ําเสียงและรูปประโยค 

  ในภาษาพูด ประเภทของน้ําเสียงท่ีผูพูดใชมีความสําคัญตอความหมายและรูป

ประโยคเปนอยางย่ิง ถาใชน้ําเสียงตางประเภทกัน จะทําใหผูฟงเขาใจความหมายและเจตนาของ

การพูดแตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน คํา “awful” สามารถออกเสียงได 2 แบบใหญ ๆ คือ 

  Awful?  เมื่อพูดโดยใชน้ําเสียงประเภท Rising or Glide up อานวา อัฟ ฟูล            มี

ความหมายวา แยหรือ? (คณุคิดวามัน) แยอยางนั้นรึ? ถาออกเสียงสูงจะเปนประโยคคําถามโดยเปน

คําถามแบบลดรูป คือ ลดรูปมาจาก Do you think it’s awful? 

  Awful!  เมื่อพูดโดยใชน้ําเสียงประเภท Falling or Glide down อานวา อัฟ ฟูล        

มีความหมายวา แยจริง แยมาก แยนะ ผูพูดใชน้ําเสียงตํ่า หนักแนน ซึ่งแสดงถึงความมั่นใจ 

1. น้ําเสียงประเภทลดตํ่าลง (Falling or Gliding down) ใชกบัประโยคตอไปนี้ 

1.1 ประโยคบอกเลา  เชน 

•  I       want      to      see       you. 

(อานวา     ไอ    วอนท    ทู     ซี้    หยู) 

• I     went    to    the    market    yesterday. 

• Dino    goes    to   school   with  his  friend. 

1.2 ประโยคคําถามท่ีขึ้นตนดวย Question word เชน 

• What      do    you   want? 

(อานวา    วอท   ดู    ยู  วอนท) 

• How     old     are   you? 

• How     much    does     your     car    cost? 
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1.3 ประโยคปฏเิสธ เชน 

• I   don’t  want to go there. 

(อานวา ไอ ดอนท วอน ทู โก แดร) 

• Susan     doesn’t      agree      with     Jim. 

• Pom      did    not    go   to  see  the  movie  last  night. 

 

1.4 ประโยคคําสั่ง  เชน 

• Please     close     the      door! 

(อานวา     พลี้ช      โคลช      เดอะ    ดอร) 

• Would    you    please   give  me  your  pen? 

• Please      hand       me      those     books! 

2. น้ําเสียงประเภทไตขึ้น (Rising or Gliding up) ใชกับรูปประโยคตอไปนี้ 

2.1 ประโยคคําถามแบบ Yes – No  เชน 

• Are      you      allright? 

(อานวา  อาร  ยู  ออลไรท) 

• Is       that     car      yours? 

• Will    you    go    with   us? 

2.2 ประโยคคําถามแบบ Question Tag เชน 

• You     can     do    it,    can’t  you? 

(อานวา ยู  แคน  ดู  อิท,  แคนท  ยู) 

• Jenny     went     there   before,     didn’t  she? 

• She    goes    to   see    the    doctor,     doesn’t   she? 
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2.3 ประโยคบอกเลาท่ีมีการใชคําประเภทเดียวกัน เรียงลําดับตอเนื่องกัน เพื่อ

เปนสัญญาณบอกใหคูสนทนาทราบวาขอความนั้นยังไมจบยังมีขอมูล

ตอเนือ่งอีก เชน 

• I    can   see    a    bed,      a      lamp,   

 a     pillow,    a    night    dress    and     pyjamas. 

• There    are    various     kinds   of   fruit: 

apple,    durian,   mango,  rambutan,  and  pineapple. 

  หลักเกณฑของการใชน้ําเสียง (intonation) ท่ีไดกลาวมาเปนเพียงพื้นฐานของการ

ออกเสียงในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ยังมีเง่ือนไขและวิธีการออกเสียงเฉพาะอีกหลายวิธี

ขอใหนักศึกษาศึกษาในตอนตอ ๆ ไป 

 

Activity 2.1     Listen the pronunciation of several sentences and then  

       identify the pattern of intonation by choosing form L or  H. 

กิจกรรมที่ 2.1  ใหผูเรียนฟงการออกเสยีงประโยคตาง ๆ แลวเลือกแบบแผนของ 

           การออกเสยีงสูงตํ่าภายในประโยค (intonation) วาเปนแบบใด  

                         โดยใหเขียนตัวอักษร “L” หรือ “H” ลงในชองวางทายประโยค  

                         แตละประโยค 

  L    = ลงเสียงตํ่าท่ีทายประโยค (Falling or Gliding down) 

  H    =   ขึ้นเสียงสูงท่ีทายประโยค (Rising or Gliding up) 

  L     =    Falling or Gliding down 

  H     =    Rising or Gliding up 
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 L H 

1. Can you tell me the way to the bus station?   

2. You go straight down the road and turn left.   

3. It’s summer soon, isn’t it?   

4. What’s happening?   

5. Would you like cream or milk?   

6. How are you today?   

7. Can you give me some examples?   

8. Well, I must go now.   

9. The weather is better but it’s still raining.   

10. The only thing you can do now is wait.   

11. Should you go into the jungle?   

12. How old are you?   

13. You’ve changed the colour (color)* of your hair, haven’t you?   

14. Where are you from?   

15. Is this right or wrong?   

16. How have you been?   

17. Do you watch TV daily?   

18. Are you free this evening?   

19. How are things?   

20. What’s wrong?   

21. Who else can I ask?   

22. Would you help yourself with a drink?   

23. Do you do your own decorating?   

24. By the way, I’d like my types checked, too.   

25. Why don’t you go in?   

26. We have to wait here.   

หมายเหต ุ: ผูเรียนจะใช color ซึ่งเปนภาษาเมิรกัน หากเปนภาษาอังกฤษใหใช colour 
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 L H 

27. Here we are.   

28. How much is it?   

29. Here is your receipt, isn’t it?   

30. Which one does he buy?   

 

เรื่องที่  4  การออกเสียงเชือ่มโยง  (Linking sound) 

  การออกเสียงคําในภาษาอังกฤษ มีแบบแผนในการออกเสียงท่ีนาสนใจอีกแบบหนึ่ง  

ซึ่งผูเรียนภาษาอังกฤษควรเรียนรูและฝกใชฟงและพูด เพื่อความสามารถในการเขาใจ การฟง การพูด   

และการมีทักษะในการสื่อสาร คือ การออกเสียงเชื่อมตอระหวางคํา (Linking sound or Linking 

word) 

 

หลักในการออกเสียงเช่ือมตอระหวางคํา (Linking sound) 

  การออกเสียงเชื่อมระหวางคํามีหลักเกณฑในการเชื่อมเสียง คือ เสยีงจะเชือ่มตอ

ระหวางคําได เมื่อคําหนาตองลงทายดวยพยัญชนะ และคําหลังตองขึ้นตนดวยสระ (a, e, i, o, u) 

  การเชื่อมเสียงแสดงโดยใชเคร่ืองหมาย    

  Far   away. 

  Four    o’clock. 

  What’s         it? 

  Throw  it        in the dustbin!   

  Better       at    English. 

  It’s    over   now. 

  It’s   up  to you. 
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Activity 2.2   Listen  the pronunciation of linking sound from your  

              instructor , then repeat after! 

กิจกรรมที่ 2.2   จงฟงการออกเสียงเชื่อมตอระหวางคําของ คํา วลี ในประโยค 

        ตอไปน้ี แลวออกเสยีงตาม 

  Hundreds of  years         ago. 

 The brain has        about. 

 A  special part        of computer. 

 Which         is yours? 

 There      is a glass of water on the table. 

 Read        about politics. 

 Look        at that man! 

 Watch         out! 

 What’ s         up? 

 Control         over. 

 Stop       over. 

 At the end         of  the year. 

 Where’s          it? 

 Have         a good  time! 

 Rock         and  Roll. 

 Get          up! 
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เรื่องที่  5  การพูดแสดงความรูสึก  

 

การพูดแสดงความยินดี/เสียใจ 

การพูดแสดงความยินดี/เสียใจ และการตอบรับ มีดังนี้ 

คําพูดแสดงความยินด ี การตอบรับ 

Congratulations!  

Congratulations on your success 

Well done! 

I was delighted to hear that (you have 

passed the exam). 

Thank you very much. 

Thanks. 

Thanks a lot. 

Many thanks. 

I’m glad to hear that. 

I’m pleased to hear that. 

Glad to hear about that. 

Thank you very much. 

Thanks. 

Thanks a lot. 

Many thanks. 

I’m so pleased with you. You deserve it. Thanks. It’s very kind of you to say so. 

 

การพูดแสดงความเสียใจ 

 คําพูดแสดงความเสียใจและการตอบรับ มีดังนี้ 

คําพูดแสดงความเสียใจ การตอบรับ 

Sorry. 

I’m sorry. 

I’m sorry to hear that. 

I’m really sorry. 

I must apologize ………….  

I’m awfully sorry to hear that. 

Forget it. (Informal) 

Never mind. 

Oh! That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Don’t worry about it. 
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Conversation : What was that terrible noise? 

 Jane dropped a stack of plates on the floor because they were too slippery.  

Her mother wasn’t at all happy…. 

 Mother  : Jane, Oh no! What is going on in the kitchen? 

 Jane   : I’m sorry. I’ve just dropped a stack of plates. 

 Mother  : Were you hurt? 

 Jane   : Fortunately, no. But I’m terribly sorry. 

 Mother  : I’m glad you’re not hurt, but please, you must be careful next time! 

 Jane     : I will. I will. Trust me. 

 

Activity 3.1  Choose the best answer 

กิจกรรมที่ 3.1   เลือกคําตอบที่ถูกตอง 

1. Who dropped the plates? 

a. Jane 

b. Mother 

c.  A  cat. 
 

2. Was  “Mother” happy when she heard the noise? 

a. Yes. 

b. No, of course not. 

c. She did not hear the noise. 
 

3. Why were the plates dropped? 

a. They were too slippery. 

b. They were piled up too high. 

c. The holder was very careless. 
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4. What did Jane promise to do the next time? 

a. To drop more plates. 

b. To pay the money for the plates. 

c. To be more careful. 
 

5. How many plates were broken? 

a. Just one plate. 

b. Many plates. 

c. We don’t know the exact number. 

 

Activity 3.2  Choose the word to fill in the blanks. 

กิจกรรมที่ 3.2   เพ่ิมคําในชองวาง   

Dialogue  1 

  

 

 Mary   :  I’m          (1)             

 Harry : Oh,

but I can’t find the pen that you lend me. 

          (2)                    

 Mary : I must 

all right. 

           (3)                   

 Harry : No. Please don’t. I couldn’t let you do that. 

. I’ll buy you a new one tomorrow. 

 

Dialogue  2 

 

 

 Helen : John,  I’m sorry. 

 John : Where have you           (4)          

 Helen : I was late because I 

, Helen? You’re over an hour late. 

        (5)            

   The bus got stuck in the traffic jam. 

the first bus. I took the second bus.  

 John : Why are you getting off work so late? The office close at six, doesn’t it? 

that’s / sorry / apologize  

been / missed / boss / had / I’m sorry /apologize / boss / that’s 
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 Helen : Yes. But those are the rush in the moment. And my        (6)      

 John : Didn’t you tell him you

1? 

    asked me to do some urgent letters. 

       (7)        

 Helen : Well, no. I thought I could finish it in five minutes. If I hadn’t  

     been missing the bus  in the traffic I wouldn’t have been so  

an appointment? 

                      late.         (8)            

 John : Well. You’re here. Let’s enjoy our meal. 

.. 

 

เรื่องที่ 6   การแสดงความพอใจ / เหน็ดวย / ไมพอใจ / ไมเหน็ดวย 
       (Approval / Disapproval)  
  การพูดแสดงความพึงพอใจโดยใชคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษท่ีมหีลากหลายและ

เปนไปตามสถานการณ สถานท่ี และตัวบุคคล อาทิ การพูดแสดงความพึงพอใจในบุคคล / สิ่งของ 

/ สินคา / อากาศ ความรู / วัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ และอาหาร ซึ่งนักศึกษาตองเรียนรูคําศัพท

สํานวนดังกลาวใหเขาใจและนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีทักษะ 

การพูดแสดงความพอใจ 

คําพูด การตอบรับ 

Great! 

Well done! 

Good news! 

How nice! 

That’s brilliant! 

Congratulations! 

That’s fantastic! 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thank you ever so much. 

I was delighted to hear that (you pass the exam). 

I am pleased with you. You deserve it. 

Thanks. It’s very kind of you to say so. 

What a marvelous (meal)! 

That was such a good (meal)! 

That was one of the best (meal) I’ve ever tasted 

(easten)! 

I’m glad you liked it. 

It’s nice of you to say so. 
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การพูดแสดงความไมพอใจ 

คําพูด 

Awful 

How terrible! 

I can’t stand it. 

I’m very disappointed with the service. 

It’s ashamed that the administration is making a big mistake. 

I don’t like living in cities. 

I hate ………../ing/noun 

I am fed up with it. 

 

การพูดแสดงความเห็นดวย   การพูดแสดงความไมเห็นดวย/ไมแนใจ 

คําพูด คําพูด 

I agree with you. 

I’m sure you’re right. 

I agree entirely. 

I approve of it. 

No doubt about it. 

You may be right. 

You’re absolutely right. 

ไมเห็นดวย 

I’m afraid I can’t agree. 

My opinion is quite different. 

I’m against it. 

ยังไมแนใจ 

 I’m not sure. 

I haven’t made up my mind yet. 

I don’t know much about it. 

Let me think about it. 
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การพูดแสดงความช่ืนชม 

 

 

 Peter : I’ve just heard from your news. That’s brilliant! 

 Sara : Thank you ever so much for helping me out. I don’t know what  

   I’d have done without you. 

 Peter : You deserved to get it. You’ve worked so hard. 

 Sara : Thank you. 

 Peter : How are you fixed up for you next year? 

 Sara : I don’t know yet. I’ll see about it after my holidays. 

ศัพทสํานวนที่ควรทราบ (Word Studies) 

help out (idioms) Give additional assistance. (ใหความชวยเหลือ) 

fix up To make arrangements for (จัดการ) 

That’s brilliant It’s splendid (วิเศษมาก) 

 

Activity  3.3  Choose the best answer. 

กิจกรรมที่ 3.3  เลือกคําตอบที่ถูกตอง 

1. Who probably has just graduated? 

a. Peter 

b. Sara 

c. Both of them 
 

2. What does Peter say to Sara? 

a. He congratulates her on her success. 

b. He gives Sara some good news. 

c. He thanks Sara for helping him with his study. 

 

 

“That’s brilliant” 
 



26 

3. “You deserved to get it.” The word “it” probably means …………… 

a. good news 

b. a degree 

c. a good grade 
 

4. What will Sara probably do after this? 

a. She will find a job. 

b. She will go somewhere for a holiday. 

c. She does not know what to do yet. 

 

การพูดแสดงความไมพอใจ 

 

 

  Mrs. Jone  : Jim, you’re late again. 

 Jim  : I apologize, Mrs. Jone. I missed the bus this morning. 

 Mrs. Jone : Did you finish your homework? 

 Jim  : I’m sorry. I didn’t. 

 Mrs. Jone : How terrible! I’m very disappointed with you. 

 Jim  : I wasn’t feeling well last night. I had a fever.  I took  

      medicine and slept over , so I wake up late. 

 Mrs. Jone : That’s O.K., then. These things happen. But try to finish  

     it today, will you? 

 Jim  : I’ll do that. 

 

 

 

 

 

 

How terrible! You’re late again. 
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Word Studies   (ศัพทและสํานวนที่ควรทราบ) 

 

 

 

 

 

 
 

Activity 3.4   Choose the best answer. 

กิจกรรมที่ 3.4    เลือกคําตอบที่ถูกตอง 

1. Why was Mr. Jone disappointed with Jim? 

a. He come to school late. 

b. He didn’t do his homework. 

c. He had a fever last night. 
 

2. Why did  Jim come to school late? 

a. He got up late. 

b. He wasn’t feeling well last night. 

c. He missed the bus. 
 

3. Jim didn’t do his homework last night because_________. 

a. He took medicine. 

b. He had a fever. 

c. He didn’t understand what to do. 
 

4. What does Jim promise to do today? 

a. He won’t come to school late again. 

b. He will finish his homework today. 

c. He won’t go to sleep earlier tonight. 

 

ศัพท/สํานวน ความหมาย 

apologize!  

How terrible! 

to be disappointed 

These things happen. 

ขอโทษ 

รายกาจอะไรอยางนี้ 

รูสึกผิดหวัง 

เร่ืองอยางนี้ยอมเกิดขึ้นได 
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Activity 3.5     Read the following dialogue and choose the best answer. 

กิจกรรมที่ 3.5  อานและเลือกคําตอบที่ถูกตอง 
 

Somjai is discussing her plans for the evening with her father. 

 Dad :  Somjai, you’ve been pleased me all evening. What  do  you    

     really want? 

 Somjai : Well, There’s a concert at the park. May I go? Everybody else is going. 

 Dad : Um,        (1)        

 Somjai : Of course, it will, It’s a charity concert for helping the flood  

, Somjai. Will it be safe? 

   victims. How could  anything happen? 

 Dad :            (2)         

 Somjai : 

. Be home before 11 p.m. 

           (3)         . We’ll just stop for some ice – cream after the concert. 

              (4)         

 Dad : What is it now? 

, we’ll be home in time. Could you do me one more favour? 

 Somjai : Will you pay for the ticket? It’s only 200 baht. 

 Dad :             (5)        

 Somjai : Thank you, Dad. You’re already so good to me. 

. Now, let me read my paper. 

 

1. a)   I’d better think so 

b)   Well, it’d rather be 

c)   I’m not sure 
 

2. a)   I don’t think so 

b)   You may be right 

c)   I’m afraid you’re wrong 
 

3. a)   I cannot be late 

b)   I hope we won’t be late 

c)   I promise we won’t be late 
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4. a)   Don’t worry 

b)   I think so 

c)   I hope so 
 

5. a)   I’m afraid I can’t agree 

b)   No doubt about it 

c)   You must be joking 

 

การพูดแสดงความเห็น 

Conversation : Why the long face? 

 Lucy : Why the long face? 

 Joey : I’ve just heard that I won’t be rehired for next year. 

 Lucy : That’s awful! What a rotten thing for the management to do. 

 Joey : I’ll be okay, but Monica is losing her job, too. 

 Lucy : Oh no, not Monica, too. I’m so sorry to hear that. Who do they  

     think they are? How can they treat us this way? 

 Joey : They’re management and they can do whatever they want to.    

    Monica just bought a new house and I’m sure she’s going to have  

     to sell it. 

 Lucy : That’s really too bad. I can’t stand it. Listen, I know you’ll be dead  

    set against the rest of us pulling together to talk to the management,  

     but I think the time has come. 

 Joey : I won’t let you or anyone else around here put your jobs on the line  

     to try to save ours. The management will definitely take a dim view  

     of us workers trying to speak out. Just lay low and hope that you  

   won’t lose your job, too. 

 Lucy : I don’t know what the others think, but I’m not going to take this  

     lying down. If they think we’re just going to sit here and take it,  

      then they’ve got another think coming! 
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Word Studies    (ศัพทและสํานวนที่ควรทราบ) 

สํานวนที่ควรทราบ ความหมาย 

long face ใบหนาเศราหมอง 

Suda had a long face for a week after her dog had died. 

That’s awful! แยมาก เปนคําพูดแสดงความเห็นใจ และเขาใจความรูสึกของอีก

ฝายหนึ่ง 

What a rotten thing! Rotten = bad  เสีย  เนา 

 

I’m sorry to hear that แสดงความเสียใจดวย 

 

Who do you think they are? แสดงความโกรธ และคิดวาไมควรทํา คิดวาไมมีสทิธิ์ท่ีจะทํา

เชนนั้น   

คุณคิดวาคุณเปนใคร คุณไมมีสิทธิ์ท่ีจะทําเชนนั้น 

That’s really too bad. เปนคําพูดท่ีแสดงความเห็นใจอีกอยางหนึ่ง คลายพูดกับวาแยมาก 

แยจริง ๆ ไมไหวเลย 

to be dead set against something Strongly oppose to something ไมชอบ/ตอตานสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยาง

มากในบทสนทนา Lucy บอกวา คิดวาโจคงไมชอบท่ีจะใหพวก

เรารวมตัวกันและไปพูดกับผูบริหาร 

the time has come It’s time to do something. ถึงเวลาท่ีจะตองทําอะไรสักอยาง 

put someone’s jobs on the line To do something that might cause you to lose something. 

To risk something. ในท่ีนี้หมายถึง ไมอยากใหเสี่ยงท่ีจะตกงาน 

take a dim view of something To have negative opinions of something มีทัศนคติท่ีไมดีตอสิ่ง

ใด  สิ่งหนึ่งในบทสนทนา บอกวาผูบริหาร (the management) จะ

มีความคิดเห็นในทางลบท่ีพนักงานจะรวมตัวกันไปตอรอง 

to speak out To say your opinion that is against what other people think. 

To say it even other people disagree with you. พูดตามความคิด

ของตนเองท่ีคิดวาถูก แมจะรูวาพูดไปแลวไมตรงกับความคิดของ

คนอ่ืน 



31 

สํานวนที่ควรทราบ ความหมาย 

to lay to Not to draw attention to yourself. To act quietly. You don’t want 

other people to know what you are doing. ทําตัวเงียบ ๆ 

to take something lying down To accept something that you don’t agree with without fighting 

against it. ยอมรับสิ่งท่ีไมชอบ โดยไมตอสู 
 

Activity 3.6  Read the above conversation and choose the right answer. 

กิจกรรมที่ 3.6  อานบทสนทนาขางตนและเลือกขอที่ถูกตอง 
 

1. Who will probably be rehired next year? 

a. Lucy 

b. Monica 

c. Joey 
 

2. How many people are going to lose their jobs? 

a. One 

b. Two 

c. Three 
 

3. Who has just bought a new house? 

a. Lucy 

b. Monica 

c. Joey 
 

4. Who got very angry at the management? 

a. Lucy 

b. Monica 

c. Joey 
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5. What will Monica probably do about her house? 

a. She will keep it. 

b. She will give it away. 

c. She will sell it. 
 

6. What does Lucy want to do? 

a. She will lay low. 

b. She will talk to Monica. 

c. She will talk to the management. 
 

7. What does Joey want Lucy to do? 

a. To lay low. 

b. To talk to the management. 

c. To talk to Monica. 

 

เรื่องที่  7   การแสดงความปรารถนา/เหน็ใจและการตอบรบั  

        (Showing sympathy) 
 

  เมื่อทราบขาวการสูญเสียของคนท่ีรูจัก โดยปกติมักจะมีการสงการด (Condolence 

Card) ไปแสดงความเห็นใจ ความเสียใจ ใหกําลังใจ โดยเขียนคําพูดดังตัวอยางการดขางลางนี้ 

Nothing can replace 

the loss of a loved one…. 

But, life must go on and 

Sometime we have to live for others. 

Just wanted you to know that 

I’m here for support, 

in whatever way I can! 
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a) เม่ือไปเยี่ยมผูปวย 

 เมื่อไปเย่ียมผูปวย ควรใหกําลังใจ โดยเลือกใชคําพูดเหลานี้ 

คําพูด การใช 

Get well soon. 

I hope you get better soon. 

I hope you’re feeling better. 

I wish you a speedy recovery! 

How are you feeling today? 

Is there anything I can do for you? 

กรณีเจ็บปวยธรรมดา 

 

 

 

กรณีเจ็บปวยธรรมดา หรือเจ็บหนักเขา

โรงพยาบาล 

ใชคําพดูนี้เพื่อแสดงความรูสึก อยากชวยเหลือ       

เอาใจชวยจริง ๆ 

 

b) การแสดงความเห็นใจ (Showing sympathy) 

เมื่อมีผูมาปรับทุกขหรือเลาเร่ืองราวเก่ียวกับตัวเขาท่ีประสบกับความโชคราย ผูฟงก็

มักจะพูดแสดงความเห็นใจ (Sympathy) และอาจแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งท่ีไดรับฟง คําพูดท่ี

ใชแสดงความเห็นใจ อาจเลือกใชไดตามสถานการณตาง ๆ ดังนี้ 

คําพูด การตอบรับ 

My sympathy. 

My deepest sympathy. 

Thank you. 

Thank you so much. 

I am very grateful for your sympathy. 

I understand how difficult it is. Thank you so much. 

We hope everything goes well through 

this suffering period. 

Thank you so much. 

I feel sympathy for you. Thank you. 
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สํานวนอื่น ๆ 

การแสดงความเห็นใจ เชน ปลอบโยน การตอบรับ 

Take it easy and don’t worry about that. 

Don’t worry, it will be all right. 

Don’t worry, I’ll take care of it. 

Don’t worry, it wasn’t your fault.  

Thank you. 

Thank you so much. 

 

การแสดงความเห็นใจ 

 

 

 Suree : Excuse me, sir. I’d like to take a few days off. 

 Boss : Why? What’s the matter, Suree? 

 Suree : Well, my father’s ill. He’s going to have an operation. 

 Boss : Oh dear. I’m sorry to hear that. I feel sympathy for you.  

     How long will you be away? 

 Suree : I hope to be back next Monday. 

 Boss : That’s all right, Suree. And I hope your father gets better soon. 

 Suree : Thank you so much. 

 

Activity 3.7   Drill the dialogue with your friend. 

กิจกรรมที่ 3.7   ฝกบทสนทนาน้ีกับเพ่ือน  
 

Situation 1 

 A : I  think I’ve got the flu, I’ve got a fever and a terrible headache. 

 B : I’m sorry to hear that. Get well soon. 

 A : Thank you so much. 

 

 

I’m sorry about that 
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Situation 2 

 A : I had an accident fall yesterday. 

 B : I’m sorry to hear that. You have to be careful next time. 

 A : Thank you. 
 

Situation 3 

 A : My  luggage has been lost on the way to Phuket. 

 B : I’m sorry to hear that. I understand how different it is. 

 A : Thank you so much. 

 

Activity 3.8    Fill the dialogue. 

กิจกรรมที่ 3.8   เติมประโยคสนทนาใหถูกตอง 
 

 Suwat : Manop! What happened to your leg? 

 Manop : Last night it rained very hard and  I fell down because the floor  

   was slipperly. 

 Suwat :             (1)          .              (2)          

 Manop : 

. 

            (3)          

1. a)  It will be all right. 

. 

b)  I’m sorry to hear that. 

c)  Don’t worry. 
 

2. a)  That’s very bad. 

b)  Get well soon. 

c)  That’s O.K. 
 

3. a)   Don’t mention it. 

b)   I’ll be O.K. 

c)   Thank you so much 
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เรื่องที่  8  การแสดงความตองการ/การใหความชวยเหลือ (Request/help) 

  การสนทนาเพื่อแสดงความตองการหรือการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ  

มีสํานวนท่ีเราอาจใชในการสนทนาไดดังนี้ 

การแสดงความตองการ/การขอความชวยเหลือ การตอบรับ 

Would you mind + V.ing? 

Could you do me a favour (favor)? 

Certainly. 

Of course. 

Sure. 

Not at all. 

All right. 

With pleasure. 

การชวยเหลือ การตอบรับ 

What can I do for you? 

May I help you? 

Is there anything I can do for you? 

Would you mind if I ……….? 

Can I do something for you? 

I would appreciate it very much. 

Please, thanks a lot. 

That’s very kind of you. Thank you. 

If you don’t mind. Thank you very much. 

หมายเหต ุ: favor เปนภาษาเมริกัน ถาเปนภาษาอังกฤษใหใช favour 
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บทสนทนาตอไปนี้เปนการสนทนาในโอกาสตาง ๆ 

 

 

 Mr. A : Hello! What can I do for you? 

 Mr. B : Hi! I’m looking for some soft drink. 

 Mr. A : Sure. What kind do you prefer? 

 Mr. B : I  want a bottle of mineral water and two cans of orange juice. 

 Mr. A : You can find them on shelves over there at the very far corner on your left. 

 Mr. B : Thanks. 
 

ศัพทที่ควรทราบ (Word studies) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

convenience store 

soft – drink 

mineral water 

juice 

n. 

n. 

n. 

n. 

รานสะดวกซื้อ 

เคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 

น้ําแร 

น้ําผลไม 

 

กิจกรรมที่ 3.9 

Answer these questions 

1. What does  Mr. B want to buy? 

2. Where can Mr. B buy the soft drink? 

3. Who is Mr. A? 

 

 

 

 

 

At the convenience store 
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หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

1. ในเร่ือง “ท่ีรานสะดวกซื้อ” นี้มีประโยคท่ีนาสนใจ คือ 

What can I do for you? 

เปนประโยคคําถามสําหรับผูท่ีมีอาชีพบริการ เชน พนักงานขาย พนักงานบริการใน

รานอาหาร เปนตน ซึ่งมีรูปประโยคอีกหลายอยางท่ีใชแทนกันได เชน 

 May I help you? 

 Can I do something for you? 

2. คํากริยาท่ีสําคัญ คือ look for ในประโยค I’m looking for some soft - drink. หมายถึง 

เขากําลังหาเคร่ืองดื่มอยู 

3. คําลักษณะนาม a bottle of เมื่อเวลาเราจะพูดถึงลักษณะนามประเภทนับไมไดจะ

ตอทายดวย of  เชน 

 a  bottle  of  water 

 a  bottle  of  milk 

4. คําบุพบทแสดงสถานท่ีและตําแหนง (Prepositions of  Place and Position) 

You can find them on the shelves over there at the very far corner on you left. 

on     เปนคาํบุพบทบอกสถานท่ีทีอ่ยูบนหรือบอกทิศทางดานซายหรือดาน

ขวามอื  

                     ในท่ีนี้คือ   on the shelves, on your left 

over  there เปนคําบุพบทบอกสถานท่ีท่ีอยูไกลออกไป 

at     เปนคําบุพบทบอกตําแหนงท่ีสิ่งนั้นอยู ในท่ีนี้คือ at the (very far) corner. 

 คําบุพบทแบงออกไดเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 

 4.1  คําบุพบทแสดงสถานที่และตําแหนง (Prepositions of place and position) เปนคําบุพบทท่ี

วางอยูหนาคํานามหรือคําสรรพนาม เพื่อแสดงสถานท่ีและตําแหนง เชน 

• Pom stands in front of the convenient shop. 

• Pat sits in a restaurant. 

• Toom puts her books on the shelf over the cupboard. 
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 4.2  คําบุพบทบอกทิศทาง (Prepositions of direction) เปนคําบุพบทท่ีเชื่อมระหวาง

คํากริยากับคํานามหรือคําสรรพนาม หรือคําบุพบทท่ีเชื่อมระหวางคํานามและสรรพนามเพื่อบอก

ทิศทาง เชน 

• She walks along the road with her son. 

• He turns on the left and goes into that shop. 

• Ann threw the letter of her boyfriend in the basket. 

 4.3  คําบุพบทบอกเวลา (Prepositions of time) เปนคาํบุพบทท่ีใชในการบอกเวลา เชน 

• Toom came here at five o’clock in the morning 

• Obb will leave for Chingmai on Sunday. 

• Amnach went to the party in the evening. 

 4.4  คําบุพบทที่ใชในลักษณะอ่ืน ๆ เชน 

  1) ใชเพื่อบอกวิธีการเดินทาง 

• Pom used to go to school on foot. 

• Toom went to work by car yesterday. 

• Obb slept all the time in train. 

2) แสดงหนวยของภาชนะท่ีใชบรรจุ 

• Preecha bought three bottles of soft drink yesterday evening. 

• Pat drank two cups of coffee this morning 

• Pom gave a dozen of eggs to Toom. 

3)  ใชเพื่อแสดงผูกระทําในประโยค Passive voice โดยมโีครงสรางประโยค  

     Verb to be + past participle (กริยาชอง 3) + by + Noun (ผูกระทํา) เชน 

• The boy was hit by that car. 

• He had his suitcase repaired last week by Hans. 

4)  ใชบพุบท with เพื่อแสดงผูรวมกระทํา เชน 

• I go to the department store with Toom this afternoon. 

• Pom usually has lunch with Preecha. 

• My father went to the hospital with my sister yesterday. 
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5) ใชบพุบท as เพื่อใชสําหรับเปรียบเทียบความเหมือน เชน 

• She is as tall as her sister. 

• Jook is as clever as Jim. 

• Toom is as beautiful as Miss Thailand. 

 นอกจากนั้นยังมีคําบุพบทอ่ืน ๆ ท่ีมักใชเปนประจํา ไดแก to, from, up, down, about, under, 

above, near, after, through, for, out, off, toward, since, between 

 

 

 Hairdresser   : Good  evening. May I help you, Ma’am? 

 Lady  : Good  evening. I’d like to have my hair shampooed. 

 Hairdresser   : Just shampoo or shampoo and blow - dry? 

 Lady  : How much does it cost? 

 Hairdresser   : Only shampoo is 50 Baht with blow - dry is 60 Baht. 

 Lady   :  If so, I want my hair shampoo with blow - dry. 

 Hairdresser   : O.K. This way, please. 
 

ศัพทที่ควรทราบ (Word Studies) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

shampoo 

blow - dry  

v. 

v. 

สระผม 

เปาผมใหแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the beauty salon 
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Activity 3.10   Choose the right answer. 

กิจกรรมที่ 3.10   เลือกขอทีถ่กูตอง 

1. Where does this situation take place? 

a. coffee shop 

b. hair dresser 

c. beauty salon 

d. dress maker 
 

2. Who will shampoo the hair? 

a. customer 

b. my friend 

c. hair dresser 

d. tailor 
 

3. What does this lady want? 

a. hair- shampooed 

b. hair - cut 

c. blow - dry 

d. hair shampoo with blow - dry 
 

4. How much does it cost for shampoo only? 

a. 60 bath 

b. 50  bath 

c. 65  bath 

d. 55  bath 
 

5. How much must this lady pay? And why? 

a. 60 bath 

b. 50  bath 

c. 65  bath 

d. 55  bath 
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หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

1. ในเร่ือง “ท่ีรานเสริมสวย” มีประโยคท่ีสถานท่ีบริการมักใชสอบถามความ

ตองการของลูกคา คือ May I help you, Ma’am? การตอนรับลูกคานั้น ผูใหบริการตองกลาวทักทาย

และสอบถามความตองการของลูกคากอนเสมอ โดยใชสํานวนท่ีกลาวแลวในบทสนทนาท่ีราน

สะดวกซื้อ ประโยคท่ีใชบอย ๆ เชน 

Good morning! What can I do for you, sir? 

 Good morning! May I help you, Ma’am? 

Good morning! Can I do something for you, sir? 

2.  รูปประโยคท่ีเราใหคนอ่ืนทําอะไร จะใชรูปประโยคไดดังนี้ 

to have + something + past participle (กริยาชอง 3)  

   หรือ   to have + someone + do + something 

Example  (ตัวอยาง) 

 I want to have my car washed. หรืออาจพูดวา 

 I want my brother wash my car. 

 I’d like to have my hair shampooed หรืออาจพูดวา 

 I’d like you to shampoo my hair. 

 

 
  

 A  : Good afternoon! Could I do anything for you, sir? 

 B  : I’d like to book three round – trip tickets to Chiengmai on Sunday evening  

    at 7 o’clock. Are there any seats available? 

 A  : Wait a few minutes, please. I might check first. 

 B  : All right. 

 A  : Oh! Sorry, there are only two seats left, but there are  a few seats  

     available for 9 o’clock flight. What would you like? 

 B  : I have something to do before nine . May I make a reservation for two  

  and register stand – by list for another one? 

At the Tour Agent 
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 A  : It depends on your consideration. 

 B  : Then I’d like to take two round trip tickets. How much should I have to pay? 

 A  : Two thousand and five hundred baht, airport tax and insurance fee included  

  for one tickit, so total payment should be five thousand baht. 
 

ศัพทที่ควรทราบ (Word Studies) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

book 

round trip ticket 

flight 

available 

register 

stand – by list 

consideration 

tax 

insurance 

v. 

n. 

n. 

adj. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

จองลวงหนา 

ต๋ัวไปกลับ 

เท่ียวบิน 

มี, หาได, เหมาะ 

ลงทะเบียน 

รายชื่อผูลงทะเบียนสํารอง 

การพจิารณา 

ภาษี,คาธรรมเนียม 

การประกัน 

 

Activity 3.11    Answer these questions. 

กิจกรรมที่ 3.11    ตอบคําถามตอไปน้ี 

1. When will “B” go to Chiengmai? 

2. Are there three seats  available? 

3. Can “B” postpone his flight? Why? 

4. How much does it cost for 2 round – trip tickets?  

5. What kind of fee are included in that amount of money? 
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หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

1. ในเร่ืองนี้ก็เชนกัน พนักงานของบริษัททัวรจะทักทายลูกคากอน ดวยประโยควา 

Good afternoon! Could I do anything for you, sir? ขอผูเรียนจําไวใชดวย 

2. คํากริยาท่ีสําคัญคือ 

2.1  to book ในประโยค I’d like to book three round – trip tickets to     

       Songkhla on Sunday evening at 7 o’clock หมายความวา ผมตองการจองต๋ัว          

       ไป – กลับสงขลา 3 ท่ี เปนวันอาทิตยเวลาหนึ่งทุม อาจจะใชกริยา to reserve ก็ได 

2.2   to register ในประโยค May I  make a reservation for two seats and register stand 

– by    list for another one? หมายความวา ผมขอจองตั๋วไป – กลับ 2 ท่ี และขอ

ลงทะเบียน ในบัญชีรายชื่อสํารองอีก 1 ท่ีนั่งไดไหมครับ? 

 

 

 

 Aree : May I see the menu, please? 

 Waiter : Here you are, miss. 

 Aree : I’ll have fried chicken and rice. 

 Waiter : We have it, miss. I’ll bring you right now. Can I get you anything  

     to drink. 

 Aree : I’ll have some coffee, please. 

 Waiter : Okay. Would you like some sugar and milk? 

 Aree : I’d like my coffee black. 

 Waiter : Okay. One black coffee. 

 Aree : Thank you. 

 

 

 

 

 

At a restaurant 
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หลักไวยากรณ (Grammar Focus) 

 เราใช Can I  และ Would you like เพื่อเสนอบริการท่ีสุภาพโดยใชโครงสรางดังนี้ 

  

Can I + infinitive? 

Would you like + noun? 

ตัวอยางประโยค 

ประโยค ความหมาย 

Can I help you? 

May I help you? 

Can I get you anything to drink? 

บริการพูดเพื่อตอนรับและยินดีรับใช 

บริการพูดเพื่อตอนรับและยินดีรับใช 

คาํสภุาพตามความตองการเลือก

เคร่ืองดื่ม 

 

Activity  3.12  Fill the blanks with the suitable words. 

กิจกรรมที่ 3.12   เติมคําในชองวาง 

1. A  : What ________ I do for you, sir? 

B  : A table for five, please, near the window. 

a.  shall 

b.  will 

c.  can 
 

2. A  : May I see the __________, please? 

B  :  Here you are. 

a.  menu 

b.  dish 

c.  food 
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3. A  :  What would you like to drink? 

B  :   ____________. 

a.  white  bread 

b.  a piece of cake 

c.  orange juice 
 

4. A  :  I would like to have some __________ before dinner. 

B  :  Yes, sir. We have vegetable soup , salad and dessert. 

a.  appetizers 

b.  drink 

c.  menu 

 

 

 

 Anan : Where is the cheapest hotel around here? 

 Mary : The one next to this block is just all right. 

 Anan : Would you please look after my luggage. I would like to have a look. 

 Mary : Yes , of  course. 

At the hotel………. 

 Anan  : Excuse me. Do you have any vacancies for tonight? 

 Receptionist  : Yes, we do. 

 Anan  : May I see the room, please? 

 Receptionist  : Follow me. We have twin – bedroom and double – bedroom. 

 Anan  : I would rather take twin – bedroom. 

 Receptionist  : How many days do you expect to stay? 

 Anan  : At least two days, and it may be five days possibly. 

 Receptionist : Please fill in your name and address in this form. 

 Anan  : All right. Thank you. 

 Receptionist : Here are your keys. 

At the hotel 
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ศัพทที่ควรทราบ (Word Studies)  

คําศัพท หนาทีข่องคํา ความหมาย 

block 

luggage 

double bed room 

twin-bed room 

vacancy 

look after 

expect 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

v. 

v. 

อาคาร ตึกใหญ 

กระเปาเดินทาง 

หองท่ีมีเตียงเดี่ยวสําหรับนอนไดสองคน 

เตียงเดี่ยว สองเตียงวางในหองเดยีวกัน 

หองวาง 

ดูแล 

คาดวา หวังวา 

 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

1. I would rather (I’d rather) ฉันตองการ.....มากกวา 

 โครงสรางประโยคมีดังนี้  I would rather + กริยาชอง 1 (infinitive without to) 

ตัวอยาง 

 A   : Would you like to play badminton today? 

 B   : No, I’m sorry. I’d rather stay at home. 

 หรือถาเปนปฏิเสธ ใช not นําหนากริยาไดเลย 

ตัวอยาง 

 I’d rather not play badminton today. 

 

2. คําขยายซึ่งอยูในรูปชองท่ี 3 (เติม -ed) 

 คําคุณศัพทท่ีเปนกลุมคําขยายคํานาม บงบอกถึงลักษณะของคํานามนั้น ๆ จะเติม -ed ใน

คํานามสุดทายกอนถึงคํานามท่ีตองการขยาย 
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ตัวอยาง 

 a blue-eyed girl  ผูหญิงตาสีฟา 

 a round-faced girl  ผูหญิงหนากลม 

 a cold-blooded animal  สัตวเลือดเย็น 

 a bald-headed man  ผูชายหัวลาน 

 a long-legged girl  ผูหญิงขายาว  
 

ตัวอยางประโยค 

 She is a green – eyed girl with red hair. 

 John is a bald – headed man. 

 

Activity 3.13   Fill the blanks with the words from the dialogue. 

กิจกรรมที่ 3.13   เติมคําในบทสนทนาตอไปน้ี 

 A  : Good morning. Do you have any ___________ . 

 B  : Yes, we do. How long will you _________ here? 

 A  : Three days. 

 B  : Do you like twin – bedroom or _________ . 

 A  : Twin – bedroom is all right. 

 B  : Please write your name and address and ________ here. 

 A  : Bring my ___________ to the room, please. 

 B  : All right, sir. 
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 สมศรีตองการสงกลองกลับประเทศไทย เธอไปท่ี the post office บอกวาอยากจะสงกลอง 

กลับบาน เธอตองการสงใหถึงประเทศไทยเร็วท่ีสุด เจาหนาท่ีจึงแนะนําใหเธอลงทะเบียนประกันพสัดุ

ภัณฑ พอไปชั่งน้ําหนักกลอง ปรากฏวา หนัก 20 ปอนด เธอแปลกใจเพราะชั่งท่ีประเทศไทยได 9.2 

กิโลกรัม   แตพอมาอเมริกา ทําไมเปน 20 ปอนด (pound) ไปได แตก็ไดรับคําอธิบายวา หนวยการชั่ง

ไมเหมือนกัน ท่ีอเมริกาใชเปนปอนด แตประเทศไทยใชหนวยเปนกิโลกรัม หนึ่งปอนดเทากับศูนย

จุดสี่หกกิโลกรัม 

(1 ปอนด = 0.6 กิโลกรัม) 

Word Studies   (ศพัทสํานวนทีค่วรทราบ) 

คํา สํานวน โครงสรางประโยค ความหมาย/การใช 

I would like to…… เปนการพูดแสดงความประสงคอยางสุภาพ แทนท่ีจะ

พูดวา  

I want to…. ซึ่งไมสุภาพ ไมเหมาะสําหรับเหตุการณ

แบบนี้ กริยาท่ีตามมา คือ infinitive หรืออาจจะตอดวย

คํานามก็ได เชน 

-  I would like to send this package to Thailand. 

-  I would like to register this letter. 

-  I would like some stamps, please. 

-  I would like to insure this package. 

Would you rather…. เปนการถามความประสงคของอีกฝายหนึ่งวา มีความ

ตองการอยางไร ชอบแบบไหน เปนตน คํากริยาท่ีตามมา

คือ infinitive without to (ไมตองมี to นําหนา) เชน 

-  Would you rather send it by air or ground? 

    (คุณตองการสงทางอากาศหรือทางพื้นดิน) 

-  Would you rather insure this package? 

    (คุณตองการประกันกลองนี้หรือไม) 

At the Post Office 
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คํา สํานวน โครงสรางประโยค ความหมาย/การใช 

I would prefer to…. เปนประโยคสุภาพ แสดงความประสงคของผูพูด คาํกริย  

ตามมา เปน infinitive หรือกริยาเติม ing ก็ได เชน 

-  I would prefer to send it by air. 

-  I would prefer sending it by air. 

-  I prefer to insure (insuring) the package. 

How much do I have to pay? เปนการถามราคาท้ังหมดวาเทาไร 

 

Dialogue 

 

 

 Clerk : Hello. May I help you? 

 Somsri : Hello! I’d like to send this package to Thailand. 

 Clerk : Sure. Would you rather send it by air or ground? 

 Somsri : What is the difference? 

 Clerk  : It takes up to  60 days to deliver it if it is sent by ground and about  

     2 weeks by air. 

 Somsri : Oh, I’d prefer to get it there as soon as possible. 

 Clerk : Would you like to insure the package? You can get some money  

     back in case your package gets lost. 

 Somsri : Oh, yes, certainly. 

 Clerk : Let’s weigh it now. It’s 20 pounds. 

 Somsri : 20…. When I weighted it at home it was only 9.2 kilograms. 

 Clerk : Right, 1 pound is 0.46 kilograms. 

 Somsri : O.K. How much do I have to pay? 

 

 

 

At the Post office  
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Activity 3.14  Word studies 

กิจกรรมที่ 3.14   ใหนําคําศัพทในบทสนทนามาเติมลงในชองวางตอไปน้ี 
 

Use the words in the conversation to fill in the blanks. 

1. Hi, I would like to send this …………………….. to Thailand, please. 

2. Would you …………………send it by air or ground, ma’am? 

3. It ………………………… 2 weeks to deliver this package if sent by air. 

4. ……………………… you like to insure this package? 

5. How ……………………… do I have to pay? 
 

 

Activity 3.15   Answer the questions 

กิจกรรมที่ 3.15  ตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1. What does Somsri want to do? 

a.  She wants to send a letter. 

b.  She wants to send a package. 

c.  She wants to buy some stamps. 
 

2. How does she want to send the package? 

a.  By air. 

b.  By ground. 

c.  By surface mail. 
 

3. How long does it take to send the package by ground to Thailand? 

a.  It takes 2 weeks. 

b.  It takes 60 days or less. 

c.  It takes more than 60 days. 
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4. Does Somsri insure the package? 

a.  Yes, she does. 

b.  No, she does not. 

c.  The conversation doesn’t say anything about it. 
 

5. How much does the package weigh? 

a.  It weights 9.2 kilograms. 

b.  It weights 20 pounds. 

c.  Both a and b are correct. 

 

 

 
 

Word Studies   (ศัพทที่ควรทราบ) 

คําศัพท หนาทีข่องคํา ความหมาย 

deposit 

bank account 

deposit slip 

withdraw 

account number 

teller 

v. 

n. 

n. 

v. 

n. 

n. 

ฝากเงินในบัญชีธนาคาร 

บัญชีธนาคาร 

ใบฝากเงิน 

ถอนเงิน 

เลขท่ีสมุดเงินฝากธนาคาร 

พนักงานธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

At the Bank 
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ประโยคที่นิยมใช 

ประโยค ความหมาย 

I would like to open a bank account, 

please. 

ใชเมื่อตองการเปดบัญชีเงินฝาก I would like to 

……. เปนการขึ้นตนประโยคท่ีแสดงความตองการ

ดวยคําสุภาพ 

I want to deposit 10,000 baht. ตองการฝากเงิน 10,000 บาท 

I want to deposit this money into my 

account. 

ตองการฝากเงินในบัญชีเงินฝาก 

I want to deposit it into my savings 

account. 

savings account หมายถึง บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย 

สวน current account เปนบัญชีเงินฝากกระแส

รายวันท่ีสามารถเบิกเงินไดโดยเช็คหรือบัตรเครดิต 

I want to change some euros. ตองการแลกเงินยูโร 

What is the exchange rate for today? สอบถามเก่ียวกับอัตราเงินแลกเปล่ียน 

The exchange rate is 1.64 euros to 

one pound. 

การบอกอัตราแลกเงิน 

I need to withdraw 5,000 baht from 

my saving account. 

ฉันตองการถอนเงิน 5,000 บาท จากบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพยของฉัน 

 

Activity 3.16   Read the dialogue and answer the questions. 

กิจกรรมที่ 3.16   อานบทสนทนาและตอบคําถาม 

Nida is at the bank. She is talking to the teller. 

 Teller :  May I help you? 

 Nida : Yes, please. I want to deposit this money into my account. 

 Teller : Is that a savings account or a current account? 

 Nida : I want to deposit it into my savings account. 

 Teller : Just fill out this deposit slip. 

 Nida : O.K. Thank you. Here you are. 
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 Teller : Don’t forget your account number. 

 Nida : Oh, thanks. I almost forgot. 

 Teller : Is that all? Do you need anything else? 

 Nida : No, thank you. That is all. Thanks for all your help. 

 

Questions : 

1. What did Nida want to do at the bank? 

______________________________________________________________ 

2. What did she have to fill out? 

______________________________________________________________ 

3. What did the teller remind her to do? 

______________________________________________________________ 

4. Did Nida need anything else at the bank? 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

ศัพทสํานวนที่ควรทราบ (Word Studies) 

คําศัพท หนาทีข่องคํา ความหมาย 

purchase 

jacket 

size 

try it on 

fitting room 

good fit 

v. 

n. 

n. 

v. 

n. 

adj. 

ซื้อ 

เสื้อคลุมขนาดสั้น 

ขนาดของเสื้อ S, M, L, XL เปนตน 

ลองสวมดู 

หองลองเสื้อ 

พอดี 

 

Buying a jacket 
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Dialogue 

 Susan : Excuse me. Can you help me, please? 

 Seller : Certainly. What can I do for you? 

 Susan : I need to purchase a jacket. 

 Seller : What is your size, please? 

 Susan : Medium should be fine. 

 Seller : Is this one O.K.? 

 Susan : Hmm, Can I try it on? 

 Seller : Sure. The fitting room is in the left corner. 

 After a while….. 

 Susan : Does it look like a good fit? 

 Seller : It’s definitely your size. 

 Susan : Yes, it is very nice. I’ll take it. 

 Seller : How would you prefer to pay? 

 Susan : Can I use my credit card? 

 Seller : Sure. You’ll just sign here. 

 Susan : No problem. 

 Seller : Thank you. I hope you enjoy your purchase. Good bye. 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

1. สํานวนขอความชวยเหลือ  

Can you… 

สังเกตสํานวนที ่Mary ขอความชวยเหลือ Excuse me, Can you help me? เปนการใช 

รูปประโยค  

       Can you…. เพื่อขอรองอยางสุภาพใหใครทําอะไรให ในที่น้ี Mary ขอใหคนขายชวยเหลือ

หนอย ถาจะใหสุภาพขึ้นไปอีก ควรมคีําวา please ตอทายดวย เชน 

 

 

Can you 

help me, please? 

give me the red sweater, please? 

show it to me, please? 

speak more slowly, please? 

ขอความชวยเหลือหนอย (คะ/ครบั) 

ชวยสงเส้ือสีแดงใหหนอย (คะ/ครับ) 

ขอชวยใหดูหนอยนะ (คะ/ครับ) 

ชวยพูดชา ๆ อีกหนอยนะ (คะ/ครับ) 
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What can I do for you? 

 เปนคําสุภาพท่ีเสนอความชวยเหลือ อีกประโยคท่ีมีความหมายเชนเดียวกัน คือ Can I help 

you? หรือ How can I help you? เปนประโยคท่ีใชบอยมาก สามารถจําไปใชได โดยเฉพาะการ

ตอนรับลูกคา 

2. กลุมคํากริยา (phrasal verb) ท่ีเกิดจากการนําคําหลายคํามารวมกัน และมีความหมาย

เฉพาะตัวอยางคํากริยาท่ีควรทราบ ไดแก 

  2.1  to try on (ลองสวมใสเสื้อผา ฯลฯ) 

  ตัวอยาง 

• He tried on several suits before. 

• Why don’t you try these shoes on next? 

2.2  to wait on (ใหบริการในรานและภัตตาคาร) 
 

ตัวอยาง 

• A young clerk waited on me in that shop. 

• The restaurant waitress asked us, “Has anyone waited on you yet?” 

2.3  to take part in (มีสวนรวม/เขารวม) 
 

ตัวอยาง 

• I didn’t want to take part in their agreement, so I remain silent. 

• Martin was sick and could not take part in the meeting yesterday. 

 

2.4  to get over (หายจากความเจ็บปวย/ยอมรับการสูญเสีย) 

• It took me over a month to get over my cold, but I’m finally well now. 

• It seems that Mr. Jack will never get over the death of his wife. 

2.5  to look after (ดูแล) 

• I want someone to look after my children during next week. 

• Her son looked after all her financial affairs. 
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Activity 3.17   Answer the questions. 

กิจกรรมที่ 3.17   ตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1. What did Susan want to buy? 

a. a pair of shoes. 

b. eye - glasses. 

c. a jacket. 
 

2. What jacket size did she want? 

a. Size S 

b. Size M 

c. Size L 
 

3. Where is the fitting room? 

a. at the back of the shop. 

b. at the front of the shop. 

c. in the left corner. 
 

4. Did Susan like the jacket? 

a. No, she did not. 

b. Yes, but it was a bit big for her. 

c. Yes, it was just a perfect fit for her. 
 

5. How did she pay for the jacket? 

a. By cash. 

b. By check. 

c. By credit card. 
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เฉลย Chapter 1 

เร่ืองที่ 1  การออกเสียงพยัญชนะ sz ch sh 

กิจกรรมท่ี 1.1  ไมมีเฉลย 

กิจกรรมท่ี 1.2 ไมมีเฉลย 

กิจกรรมท่ี 1.3 ไมมีเฉลย 

กิจกรรมท่ี 1.4 

/t/ /id/ /d/ 

asked 

dropping 

stopped 

looked 

checked 

mixed 

wished 

risked 

liked 

shipped 

stressed 

helped 

climbed 

stayed 

performed 

described 

trained 

discovered 

named 

played 

disturbed 

drained 

studied 

used 

filmed 

tried 

waited 

needed 

decided 

visited 

exported 

lifted 

painted 

counted 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1.5   ไมมีเฉลย 
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เรื่องที่ 2  การใชนํ้าเสียงในภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมที่ 2.1 ไมมีเฉลย 

กิจกรรมที่ 2.2 ไมมีเฉลย 

 

เรือ่งที่ 3   การพูดแสดงความรูสึก ความปรารถนา 
 

กิจกรรมที่ 3.1  

 1.  a  2.  b  3.  a  4.  c  5.  c 
 

กิจกรรมที่ 3.2 

 1.  sorry 2.  that’s 3.  apologize 4.  been 5.  missed 

 6.  boss 7.  had  8.  I’m sorry. 

 

กิจกรรมที่ 3.3 

 1.  b  2.  a  3.  b  4.  c 

 

กิจกรรมที่ 3.4 

 1.  b  2.  b  3.  b  4.  b 

 

กิจกรรมที่ 3.5 

 1.  c  2.  b  3.  c  4.  a  5.  b 

 

กิจกรรมที่ 3.6 

 1.  c  2.  b  3.  b  4.  a  5.  c 

 6.  c  7.  a 
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กิจกรรมที่ 3.7       ใหครูประเมินเอง 

 

กิจกรรมที่ 3.8 

 1.  b  2.  b  3.  c   

 

กิจกรรมที่ 3.9 

1. B wants to buy some soft drink. 

2. The things he wants are on the shelves at the very far corner on the left hand side. 

3. A is the seller. 

 

กิจกรรมที่ 3.10 

1. c 

2. a 

3. d 

4. b 

 

กิจกรรมที่ 3.11 

1. He will go to Songkhla on Sunday evening at 7 o’clock. 

2. No, there aren’t. 

3. No, he can’t. Because he has some important things to do before nine o’clock. 

4. It costs 10,500 Baht. 

5. Airport tax and insurance fee are included in that amount of money. 

 

กิจกรรมที่ 3.12 

 1.  c  2.  a  3.  c  4.  a 
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กิจกรรมที่ 3.13 

 vacancies,   stay,   doubled-bedded room,   sign,   luggage 

 

กิจกรรมที่ 3.14 

 1.  package 2. rather 3.  takes up 4.  Would 5.  much 

 

กิจกรรมที่ 3.15 

 1.  b  2.  a  3.  b  4.  a  5.  c 

 

กิจกรรมที่ 3.16 

1. She wants to deposit this money into her account. 

2. She had to fill out a deposit slip. 

3. The teller remained her to write down the account number. 

4. No, she did not. 

 

กิจกรรมที่ 3.17 

 1.  c  2.  b  3.  c  4.  c  5.  c 
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Chapter  2 

What should you do? 

 

สาระสําคัญ   

การหาความหมาย การคนหาคําศัพท  และการออกเสียง การวิเคราะห การสังเกตคํา

ท่ีรากศัพท จากพจนานุกรม Dictionary   คําศัพท  การอานการปายประกาศ  สัญลักษณ  คําแนะนํา  

คาํเตือนตาง ๆ  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง หลังจากจบบทแลวผูเรียนสามารถ 

1. คนหาความหมายคําศัพทจากพจนานุกรมคําศัพท (Dictionary)ได 

2. วิเคราะหคําศัพทจากรากศัพทได 

3. เขาใจความหมายของปายประกาศ สัญลักษณ คําแนะนํา และตําเตือนได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1  การใชพจนานุกรม 

 เร่ืองที่ 2 การวิเคราะหศัพท รากศัพท อุปสรรค ปจจัย  

เร่ืองที่ 3  สัญลักษณ และปายประกาศตาง ๆ 

เร่ืองที่ 4  สลากยา และคูมือการใชอุปกรณตาง ๆ  

เร่ืองที่ 5  คําแนะนาํและคาํเตือนตาง ๆ 
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เรื่องที่ 1  การใชพจนานุกรม (Dictionary) 

  พจนานุกรมเปนหนังสือที่จะชวยใหผู เรียนทราบความหมายของคําศัพท ชวย

ผูเรียนในการตรวจสอบตัวสะกดของคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไมแนใจ และพจนานุกรมยังแสดง

การอาน คําท่ีถูกตองดวย ดังนั้น ผูท่ีเรียนภาษาอังกฤษทุกคนควรฝกการใชพจนานุกรมใหคลอง 

เพื่อการศึกษาคําศัพทตาง ๆ ใหเขาใจ คําที่บรรจุอยูในพจนานุกรมจะเรียงตามลําดับตัวอักษร 

หากเปนพจนานุกรมอังกฤษ – ไทย จะเรียงคําจาก A – Z  ถาเปนพจนานุกรมไทย – อังกฤษ      

จะเรียงคําศัพทตั้งแต ก – ฮ ผูเรียนตองทราบและจําไดวา ตัวอักษรใดมากอนหรือหลังตัวอักษร

อ่ืน เพื่อท่ีจะคนหาความหมายของศัพทไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น  

 

การหาความหมายของคําศพัท (Finding the meaning of the words) 

1.  เปดหาความหมายโดยเปดเรียงตามลําดับตัวอักษร A – Z 

2. ผูเรียนอาจไมพบรูปของคําศัพท เหมือนดังท่ีปรากฏในหนังสือท่ีกําลังอาน 

เพราะคํานั้นอาจอยูในรูปตาง ๆ เชน เติม –ing  -ed  -s หรืออยูในการเปรียบเทียบขั้นกวา –er  

หรือขั้นสูงสุด –est เปนตน ดังนั้น ผูเรียนจะตองเปดหาจากคําศัพทหลัก จึงจะพบความหมายของ

คําศัพทท่ีตองการ 

ตัวอยาง 

 watched มาจากคําวา watch 

 funniest มาจากคําวา funny 

 happiness มาจากคําวา happy 

3. คําศัพทหนึ่งคํา อาจทาํหนาที่ไดหลายอยาง เชน kick เปนไดท้ังคํากริยาและ

คํานาม และในพจนานุกรมบางเลมจะมีตัวอยางประโยคใหดวย 

ตัวอยาง 

 kick (คิค) vt. เตะ, ถีบ, ตีกลับ, เตะฟตุบอล  -vi เตะ, ถีบ, ตอตาน, ตีกลับ  

–n. การเตะ, การเตะลูกออกนอกเสน, การไลออกจากงาน 

 king (คิง) n.  กษัตริย, พระเจาแผนดิน, พระราชา, ประมุข –vt. ทําใหเปนกษัตริย 

–adj. ท่ีสําคัญ ท่ีเปนหลัก (-s. ruler, sovereign, monarch) –ex. The lion is the king of      

  the jungle. 
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 ผูเรียนตองเขาใจโครงสรางของประโยคทีต่องการคนหาความหมายของคําศัพท

ดวย จึงจะสามารถเลือกแปลไดถูกตอง พจนานุกรมบางเลมจะใหคําที่มีความหมายเหมือน

ใกลเคียงกันหรือตรงขามกันใหดวย เชน ตัวยอ S. ในที่นี้คือ synonym แปลวา คําที่มีความหมาย

เหมือนกัน 

4. การใหความหมายของคําศัพทในพจนานุกรม 

        คาํศัพทหนึ่งคําอาจจะมีความหมายหลายอยาง พจนานุกรมจะใหความหมาย

ท้ังหมดและเรียงความหมายท่ีใชคนโดยท่ัวไปกอน และตามความหมายท่ีใชโดยเรียงลงไป 

Example  (ตัวอยาง) 

alike / อะไลค / adj, adv. เหมือนกัน, คลายกัน, อยางเดียวกัน 

-  alikeness n. –ex. These things are alike. They (both) behaved alike. 

  นอกจากนั้นจะสังเกตเห็นวา พจนานุกรมยังใหขอมูลเก่ียวกับการอานและการ

เนนคํา (stress) โดยเฉพาะคําท่ีทําหนาท่ีไดหลายอยาง และเขียนเหมือนกันแตอานตางกัน เชน 

คําวา present เปนไดท้ังคําคุณศัพท คํานาม และคํากริยา จะมีการออกเสียงหนักเบาตางกันได

สังเกตการใชเคร่ืองหมาย ′ บนเสียงอาน 

Example  (ตัวอยาง) 

  present (เพรซ′เซินท) adj. มีอยู, ปรากฏอยู, ปจจุบัน, เดี๋ยวนี้ –n. เวลาปจจุบัน, 

ขณะนี้, ของขวัญ 

  present (พรีเซนท′ ) vt. เสนอ, ให, ยืน, มอง, แสดงใหเห็น, แนะนํา, นําตัว         

(-s. introduce) –ex. Mary presented her friend to the teacher. 

  ใหผูเรียนสังเกตการณออกเสียงหนักเบา (stress) ของคําศัพท หากเปนคํานาม

และคุณศัพทจะลงเสียงหนักท่ีพยางคหนา แตหากเปนคํากริยา จะลงเสียงหนักท่ีพยางคหลัง หาก

ออกเสียงผิดก็จะทําใหความหมายเปล่ียนไปดวย 

5. พจนานุกรมบางเลม จะอธิบายถึงโครงสรางการใชคําศัพทคํานั้นดวย และ 

หากเปนคํากริยาก็จะแสดงใหเห็นถึงการเขียนในรูปชอง 2 และชอง 3 ดวย 
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Example  (ตัวอยาง) 

  give / giv / verbs (pt gave; pp given) 

1. [T] give sb sth; give sth to sb ใหสิ่งท่ีผูนั้นตองการ : 

I gave Jackic a book for her birthday. * Give me that book 

a minute – I just want to check something. *I gave my bag to my friend to  

look after. 

  เราสามารถคนหาสํานวน (Idioms) ไดจากพจนานุกรม 

  

Example  (ตัวอยาง) 

  Sit / sit / verb (pt, pp sat) 1. [I] นั่ง : We sat in the garden all afternoon. 

          sit on the fence เหยียบเรือสองแคม 

 

ขอสังเกต 

• คําท่ีอยูในเคร่ืองหมาย /  /  เปนคําอานของคําศัพทขางหนา ซึ่งในพจนานุกรมบาง

ฉบับจะมีเสียงอานเทียบเคียงใหศึกษา หากเปนภาษาไทยคําอานจะอยูใน (                ) 

• คํายอในเคร่ืองหมาย  [        ] 

[ I ] = กริยาท่ีไมตองมีกรรมมารับ (intransitive verb) 

[T]  =  กริยาท่ีตองมีกรรมมารับ (transitive verb) 

 

Activity 1  Sort the following words alphabetically as in a dictionary. 

กิจกรรมที่ 1    

bill meaning extra glass democracy 

carport glad egg media law 

early soil boy gloom responsibility 

 

 

 

 

Idioms 
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1 6 11 

2 7 12 

3 8 13 

4 9 14 

5 10 15 

 

Activity 2   Write the meaning of the underlined words. 

กิจกรรมที่ 2   เขียนความหมายของคําที่ขีดเสนใต 

  There are some people who seem to be more creative than others. This is 

because they enjoy and value creativity. As a result they spend more time trying to be 

creative. They build up confidence in their creative abilities. Doing this makes them more 

creative. It is a positive feedback system

  Some people seem more 

. 

curious

 

 than others. Some people seem to enjoy 

creativity and new ideas more than others. 

Word Studies   (ศัพทที่ควรทราบ) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

creative 

creativity 

value 

as a result 

build up 

confidence 

abilities 

positive 

system 

curious 
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เรื่องที่  2  รากศัพท อุปสรรค ปจจัย (Roots Prefixes and Suffixes) 

  คําภาษาอังกฤษจํานวนมากมีรากศัพท (Root) มาจากภาษาลาติน (Latin) เหมือนกับ

ภาษาไทยท่ีมีจํานวนมากท่ีมีรากศัพทมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต นอกจากนี้คําภาษาอังกฤษอีก

จํานวนมาก ท่ีมีการใชคําเติมขางหนา หรือ Prefix และคําตอทาย หรือ Suffix ทําใหความหมายของ 

คําเดิม หรือของรากศัพทเดิม (Root) เปล่ียนแปลงไป Prefix และ Suffix แตละตัวจะมีความหมาย 

ในตัวเอง เมื่อนําไปเปนสวนหนึ่งของคําอ่ืน จะทําใหเกิดความหมายใหม แตจะยังคงเคาความหมาย

ของรากศัพทเดิมบวกกับความหมายของ Prefix หรือ Suffix ท่ีเติมเขาไป ดังนั้น ถาหากเรารู

ความหมายของ Root ของคํานั้น รูความหมายของ Prefix ท่ีใชหรือรูความหมายของ Suffix ก็จะทํา

ใหเราสามารถเดาความหมายของคําคํานั้นได 

การวิเคราะหคําศัพท 

1) วิเคราะหจากรากศัพท 

Root  

(รากศัพทเดมิ) 

Meaning (ความหมาย) Vocabulary  

(คําศัพทที่สรางข้ึนใหม) 

ann, enni 

 

bio 

equ 

geo 

hydro 

 

neo 

nomo 

phono 

sci 

tele 

 

 

zoo 

year = ป 

 

life = ชีวิต 

equal = เทากัน, เสมอกัน 

earth = โลก 

water = น้ํา 

 

new = ใหม 

law = กฎ 

sound = เสียง 

know = รู 

distance = ไกล 

 

 

animal  = สตัว 

anniversary   การครบรอบปของเหตุการณใน 

                      อดตี (โดยเฉพาะการแตงงาน) 

biology          ชวีวิทยา 

equity             ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม 

geography     วิชาภูมิศาสตร 

hydroelectric  เก่ียวกับพลังงานไฟฟาท่ีได 

                       จากพลังงานน้ํา 

neoclassic      สถาปตยกรรมใหม 

economic        เศรษฐศาสตร 

phonograph    หีบเสียง 

scientific         เก่ียวกับวิทยาศาสตร 

telephone       โทรศัพท 

television       โทรทัศน 

telescope        กลองโทรทัศน 

zoology         สตัววิทยา 
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2) วิเคราะหจากการเติมอุปสรรค (prefix) คําท่ีใชเติมหนาคําศัพทเดิม จะทําให

ความหมายเปล่ียนไป ดังนี้ 

2.1  Prefix ท่ีเติมหนาคําแลว ทําใหคํานั้นมีความตรงกันขามหรือเปนปฏิเสธ  

       ใช im-, il-, ir-, un-, in- เติมหนาคําคุณศัพท (adjective) 

  im- ใชเติมหนา adjective ท่ีขึ้นตนดวย m, p เชน 

   possible =  เปนไปได  impossible =  เปนไปไมได 

   mortal    =  ตาย immortal    =  ไมตาย 

  il- ใชเติมหนา adjective ท่ีขึ้นตนดวย l เชน 

   legal  =  ถูกกฎหมาย illegal      =  ผิดกฎหมาย 

  ir- ใชเติมหนา adjective ท่ีขึ้นตนดวย r เชน 

   regular  =  สม่ําเสมอ irregular       =  ไมสม่ําเสมอ 

  un- และ in- ใชเติมหนา adjective นอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลวขางตน  

ใช dis- (=not) เติมหนาคํานาม (noun) คาํกริยา (verb) และคําคุณศัพท (adjective) 

 comfort (n.) = ความสะดวกสบาย discomfort(n.)   = ความไมสะดวกสบาย 

 like (v.)        = ชอบ   dislike (v.)         = ไมชอบ 

 honest (adj.) = ซื่อสัตย   dishonest (adj.)  = ไมซื่อสัตย 

ใช non- เติมหนาคํานาม (noun), คําคุณศัพท (adjective) เชน 

 cooperation (n.)  = การรวมมือ non - cooperation (n.) = การไมรวมมือ 

 political (adj.)     = แหงการเมือง non - political (adj.)    = ไมเก่ียวกับ 

                                                                                                          การเมอืง 

ใช mis- เติมเฉพาะหนาคํากริยา แปลวา wrongly, badly (ผิด, ไมถูกตอง) 

 understand (v.)   =  เขาใจ  misunderstand    =  understand wrongly  

                                                                                                   (เขาใจผิด) 

 manage (v.)        =  จัดการ  mismanage         =  manage badly  

                                            (จัดการไมดี) 
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2.2  Prefix ท่ีเติมหนาคําแลว ทําใหคํานั้นมีความหมายแตกตางออกไปในแตละคําตาม

ความหมายของ prefix นั้น ๆ เชน 

Prefix Meaning Example 

re- 

re-, retro- 

inter- 

ex- 

anti-, contra- 

pro- 

again 

back 

between, among, together 

former, previous 

against 

in favor of 

rewrite, revisit, rearrange, reform, repeat 

return, replace, replay, repay 

interact, interchange, international, interview 

ex-king, ex-teacher, ex-wife, ex-war 

antifreeze, anti – bacterial, antisocial 

pro – British, pro – German, pro – hand  

        

                    2.3   Prefix ท่ีเติมแลวบอกความหมายปริมาณ (quantity) และขนาด (size) เชน 

Prefix Meaning Example Meaning 

mono- 

bi- 

 

semi- 

multi- 

one 

two, twice, both 

 

half or part 

many 

monorail 

bicycle 

bicentennial 

semicircle 

multiform 

a railway with a single rail 

two – wheeled machine for riding 

on happening once in 200 years 

half a circle 

having several different shapes 

 

Activity 3   Prefix : Try to figure out the meanings of the bold typed words in the                     

                    following sentences. 

กิจกรรมที่  3   จงหาความหมายของคาํทีพิ่มพตัวหนาของประโยคตอไปนี ้

1. Could you repeat what you said? I think I misunderstand ……………………….. 

2. My family disapproves of my smoking …………………………………………... 

3. Just reading English in an ineffective way to learn the language. You need to practice 

speaking and listening also. ……………………………………………… 

4. The Health Department warned us of the impurity of the water in the lake. ……… 

5. You should not lend your camera to that irresponsible young man. ………………. 

6. I don’t like to read his handwriting because it is illegible. ………………………… 
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7. You never memorize it because it’s unimportant ………………………………….. 

8. I tried to present my project; however, they disagree with me because they thought that it 

was impossible. ……………………………………………………………... 

9. Her composition was not good because she misspelled a lot of words. ……………. 

10. He always hands in his report too late because he is inactive. ……………………... 

 

3) วิเคราะหจากการเติมปจจัย (suffix) คือ คําท่ีเติมหลังคําศัพทเดิมจะทําใหความหมาย

เปล่ียนไป ดังนี้ 

3.1 Suffix ท่ีเติมแลวทําใหเปนคํานามท่ีเก่ียวกับคน หรือสิ่งของ (Noun which 

related to people or things) 

Suffix Meaning Word  

an, -ean,  

-ian 

person or thing that is of or belongs to  

ประชาชน หรือสิ่งของของประเทศนั้น ๆ : 

person skilled in or studying the subject 

ผูชํานาญในวิชาการ 

american 

historian 

ant,  -ent person or thing that does the action ผูกระทํา servant 

-ee person to whom the action is done ผูรับการ

กระทํา 

trainee 

-eer person concerned with ผูเก่ียวของ auctioneer 

-er, -or person or thing that does something ผูกระทํา dancer, 

screw driver 

-ess female  เพศหญิง actress 

-ist person who believes in the ideas, principles, or 

teaching ผูเชื่อในความคิด หลักการ คําสอน;  

person 

who is skilful in…. ผูเชี่ยวชาญ 

nationalist 

buddhist 

receptionist 

guitarist  

-ster person of a certain type คนกลุมเดียวกัน youngster 

-y, -ie dear/ little person or thing daddy, auntie 
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3.2 Suffix ท่ีเติมแลวเปล่ียนหนาท่ีของคําเปนคํานามท่ัวไป (Noun) 

Suffix Meaning Word  

-acy, -cy State or quality of  Bankruptcy การลมละลาย 

-age Activity Courage ความกลาหาญ 

-al Action Arrival การมาถึง 

-ance, -ence Action, state or quality Importance ความสําคัญ 

-ation, -ion Action, state, condition Examination การสอบ 

-ful amount จํานวน handful จํานวน 1 กํามือ 

-ic, ics arts and sciences ศิลปศาสตร physics ฟสิกส 

-ing action การกระทํา gliding การรอน 

-ism idea, principle or teachings หลักการ คาํสอน Buddhism พุทธศาสนา 

-ity state, condition, quality สภาพ คุณภาพ humidity ความรอนชื้น 

-let, -ette small kind of  เล็ก ๆ booklet หนังสือเลมเล็ก 

-logy, -ology principles or teaching ศาสตร วิชา geology ธรณีวิทยา 

-ment result of ผลของการกระทํา management การจัดการ 

-ness state; condition ภาวะ goodness ความด ี

-ship state or quality of ภาวะคณุสมบัติ leadership ภาวะผูนํา 

 

3.3 Suffix ท่ีเติมหลังคําแลวทําใหหนาท่ีของคําเปล่ียนไปเปนคําคุณศัพท, 

คาํกริยา, วิเศษณ, คํากริยา และคํานาม ดังนี้ 

1) Suffix ท่ีเติมแลวทําใหคํานั้นเปล่ียนเปนคําคุณศัพท (adjective) 

Suffix Meaning Example 

-able, -ible capable of; having สามารถ changeable สามารถเปล่ียนแปลงได 

-an, -ean, ian of; belonging of เปนของ american เปนของอเมริกา 

-ant, -ent causing เปนสาเหตุ pleasant เปนเหตุใหนาชื่นชม 

-en made of ทํามาจาก wooden ทําจากไม เชน wooden 

chair 
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Suffix Meaning Example 

-er comparative เปรียบเทียบขัน้กวา bigger ใหญกวา 

-ese belonging to; origin เปนของ/ 

ตนกําเนิด 

japanese เปนของญ่ีปุน 

-ful full of; causing เต็มไปดวย/เปนเหตุให careful ระมัดระวัง 

-ing causing เปนเหตุให surprising ทําใหนาประหลาดใจ 

-ish Belonging to, having the character of 

เปนของ/มลัีกษณะของ 

Swedish เปนชาวสวีเดน 

childish ทําเหมือนเด็ก 

-less without ปราศจาก careless ประมาท ไมระมัดระวัง 

-like similar to คลายกับ childlike คลายเด็ก 

-ly like in manner, nature or appearance 

เหมือนอยางกับ 

motherly อยางเปนแม 

-ous, -eous,  

-ious 

causing เปนเหตุให dangerous ทําใหเกิดอันตราย 

-y full of; like that of เต็มไปดวย/

เหมือนกัน 

rainy เต็มไปดวยฝน 

2) Suffix ท่ีเติมแลวเปล่ียนหนาท่ีของคําเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) 

Suffix Meaning Example 

-ly in a manner of ในท่ีอาการระบุ quickly อยางเร็ว 

-ward(s) in direction of ในทิศทาง forwards ไปขางหนา 

-wise in direction of ในทิศทาง clockwise ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา 

3) Suffix ท่ีเติมแลวเปล่ียนหนาท่ีของคําเปนคํากริยา (Verb) 

Suffix Meaning Example 

-en to make something……. ทําใหเปน whiten ทําใหขาว 

-ify cause; make something เปนเหตุให magnify ขยาย 

purify ทําใหบริสุทธิ์ 
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Suffix Meaning Example 

-ize (-ise) to make or put something in the 

stated condition ทําใหเปน/อยูใน

สถานะ 

centralize ทําใหเปนศูนยกลาง 

 

Activity  4   Build up the new words “Prefix & Suffix” 

กิจกรรมที่ 4    สรางคําใหม 

  Suffix คําวา –er, -or หรือ –ist เมื่อใชเติมหลังคํานาม หรือคํากริยา จะทําใหมี

ความหมายเก่ียวกับคน หรืองานใหทานเปล่ียนคําขางลางนี้ โดยเติม suffix เขาขางทายคํา 

Put the right suffixes to the given words 

คํา คาํใหม ความหมาย 

visit visitor แขกผูมาเย่ียม 

work   

interpret   

piano   

act   

science   

novel   

art   

operate   

collect   

sail   

motor   

speak   
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Activity 5  Match the words from the left and right to form the names of jobs. 

กิจกรรมที่ 5   จับคูคํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity  6   Which of the following words have the “suffix” 

กิจกรรมที่ 6   Suffix 

1. a. dancer  b. dance  c. danced  d. dancing 

2. a. art  b. artist   c. arts   d. art gallery 

3. a. sing  b. sang   c. singer  d. sung 

4. a. secretary b. secretarially  c. secretariality d. secretarial 

5. a. excellent b. excellence  c. excellently  d. excellency 

6. a. writing  b. writor  c. wrote  d. write 

7. a. white  b. whitely  c. whiten  d. whiter 

8. a. careless  b. care   c. careless  d. carely 

9. a. benefits  b. beneficial  c. beneficiality  d. beneficially 

10. a. work  b. worker  c. working  d. worked 

 

 

 

 

Pop 

Shop 

Film 

Computer 

Bus 

Child 

Ballet 

Professional  

Psychologist 

Singer 

Operator 

Footballer 

Dancer 

Manager 

Driver 

Director   

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

5. ……………………………….. 

6. ……………………………….. 

7. ……………………………….. 

8. ………………………………..  
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Activity  7   Roots  Prefixes and Suffixes : Use a dictionary to find the meaning of the roots    

                      prefixes and suffixes. 

กิจกรรมที่ 7   หาความหมายรากคํา prefix  และ suffis  ตอไปนี ้

Root word and word origin 

Root Meaning ความหมาย Word ความหมาย 

auto 

dent 

liter 

man 

neo 

phon-, 

phono- 

scrib 

script 

sol 

spec 

bio 

mar  

self 

tooth 

letter 

hand 

new 

sound, 

voice 

write 

 

sun 

look, see 

life 

see 

ตนเอง autobiography 

dentist 

literature 

manual 

innovation 

telephone 

 

manuscript 

 

solar 

spectacles 

antibiotic 

marine 

อัตชวีประวัติ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 

____________ 

 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 
 

Prefix 

Root Meaning ความหมาย Word ความหมาย 

anti 

com 

dis 

il- 

im- 

in- 

inter 

Against 

with, together 

apart, not 

not 

not 

not 

between 

 antisocial 

community 

disagree 

illegal 

impolite 

invisible 

international 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 
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Root Meaning ความหมาย Word ความหมาย 

mal 

mono 

post 

Bad, evil 

one, single 

after 

 malnutrition 

monologue 

postgraduate 

____________ 

____________ 

____________ 
 

Suffix 

Root Meaning Word ความหมาย 

-an 

-er, or 

-ee 

-ian 

-ist 

person or thing belongs to 

person or thing that does something 

person to whom the action is done 

person skilled in the subject 

one who believes in 

American 

Dancer 

Trainee 

Historian 

socialist 
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เรื่องที่  3  สัญลักษณและปายประกาศตาง ๆ (Signs and notices) 

  ปายประกาศหรือสัญลักษณเปนเคร่ืองมือท่ีมีความหมายเฉพาะเปนท่ีเขาใจท่ี

ยอมรับในการปฏิบัติตามของการจัดระเบียบสังคม การสื่อสารจะเปนรูปภาพหรืออาจมีขอความ

สั้น ๆ ท่ีไดใจความชัดเจน ผูเรียนควรศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อจะไดเขาใจในเร่ืองปายประกาศ

และสัญลักษณ เพื่อการใหความรวมมือและปฏิบัติตามไดถูกตอง 

  เคร่ืองหมายสัญลักษณอาจจัดเปนหมวดหมูไดดังนี้ 

1. ปายสัญลักษณใหขอมูล (Signs giving information) เปนปายสัญลักษณท่ีมีตาม 

สํานักงาน เพื่อไดขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตน หรือระวังคนงานอยูในสํานักงานหรือโรงงาน หรือ

ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินจําเปนตองใชในกรณีพิเศษ เชน 

 

    Beware Radioactive  (ระวังสารกัมมันตภาพรังสี) 

 

     

    Fire extinguisher  (เคร่ืองดับเพลิงเคมี) 

 

 

    Free phone   (โทรศัพทเฉพาะฉุกเฉิน) 

 

 

2. ปายสัญลักษณหามปฏิบัติ  เปนปายท่ีสั่งใหปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตาม เชน 

 
Don’t bring food and beverage here 

(หามนําอาหารเคร่ืองดื่มมาท่ีนี่) 

 

 
Don’t take photo  

(หามถายรูป) 

 
Don’t use the phone  

(หามใชโทรศัพท) 

 

 
Don’t smoke  

(หามสูบบุหร่ี) 
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Do not enter  

(หามเขา) 

 

 
Don’t take durian inside. 

(หามนําทุเรียนเขาไป) 

 

3. ปายสัญลักษณทางจราจร  เพื่อบอกใหผูเดินทางปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ 

หรือใหระวังอันตราย เชน 

  เคร่ืองหมายจราจรท่ีใชบังคับ (Regulatory signs) เชน 
 

 

 

 

 

No parking   (หามจอด) 

 

 

 

 

No turn left.  (หามเล้ียวซาย) 

 

 
 

 

One way.  (เดินรถทางเดียว) 

 

 

Stop  (หยุด) 

 
 

  เคร่ืองหมายจราจร ท่ีเปนการเตือนภัย หรือใหขับดวยความระมัดระวัง  

                      (Warning signs) เชน 

 
 

 

Pedestrian Crossing  

(ทางมาลายสําหรับคนขาม) 
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The road is slippery (ถนนล่ืน) 

 

 

  ปายจราจรท่ีสั่งใหปฏิบัติตาม เชน 

 

 

80 kilometers per hour speed-limit  

(จํากัดความเร็ว 80 กิโลเมตรตอชัว่โมง) 

 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

 ในการแสดงออกในลักษณะของคําพูดท่ีเปนคําชี้แนะ หรือสั่งจะใชเปนรูปประโยคคําสั่ง

ใหปฏิบัติหรือเปนการปฏิเสธไมใหปฏิบัติ โดยมีโครงสรางดังนี ้

 บอกเลา 

Example   (ตัวอยาง) 

 Shake the bottle well before use. 

 Clean the floor. 

 ปฏิเสธ 

Example   (ตัวอยาง) 

 Don’t sit here. 

 Don’t take your dog inside. 

 Don’t park here. 

Indirect Sentences 

 หากเราไปกลาวตอใหผูอ่ืนฟงวา ใครสั่งใหเราทําหรือไมทําอะไรอาจพูดในโครงสรางของ

ประโยค indirect ไดดังนี้ 

 They told me not to sit here. 

 The officer told me not to take my dog inside. 

 The doctor told me to shake the bottle well before use. 
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 หากประโยคคําสั่งอยูในรูปของคําขอรอง กริยาท่ีนํามาใช ไดแก ask หรือ request  

Example   (ตัวอยาง) 

 Wait for me, please. 

 I asked my mother to wait for me. 

 

Activity 8   Write these sentences into indirect sentences. 

กิจกรรมที่ 8   เขียนประโยคตอไปนีใ้หเปนประโยค Indirect sentence 

1. John said to Mary, “Go away”. 

_________________________________________________________________ 

2. The teacher said to her students, “Shut up”. 

_________________________________________________________________ 

3. Suda said to Suwit, “Don’t smoke here.” 

_________________________________________________________________ 

4. “Look at that sign, you have to be in speed limit,” my father told me. 

_________________________________________________________________ 

5. My sister said to me, “Beware of the fierce dog.” 

_________________________________________________________________ 
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เรื่องที่  4  ฉลากยาและคูมือการใชอุปกรณตาง ๆ 

            4.1   ฉลากยา (Drug Lables) 

 ขอความบนฉลากยาจะใหขอมูลเก่ียวกับตัวยาท่ีสําคัญ (Active ingredients) สรรพคณุ

ของยา (Uses) ขอควรระวังในการใช (Warnings) วิธีใช (Directions) และขอมูลคําแนะนําอ่ืน ๆ ท่ี

สําคัญ เชน เก็บไวในท่ีเย็น เปนตน 

 ขอความท่ีเปนการใชยา ขอควรระวัง ขอมูลคําแนะนําอ่ืน ๆ มักจะเขียนอยูในรูปของ

ประโยคคําสั่ง ซึ่งขึ้นตนดวยคํากริยา เชน 

- Keep out of reach of children. (เก็บใหพนมือเด็ก) 

- Take one tablet after each meal. (กินยา 1 เม็ดหลังอาหาร) 

- Shake well before use. (เขยาขวดกอนใชยา) 

นอกจากนี้ ยังมีขอความคําแนะนําอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชยาท่ีควรทราบ เชน 

- You should have it directly after meal. (ควรกินยาทันทีหลังอาหาร) 

- The doses must not be divided. (ตองไมแบงยากิน กินยาตามคําสั่งอยาง

เครงครัด) 

- Do not use if the package is open. (หามใชถากลองถูกเปดแลว) 
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Study  the following drug lables carefully. Use your dictionary as needed. 

ศึกษาสวนประกอบของฉลากยาตอไปนี้ใชพจนานุกรมหาความหมาย 
 

Drug Facts 

Active ingredients Purpose 

Amica Extract 30% …………….. Analgesic 

Uses Reduces and relives the following symptoms 

           Bruises        Sprians        Wounds 

           Anti – inflammatory          Analgesic 

Warnings 

Ask a doctor before use if you have 

           Severe bleeding 

If pregnant or breast – feeding, ask a health 

Professional before use. 

Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help. 

Directions 

Apply to affected area 3 – 4 times daily, rubbing gently until fully 

absorbed. 

Other information 

Store at 20 - 25°C (68 - 77°F) 

 

Word Studies   (ศัพทที่ควรทราบ) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

drug facts 

ingredient 

reduce 

relieve 

symptom 

severe 

pregnant 

n. 

n. 

vt., vi. 

vt. 

n. 

adj. 

adj. 

ขอมูลตัวยา 

สวนผสม 

ลด 

บรรเทา 

อาการ 

รุนแรง 
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คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

breast – feeding 

overdose 

adj. 

n. 

มคีรรภ 

เล้ียงบุตรดวยนมมารดา 

ขนาดยาท่ีรับประทานมากเกิน

กําหนด 

 

Grammar focus   (หลักไวยากรณ) 

  ประโยคคําสั่ง จะละประธานไวในฐานท่ีเขาใจ เพราะประโยคคําสั่ง เปนประโยค 

ท่ีบอกใหผูฟง หรือผูรับสารเปนผูกระทํา ดังนั้น ประธานของทุกประโยคคําสั่งก็คือ YOU นั่นเอง 

ประโยคชนิดนี้มักพบในคําชี้แจง (Instructions) 

  สวนอ่ืนของประโยคก็ยังเหมือนเดิม คือ ประกอบดวย Verb (V) + Object (O) + 

Place (P) + Time (T) เชน 

S (Subject) V (Verb) O (Object) P (Place) T (Time) 

(You) Ask a doctor  before use. 

(You) Ask A health professional  before use. 

(You) Apply  to affected area 3 – 4 times daily. 

(You) Press the release buttons. (release buttons =  

ปุมปลดล็อค) 

 

(You) Lift the back cover off.   

(You) Align the contacts of the 

battery with the 

connectors on the 

battery compartment. 

(contact = จุดสัมผัส 

battery compartment = 

ตัวโทรศัพทท่ีเปนชอง

ในแบตเตอร่ี) 

 

(You) Close  the back cover.   

 

 

 



84 

 4.2  คูมือการใชอุปกรณ (Instruction) 

 การใช Sim card และ Battery ของโทรศัพทมือถือ 

ขั้นตอนการเตรียมโทรศัพทมือถือ (Cell phone) 

1. Press the release buttons and lift the back cover off. 

2. If the battery is inserted, left the battery in the direction of the arrow to remove it. 

3. Insert the SIM card. Make sure that the contact area on the card is facing 

the connectors on the device and that the beveled corner is facing the top of the device  

4. Align the contacts of the battery with the corresponding connectors on the battery 

compartment, and insert in the direction of the arrow 

 

Word Studies  (ศัพทควรรู) 

Vocabularies  

(คําศัพท) 

Meaning  

(ความหมาย) 

Vocabularies  

(คําศัพท) 

Meaning  

(ความหมาย) 

press 

remove 

insert 

align 

กด 

ถอด  เอาออก 

ใสเขา  บรรจุ 

จัดใหเปนเสน

เดียวกัน 

direction 

arrow 

device 

bevel 

ทิศทาง 

ลูกศร 

อุปกรณ 

สวนลาดเอียง

ของเสนผิวหนา

ท่ีไมเปนมุมฉาก 
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Activity 9   Rearrange these steps according to the pictures. 

กิจกรรมที่ 9  เรียงลําดับข้ันตอนการใชโทรศัพทมือถือใหถูกตองตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Electric cooker  หมอหุงขาวไฟฟาเปนอุปกรณท่ีใชกันเกือบจะทุกครัวเรือนใน

ปจจุบัน หมอหุงขาวไฟฟาแตละชนิดจะมีประสิทธิภาพแตกตางกันไปแลวแต

ย่ีหอ รุน และขนาด 

 Parts of the rice cooker    

                           

1.  Insert the battery. 

2. To replace the cover, 

direct the top locking 

catch toward its slot 

first and then press 

down until the cover 

locks into place. 

3. Insert the SIM card into 

the card holder. Ensure that 

the beveled corner on the 

card is facing right, and that 

the contact area on the card 

is facing down. 

4. With the back of the 

device facing you, press 

and hold the release 

button and lift up the 

cover. 

ลําดับที่ถูกตองคือ (นําตัวเลขมาใสที่น่ี) 
 
.................        ..................        .................       ................. 

lid 
inner bowl 
handle 
keep warm light 
 

rice cooking light 
rice cooking switch button 
body 
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Word Studies   (ศัพทที่ควรทราบ) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

lid 

handle 

inner bowl 

measure 

rinse 

fill up 

appropriate 

require 

graduate 

separate 

immediately  

n. 

n. 

n. 

vt. 

vt. 

v. 

adj. 

vt. 

vt. 

adj. 

adv. 

ฝาหมอ 

ท่ีจับ 

หมอใบใน 

วัด 

ลาง, ริน 

ใสใหเต็ม, บรรจุเต็ม 

เหมาะสม 

ตองการ, ประสงค 

แบงออกเปนขีด ๆ 

แบงออก 

ทันที 

 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

 Passive Voice 

  เราใช passive voice ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ 

1. ในกรณีท่ีเนนผูถูกกระทํา เชน   The mistake was discovered. 

2. ในกรณีท่ีไมทราบวาใครเปนผูกระทํา  เชน   Suda’s car was stolen. 

3. ในกรณีท่ีไมนาจะพูดถึงผูกระทํา เชน  Miss Liu was given some bad advice. 

4. ใชกับกริยาท่ีตองการกรรมเทานั้น 

 โครงสรางประโยค คอื Be + V.3 และ Verb to be จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เชน 

 Active   :  Jane eats

 Passive   :  An orange is 

 an orange. 

eaten by

 Active   :  Jane 

 Jane. 

is eating

 Passive  :  An orange 

 an orange. 

is being eaten

 Active   :   Jane 

 by Jane. 

ate a mango. 
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 Passive  :   An orange was eaten

 Active   :    Jane 

 by Jane. 

will eat

 Passive  :   An orange 

 an orange. 

will be eaten by

 Active   :   Jane 

  Jane. 

has eaten

 Passive  :   An orange 

 an orange. 

has been eaten by
 

 Jane. 

 Washing machine  เคร่ืองซักผาในปจจุบันจะใชกันแพรหลาย เพราะประชาชน

ในเมืองสวนใหญจะทํางานไมมีเวลาซักผาดวยตัวเอง ประกอบกับแมบานก็หา

ยาก จึงนิยมหันไปใชเคร่ืองซักผากันมาก 

              

เคร่ืองซักผาแตละเคร่ืองจะมีประสิทธิภาพแตกตางกัน

ไป แลวแตย่ีหอ รุน แตสวนประกอบท่ีสําคัญ ๆ ใน

การทํางานดังนี้ 

1.1 ปุมเปด/ปด (ON/OFF) ใชสําหรับ

เปด/ปดเคร่ือง 

1.2 ปุมซักผา (WASH) ใชสําหรับซัก

เสื้อผา บางย่ีหอจะสามารถเลือก

ไดวาจะใหเคร่ืองซักก่ีคร้ัง  

          ซักอยางไร  

1.3 ปุมต้ังเวลา (TIMER) ใชสาํหรับต้ังเวลาในการซักวาจะใหเคร่ืองใชเวลาในการ

ซักก่ีนาที  

1.4 ปุมต้ังโปรแกรม (PROGRAM) จะมีโปรแกรมตาง ๆ ใหเลือกแลวแตประเภท

ของเสื้อผา อุณหภูมิ และประเภทของการซัก ซึ่งเคร่ืองซักผาบางรุนจะสามารถ

เลือกโปรแกรมในการซกัไดหลายโปรแกรม 

  ในการซักเสื้อผาดวยเคร่ืองซักผานั้น ผูเรียนตองดูดวยวาเสื้อผาท่ีจะใชซักดวย

เคร่ือง ซึ่งเปนเสื้อผาสําเร็จรูป ปกติจะมีปายกําหนดวิธีการซักเสื้อผาชิ้นนั้น ๆ ไวดวย  
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  ขอใหผูเรียนศึกษาคูมือการใชเคร่ืองใชไฟฟา หรืออุปกรณตาง ๆ ท่ีเปน

ภาษาอังกฤษและสังเกตปุม รวมท้ังการต้ังโปรแกรมในแตละเคร่ือง พยายามทําความเขาใจและ

ลองปฏิบัติตามจนกวาจะสามารถใชอุปกรณนั้นได 

 

เรื่องที่  5  คําแนะนํา และคําเตือนตาง ๆ (Advices and Tips) 

 5.1  คาํเตอืนเก่ียวกับการพยากรณอากาศ 

        กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทย มีเว็บไซดสําหรับการพยากรณอากาศ และมีการ 

ออกประกาศเตือนสภาพอากาศ ท่ีเว็บไซด http://www.tmd.go.th ซึ่งนักศึกษาสามารถไปคนควา 

เพิ่มเติมได 

        ใหผูเรียนศึกษาประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาภาษาอังกฤษขางลางนี้และ

เปรียบเทียบกับคําประกาศเตือนฉบับเดียวกัน แตเปนภาษาไทยใหผูเรียนหาความหมายของคํา 

ในประกาศในตารางขางทาย 
 

Warning 

“Heavy Rainfalls and Strong Wind – Waves” 

No.3 (121/2552) Time Issued : August 25, 2009 

             A nearly active low pressure trough still lies across the lower North, the upper Central    

and the Northeast. The rather strong southwest monsoon prevails over the Andaman Sea, Thailand, 

and the Gulf of Thailand. Torrential rain and isolated heavy falls are likely over the country. Since 

2 – 3 days, heavy rainfalls have affected much of the South region leading to possible flash 

along foothills and waterways

              Wind – waves above 2 meters in the 

 to be in effect for alert areas for provinces of Chumphon, Ranong, 

Surat Thani, Phangnga, Phuket, Krabi, Trang and Satun during 1 – 2 days. 

thundershower areas are likely in the Andaman Sea 

and the Gulf of Thailand. All ships should proceed with caution during1 – 2 days.  
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ประกาศเตือนภัย 

“ฝนตกหนักและคล่ืนลมแรง” 

ฉบับที่ 3 (121/2552) ลงวนัที่ 25 สงิหาคม 2552 

                 รองความกดอากาศตํ่ากําลังคอนขางแรงยังคงพาดผานภาคเหนือตอนลางภาคกลาง

ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดา

มัน ประเทศไทย และอาวไทยมีกําลังคอนขางแรง ลักษณะเชนนี้ ทําใหท่ัวประเทศยังมีฝนตกชุก

หนาแนนโดยมีฝนตกหนักในบางพื้นท่ี สําหรับในชวง 2 – 3 วันท่ีผานมา ภาคใตมีฝนตกหนัก

เกิดขึ้นในหลายพื้นท่ี จึงขอใหประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยบริเวณท่ีลาดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผาน

               สวนคล่ืนลมในทะเลอันดามัน และอาวไทยโดยเฉพาะบริเวณท่ี

 

และพืน้ท่ีลุมบริเวณจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และสตูล ระมัดระวัง

อันตรายจากสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากตอไปอีก 1 – 2 วัน 

ฝนฟาคะนอง มีคล่ืนสูง

มากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในระยะ 1–2 วันนี้ไวดวย 

 

Word Studies   (ศัพทที่ควรทราบ) 

คํา/ขอความ ความหมาย (ภาษาไทย) 

Warning การเตือน 

Heavy Rainfalls ฝนตกหนัก 

Strong Wind – Waves  คล่ืนลมแรง 

Time Issued ลงวันท่ี 

low pressure trough รองความกดอากาศตํ่า 

the upper central ภาคกลางตอนบน 

prevails over the Andaman sea มีกําลังปกคลุมทะเลอันดามัน 

torrential rain ฝนตกชุก 

isolated heavy falls ฝนตกหนักบางพื้นท่ี 

flash floods น้ําทวมฉับพลัน 

alert areas พื้นท่ีเสี่ยงภัย 

Thundershower ฝนตกคะนอง 

all ships should be proceeded with caution. เรือทุกลําควรเพิ่มความระมัดระวัง 
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Activity 10  Warning  : Please read the following warning and choose the best answer 

กิจกรรมที่ 10   ใหผูเรียนอานประกาศเตือนตอไปนี้ และตอบคําถามขางลาง 

Warning 

“Heavy Rainfalls and Strong Wind – Waves” 

No. 2 (120/2009) Time Issued : August 24, 2009 

                  The rather strong southwest monsoon still prevails over the Andaman Sea, 

Thailand, and the Gulf of Thailand. Torrential rain and isolated heavy to very heavy  

falls are likely in the South. People in the risky areas along foothills near waterways  

and in lowlands should beware of flooding condition during this period. This condition 

alerts for provinces of Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phangnga, Phuket, Krabi, Trang 

and Satun. Besides, the wind – waves are likely in the Andaman Sea and the Gulf of 

Thailand has strength and above  2 meters in the thundershower areas. All ships should 

proceed with caution during 2 – 3 days. 

                    A nearly active low pressure trough still lies across the lower North, the 

upper Central and the Northeast. Increasing in rainfall is likely in the areas. 
 

1. What is the weather like over the Gulf of Thailand? 

a. Sunny. 

b. Heavy rainfalls with strong waves. 

c. Low pressure trough still is expected soon. 

2. Which part of Thailand is expected very heavy rainfalls? 

a. North 

b. East 

c. Upper Central 

3. Which province is not a risky area by this warning? 

a. Phuket 

b. Songkla 

c. Krabi 

 



91 

4. Which sentence is true according to the warning? 

a. People  in Ranong should be aware of floods. 

b. It is mostly cloudy in the South of Thailand. 

c. Decreasing in rainfall is expected in the North. 

5. What does “torrential rain” mean? 

a. Strong wind. 

b. High waves. 

c. Very heavy rain. 
 

 5.2  ขอควรปฏิบัติในการเขาชมพิพิธภัณฑ (Museum Rules) 

        The Hood Museum of Art ของ Dartmouth College มลรัฐ New Hampshire ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เปนแหลงรวมงานศิลปะ ภาพวาด และวัตถุโบราณตาง ๆ เปดบริการใหเขาชม เพื่อ

ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท่ีปรากฏอยูในชิ้นงานทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑแหงนี้ อยางไรก็ตาม      

ผูเขาชม ตองปฏิบัติตามกฎตามพิพิธภัณฑ เพื่อใหงานศิลปะและวัตถุโบราณเหลานั้นยังคงสภาพท่ี

ดี ไมชํารุดเสียหาย เพื่อใหประชาชน เยาวชนรุนตอ ๆ ไป ไดมีโอกาสชื่นชมงานศิลปะและ

วัฒนธรรมเหลานี้ตอไปตราบนานเทานาน 
 

  ขางลางนี้ เปนกฎของพิพิธภัณฑ The hood Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Rules 

 Please help the museum staff protect works of arts on view in the galleries by following  

the rules listed below. We appreciate your help keeping the art safe so that it may be enjoyed  

by many generations to come! 

 Do not touch works of art. Your touch may not seem like much, but even the slightest  

contact can damage the surface of a painting, discolor stone, and even rust metal. 

 Keep a safe distance between you and each work of art. This helps to avoid accidental 

touching or bumping. 

 No leaning on walls or cases (either to write or for physical support). This help keep  

orks of art hung on the walls or displayed in cases safe. Feel free to sit on the benches or the floor  

as you talk, write, or draw. 

 No food, drink, or gum is allowed in the galleries. The art in the museum will 

provide plenty of food for thought as well as a feast for the eyes! 

 Thank you for  following these rules to help keep the art safe! 
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หลักไวยากรณ (Grammar Focus) 

การใชคํากริยา help และ avoid 

 help 

  การใชคํากริยา help ในประโยค สามารถตามดวยกริยา infinitive ท่ีมีคําวา to  

หรือไมมีคําวา  to  ก็ได เชน 

 Can you  help wash the dishes? หรือ 

 Can you  help to wash the dishes? ก็ได (คุณชวยลางจานหนอยไดไหม) 

 I help John (to) repair his car. (ผมชวยจอหนซอมรถของเขา) 

 Please help the museum staff protect works of art on view in the galleries. 

 (โปรดชวยเจาหนาท่ีของพิพิธภัณฑคุมครองงานศิลปะท่ีแสดงในหองแสดงศิลปะ) 

 avoid 

  คําวา avoid ตองตามดวยคํากริยาเติม ing เชน 

 Try to avoid using the car. (พยายามหลีกเล่ียงการใชรถยนต) 

 This helps to avoid accidental touching or bumping. 

 (นี่ชวยหลีกเล่ียงการถูกหรือชนโดยบังเอิญ) 

 

Activity 11  Word studies : Use the words from the Museum Rules to fill  in the blanks. 

กิจกรรมที่ 11  ใหผูเรียนหาคําศัพทจาก Museum Rules นํามาเตมิในประโยคตอไปนี ้

1. Please ………………….the museum staff protect works of art on view in the 

galleries. 

2. Your ……………………. can damage the surface of a painting, discolor stone,  

      and even rust metal. 

3. Keeping a safe distance helps to  ……………….. touching the work of art. 

4. A pencil mark is easier to …………….. than a pen mark. 
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Activity 12    Museum Rules : Answer these questions. 

กิจกรรมที่ 12  ใหนักศึกษาอานและตอบคําถามตอไปนี ้

1. How can visitors help the museum staff protect the works of art? 

a. By paying the entrance fee. 

b. By following the museum rules. 

c. By asking a pencil from the Visitor Services desk. 

2. Why do me keep a safe distance? 

a. Six  rules. 

b. Seven  rules. 

c. Eight  rules. 

3. Why does the museum want to keep the art safe? 

a. So that the museum has more visitors. 

b. To save the art for the next generations. 

c. Because the museum doesn’t want to damage the paintings. 

4. To prevent accidental touching or bumping to the works of art, what does the 

museum want visitors to do? 

a. Keep a good distance from the art. 

b. Not to eat nor drink in the galleries. 

c. Not to take pictures of the art. 

5. What should a visitor do if he or she needs a pencil? 

a. Buy one from a souvenir shop. 

b. Go to the Visitor Services Desk. 

c. Use a pen instead of a pencil. 

6. Does the museum provide food for the visitors? 

a. Yes. But for the eyes only. 

b. Yes. Only on request. 

c. No. 
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7. Does the museum allow picture taking? 

a. Yes. But visitors must read and sign on a form. 

b. Yes. Visitors can take any picture he or she wants. 

c. No photography is allowed in the museum. 

8. What does “food for thought” mean? 

a. Food you can eat. 

b. Food you can think of. 

c. Something for someone to think about. 

 

 คําแนะนําในการปรุงอาหารไทย 

ผัด เปรี ้ยวหวานไก  เปนอาหารขึ ้นชื ่อของ

ประเทศไทยไปทั่วโลก นักศึกษาทําผัดเปรี้ยวหวานไก

เปนหรือไม ลองคุยกับเพื่อนวา ผัดเปรี้ยวหวานไก เขา

ทํากันอยางไร หรือจะชวนกันทําเปนอาหารกลางวัน 

อาหารเย็นก็ได 

  

 

 คราวนี้ เรามาดูวิธีการทําเปร้ียวหวานไก เปนภาษาอังกฤษนะครับ  แตกอนอื่นขอใหศึกษา

คําศัพทท่ีเก่ียวของกอน 

 

Instruction (วิธีทํา) 

 Thai Chicken Sweet and Sour Recipe. 

 (1)  Slice the chicken breast into thin strips, and marinate with ½ teaspoon of salt,  

½ teaspoon of pepper and a pinch of corn flour mixed with the rice wine or sherry. Leave  

to marinate for 15 – 30 minutes while making the sauce. 

 (2)  To make the sweet and sour sauce, take tomato ketchup, cucumber, onions, salt, 

sugar, pepper and some water or stock and mix in a saucepan.  Then bring to the boil and 

simmer on a low heat for 10 – 15 minutes whilst frequently stirring. 
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 (3)  Mix the corn flour with a little bit of water till dissolved and pour straight into  

the boiling sauce.  Mix in and remove from the heat when the sauce has thickened. 

 (4)  Heat up the oil on a low heat in a frying pan or work.  Add the chicken and fry  

until golden and crispy on the outside. 

 (5)  Crush  the garlic and add to the pan, stirring until you can smell the garlic but  

so as not to burn it.  Chop the vegetables into chunks or slices and add them all into the pan. 

 (6)  Stir fry for a few minutes until the onion starts to go a little soft and then add the 

sweet and sour sauce.  Cook for another couple of minutes to combine the flavours and you  

are ready to serve. Serve with Jasmine Rice or Noodles, then enjoy! 

 

Word Studies  (ศัพทควรรู) 

Vocabularies  

(คําศัพท) 

Meaning  

(ความหมาย) 

Vocabularies  

(คําศัพท) 

Meaning  

(ความหมาย) 

breast 

strip 

sour 

corn flour 

อก 

เปนร้ิว 

เปร้ียว 

แปงขาวโพด 

marinate 

simmer 

crispy 

garlic 

 

 

 

กรอบ 

กระเทียม 

 

Activity  13  Find the words in the Thai Chicken Sweet and Sour to fill in the blanks. 

กิจกรรมที่ 13   ใหหาคําในสูตรการทําเปร้ียวหวานไก และนํามาเติมลงในชองวางขางลางนี ้

1. To make Thai chicken sweet and sour, the chicken breast must be sliced into 

…………………. . 

2. Leave the mixture of salt, corn flour and rice wine to …………………….  

      for 15 to 30 minutes. 

3. To make the sweet and sour sauce, all the ingredients are needed except 

………………………… . 

4. While simmering the sauce, we need to ………………. it from time to time. 
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5. When the sauce has ………………….., we remove it from the heat. 

6. Fry the chicken in a part until it becomes …………………………… . 

7. Chop the vegetable into …………………. and add them into the pan. 

8. After adding the sweet and sour sauce, we cook for a few more minutes to 

……………….. the flavors. 

 

Activity 14   Thai Chicken Sweet and Sour :  Rearrange these sentences to make  

a gourmet Thai Chicken Sweet and Sound dish according to the above 

recipe. 

กิจกรรมที่ 14  ใหผูเรียนเรียงลําดับข้ันตอนการทําผัดเปร้ียวหวานไกตามวิธีทําขางตน 

1. Add sweet and sour sauce. 

2. Chop the vegetables into chunks and add them into the pan. 

3. Heat up the oil on a low heat in a work. 

4. Fry the chicken until golden and crispy on the outside. 

5. Prepare the sweet and sour sauce. 

6. Cook for a few more minutes to combine the flavors. 
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เฉลย Chapter  2 

กิจกรรมที่  1   

 bill    boy    carport democracy early egg extra glad glass  

gloom     law    meaning media    responsibility  soil 

กิจกรรมที่  2    

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

creative 

creativity 

value 

as a result 

build up 

confidence 

abilities 

positive 

system 

curious 

adj. 

n 

v 

conj. 

v 

n 

n 

adj. 

n 

adj. 

ซ่ึงเกิดจากความคดิสรางสรรค 

ความสามารถในการสรางสรรค 

ใหความสําคญั 

ดังที่ เน่ืองแต ผลของมันคอื 

สราง เพิม่ 

ความเชือ่ถือ ความไววางใจ 

ความสามารถ 

แนนอน เชื่อถือได 

ระบบ 

ซ่ึงอยากรูอยากเห็น 

 

กิจกรรมที่ 3  

1. understood wrongly 

2. not approve 

3. not effective 

4. the state of being pure 

5. not responsible 

6. not legible 

7. not important 

8. not agree/not possible 

9. spelled wrongly 

                      10.   not active 
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กิจกรรมที่  4   

คํา คาํใหม ความหมาย 

visit visitor แขกผูมาเย่ียม 

work worker คนงาน 

interpret interpreter คนแปล ลาม 

piano pianist นกัเปยโน 

act actor นักแสดง 

science scientist นกัวิทยาศาสตร 

novel novelist นักเขียนนวนิยาย 

art artist จิตรกร 

operate operator พนักงาน 

collect collector ผูสะสม 

sail sailor ทหารเรือ 

motor motorist ผูขับขี่ยานยนต 

speak speaker ผูพูด 

กิจกรรมที่  5   

 Pop singer, shop manager, film director, computer operator, bus driver, child 

psychologist, ballet dancer, professional footballer 

กิจกรรมที่ 6  

1. a  2.  b  3.  c  4.  d  5.  a 

     6.   b  7.  c  8.  a  9.  a                10.  b   
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กิจกรรมที่ 7  

Root word and word origin 

Root Meaning ความหมาย Word ความหมาย 

auto 

dent 

liter 

man 

neo 

phon-, 

phono- 

scrib, 

script 

sol 

spec 

bio 

mar  

self 

tooth 

letter 

hand 

new 

sound, 

voice 

write 

 

sun 

look, see 

life 

see 

ตนเอง 

ฟน 

จดหมาย 

มือ 

ใหม 

เสียง 

ดวยเสียง 

เขียน 

 

ดวงอาทิตย 

มองด ู

ชีวิต 

เห็น 

autobiography 

dentist 

literature 

manual 

innovation 

telephone 

 

manuscript 

 

solar 

spectacles 

antibiotic 

marine 

อัตชีวประวัต ิ

ทันตแพทย 

วรรณกรรม 

คูมือ 

นวัตกรรม 

โทรศัพท 

 

ตนฉบับ 

 

แสงอาทติย 

แวนสายตา 

ยาปฏิชวีนะ 

ทางทะเล 

Prefix 

Root Meaning ความหมาย Word ความหมาย 

anti 

com 

dis 

il- 

im- 

in- 

inter 

mal 

mono 

post 

Against 

with, together 

apart, not 

not 

not 

not 

between 

bad, evil 

one, single 

after 

ตอตาน, ดูขัดแยง 

กับ, ดวยกัน 

แยกจาก, ไม 

ไม 

ไม 

ไม 

ระหวาง 

ไมดี, ชั่วราย 

หน่ึงเดียว 

หลังจาก 

antisocial 

community 

disagree 

illegal 

impolite 

invisible 

international 

malnutrition 

monologue 

postgraduate 

ตอตานสังคม 

ชุมชน 

ไมเห็นดวย 

ที่ผิดกฎหมาย 

ไมสภุาพ 

มองไมเห็น 

ระหวางประเทศ 

การขาดแคลนอาหาร 

การพูดคนเดียว 

ระดบัปรญิญาโท 
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Suffix 

Root Meaning Word ความหมาย 

-an 

-er, or 

-ee 

-ian 

-ist 

person or thing belongs to 

person or thing that does something 

person to whom the action is done 

person skilled in the subject 

one who believes in 

American 

Dancer 

Trainee 

Historian 

socialist 

ชาวอเมริกัน 

นักเตนราํ 

ผูฝกงาน 

นักประวัติศาสตร 

นักสังคมนิยม 
 

กิจกรรมที่ 8 

1. John told me to go away. 

2. The teacher told her students to shut up. 

3. Suda told Suwit not to smoke. 

4. My father told me to drive in speed limit. 

5. My sister told me to beware of the fierce dog. 

กิจกรรมที่  9 

                      เรียงลําดับขั้นตอน ดังนี้   4 – 3 – 1 – 2        

กิจกรรมที่  10 

1. b             2.  c        3.  b    4.  a               5. c  

กิจกรรมที่  11 

1. help 2. Touch or slightest contact           3. avoid  4. remove 

กิจกรรมที่  12   

1. b      2. b          3. b           4. a              5. b             6.c            7.a            8.c 

กิจกรรมที่  13   

1. thin strips         2. marinate              3. corn flour              4. stir        5. thickened 

5.  golden and crispy on the outside     7. chunks or slices     8. combine 

กิจกรรมที่ 14 

  เรียงลําดับขั้นตอน ดังนี้ 5 – 3 – 4 – 2 – 1 – 6  
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Chapter 3 

Hello! Could you tell me……? 
 

สาระสําคัญ 

  ปจจุบันการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทมีการใชกันอยางกวางขวาง ดังนั้นมารยาท

การใชโทรศัพทในการติดตอกับเพื่อน ญาติ หรือสอบถามขอมูล จําเปนตองใชสํานวนภาษาที่

เหมาะสม ถูกตอง  จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายของการสื่อสารในเร่ืองท่ีตองการ 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ใชสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมในการพูดโตตอบทางโทรศัพทกับเพื่อน  

ญาติพี่นอง และผูคุนเคยได 

2. ใชโทรศัพทในการสอบถามขอมูลตาง ๆ ได 

3. ใชโทรศัพทในการสอบถาม หรือใหขอมูลท่ีเก่ียวกับงานอาชีพได 

 

ขอบเขตเน้ือหา 

  เร่ืองท่ี  1  การติดตอทางโทรศัพทกับผูคุนเคย 

  เร่ืองท่ี  2  การติดตอทางโทรศัพทเพื่อสอบถามขอมูลตาง ๆ 

  เร่ืองท่ี  3  การติดตอทางโทรศัพทเพือ่การประกอบอาชพี 
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เรื่องที่  1  การติดตอโทรศัพทกับผูคุนเคย 

  ในการโทรศัพทมีท้ังสถานการณท่ีโทรไปหาผูท่ีคุนเคย ติดตอธุระสวนตัว 

และสถานการณท่ีเปนทางการ เชน การติดตอการงาน เชน การติดตอธุรกิจ การจองหองพัก/ 

ต๋ัวโดยสาร ภาษาท่ีใชในสถานการณท่ีไมเปนทางการ ยอมแตกตางจากสถานการณท่ีเปน 

ทางการ  

การโทรศัพทถึงผูท่ีคุนเคย : จะใชภาษาแบบกันเองท่ีไมเปนทางการ หรือภาษา 

ท่ีเปนกันเอง (informal) ในการโตตอบระหวางผูเรียกเขา (caller) กับผูรับสาย (receptionist) 

ตัวอยางประโยค คําอธิบายภาษา 

Hello. 

Good morning   02 2819090 

Introduction: 

ใชสําหรับผูรับ (receptionist) 

Can I speak to Jane, please? 

May I speak to Jane, please? 

Is Jane home? 

Is Jane there? 

Asking for sentence 

ผูเรียกสาย (caller) ใชขอพูดกับผูพูดปลายทาง 

O.K.  

Just a moment, please. 

ใชเมื่อผูท่ีผูเรียกตองการจะพูดดวยอยู 

He/she is out.  

Sorry, he/she’s not here right now. 

When someone is not available: ใชเมื่อผูท่ี

ผูเรียกตองการพูดดวย หากตนทางไมอยู 

May I ask who’s call up, please? ใชเมื่อถามชื่อผูเรียกตนทาง 

It’s Jane. 

Jane is speaking. 

ใชเมื่อผูท่ีตนทาง (Caller ) ตองการพูดดวย 

รับสายเอง  

Would you like to leave a message?  ใชเมื่อผูรับสาย(receptionist)เสนอวาตองการ

ฝากขอความหรือไม 

Could I leave a message? ใชเมื่อผูเรียกเขาตองการฝากขอความไว 

Please  tell Jane that Susan called. 

Please tell Jane to call me at 3 p.m. today 

Please tell Jane to call me at 02 – 2822222  

ใชเมื่อตองการฝากขอความใหโทรออก 
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  ศึกษาบทสนทนาทางโทรศัพทตอไปนี ้ซึ ่งเปนการสนทนาระหวาง Jane และ 

Greg สถานทีค่ือบานของ John เมื่อมีเสียงโทรศัพทดังขึ้น John ไปรับสายพบวามีผูโทรมาหา 

Steve ซึ่งขณะนั้นไมอยูบาน จะกลับมาประมาณตอนเย็นประมาณ 5 โมงคร่ึง ดังนั้น John จึงถาม

ชื่อคนโทรศัพทและจะบอก Steve ใหทราบวา Greg โทรมาหา 

 Rrrrrrrr…… 

 John : Hello. 

 Greg : Hello. Is Steve there? 

 John : I’m sorry. He’s not here right now. 

 Greg : What time will he be back? 

 John : Around five thirty. 

 Greg : This afternoon? 

 John : Yes. May I ask who’s calling? 

 Greg : This is his friend, Greg. 

 John : Okay. I’ll tell him you called. 

 Greg : Thanks. 

 

สํานวนที่นาสนใจ 

 I’m sorry. He’s not here right now. 

  การบอกวาผูท่ีตองการพูดดวยไมอยูแทนท่ีจะบอกเฉย ๆ วา He’s not here right 

now. เราควรพูดคําวา I’m sorry. เร่ิมตนดวย ทําใหฟงดูดีขึ้น ไมหวน และแสดงความรูสึกเห็นใจ

ผูพูดท่ีตองผิดหวัง ไมพบคนท่ีตองการพูดดวย 

 Around  five thirty. 

  คําวา around เปนการกะโดยประมาณ อาจจะใชคําวา about แทนก็ได แตคําวา 

around คอนขางเปนภาษาพูด 

 

 

Is Steve there? 
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 May I ask who’s calling? 

  ถาตองการถามชื่อคนโทร นี่เปนคําพูดท่ีควรใช นอกจากนี้ อาจจะถามอีกอยางวา  

May I tell him/her who’s calling? ก็ได เปนการถามโดยออม ๆ วา จะใหบอกวาใครโทรมา 
 

May I tell him/her who’s calling?  

Can I 

Could I (สุภาพมาก) 

 

 This is his friend, Greg. 

  การบอกชื่อ แทนท่ีจะบอกชื่อเฉย ๆ วา This is Greg. ก็มีคํามาขยายวา เปนเพื่อน

อยางนี้  ดูดีกวาบอกชื่อเฉย ๆ 
 

Activity 1.1  Is Steve there? : Use the words or phrases in the dialogue to fill  

in the blanks. 

กิจกรรมที่ 1.1 นําคําและสํานวนในบทสนทนามาเติมลงในชองวางตอไปนี ้

  John : Hello. 

  Greg : Hello. Is Suzan there? 

  John : I’m sorry, She’s not …………(1)……….. right now. 

  Greg : What time will ……….(2)………? 

  John : Around six thirty. 

  Greg : This afternoon? 

  John : Yes. May I ask ………..(3)……….? 

  Greg : This is her friend, Greg. 

  John : Okay. I’ll tell her you ……….(4)………. .  

  Greg : Thanks. 
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Activity 1.2     Fill in the blanks 

กิจกรรมที่ 1.2   เติมคําในชองวาง 

Rrrrrrrr…… 

 John : Hello. 

 Greg : Hello. ……….(1)..…..….? 

 John : ……..….(2)…….…. He’s not here right now. 

 Greg : ……..….(3)……….. will he be back? 

 John : Around ………(4)……….. 

 Greg : This afternoon? 

 John : Yes. May I ask …………(5)………….? 

 Greg : This is ……………(6)……………….. 

 John : Okay. I’ll tell him ………(7)………… 

 Greg : Thanks. 

 

Activity 1.3 Try to talk the following telephone conversations. 

กิจกรรมที่ 1.3  ใหผูเรียนลองฝกใชคําพูดท่ีไดศึกษามาใชในสถานการณตาง ๆ ตอไปนี้ เมื่อทํา 

เสร็จแลว หากตองการดูตัวอยาง ใหดูท่ีเฉลยซึ่งเปนแนวทางไดศึกษาเปรียบเทียบ 

กับบทสนทนาท่ีผูเรียนฝกแตงเอง 

1. You ring a friend and his mother answers. She says your friend has gone  

out to play football. You leave a message to ask your friend to ring you back later. 

2. You ring a friend and his sister answers. You ask to speak to your friend.  

When your friend comes to the telephone you ask him if he has Malee’s telephone number. 
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เรื่องที่ 2  การพูดโทรศัพทเพ่ือติดตอธุรกิจ หรือสอบถามขอมูล 

  การโทรศัพทเพื่อติดตอธุระ ซึ่งหมายรวมท้ังการติดตอในทางธุรกิจ และการ

สอบถามขอมูล ตองใชสํานวนภาษาท่ีเปนทางการดังนี้ 
 

ตัวอยางประโยค คําอธิบาย 

Hello, Oriental Hotel, Can I help you? 

Good morning, Surapon Company. Can I help 

you? 

Introduction : 

ใชคําพูดเมื่อทบทวน/operator 

(receptionist) รับสายคร้ังแรก 

Can I have extension number 2422? 

Can I talk to the manager, please? 

Could I speak to Mrs. Smith, please? 

Is Mr. Lee in? 

Asking for someone : 

ใชพูดเมื่อผูเรียกเขา (caller) รวมประโยค  

ขอพูดดวย..... 

Caller  : Can I have extension 3343, please? 

Receptionist  : Certainly, hold on a minute,  

I’ll put you through. 

Connecting someone : 

ใชพูดเมื่อจะตอสายหรือเรียกไปยังผูรับ 

I’m afraid the manager is not available at the 

moment. 

The line is busy at the moment. 

I’m afraid he in a meeting. 

When someone is not available : 

ใชพูดเมื่อผูท่ี caller ตองการพูดดวยไมอยู

หรือไมวาง 

Could I tell Mr. Johnson who is calling 

please? 

Taking a message : 

ใชเมื่อผูรับสายตองการชวยรับขอความ 

ไวแทน 

Could you ask him to call Mr. Jim at  

02 2822222 please? 

Making a request : 

ใชเมื่อตองการใหชวยบอกใหโทรกลับ 
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ตัวอยางบทสนทนา Mr. Kane โทรหา Jndy โดย operator ตอไปที ่Jannie ผูรับโทรศัพทแจงวา  

Judy ไมอยู และรับฝากขอความไว 

 Operator : Good morning, General Foundation, Can I help you? 

 Mr. Kane : Hello. Could I talk to the Sales Manager, please? 

 Operator : Certainly, hold on a minute, I’ll put you through. 

 Jannie  : Sales Division, Jannie speaking. 

 Mr. Kane : This is Kane calling, Is Judy in? 

 Jannie  : I’m afraid she is out at the moment. Can I take a message? 

 Mr. Kane : Yes, could you ask him to call me at 2.30 p.m. I need to talk to  

     him about the new order. 

 Jannie  : Could I have your number, please? 

 Mr. Kane : Yes, It’s 222989, and this is Roger Kane. 

 Jannie  :  Thank you Mr. Kane I’ll give him the message. 

 Mr. Kane : Thanks, bye. 

 Jannie  : Bye. 

 

Activity 2.1  :   Answer the following questions. 

กิจกรรมที่ 2.1  ตอบคําถามเก่ียวกับบทสนทนาดังกลาว 

1. Who does Mr.Kane want to talk to? 

2. Is the sales manager in? 
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เรื่องที่  3 การพูดโทรศัพทเพ่ือการประกอบอาชีพ 

  บทสนทนาตอไปนี้เก่ียวกับอาชีพการทําอาหารสงตามบาน หรืองานเล้ียงตาง ๆ 

ธุรกิจนี้ในภาษาอังกฤษ ใชคําวา  Catering Business  เปนธุรกิจท่ีทํารายไดดีประเภทหนึ่ง 

  ในบทสนทนา Linda รับโทรศัพทจากลูกคา ขอใหทําอาหารสงงานสังสรรคกับ

เพื่อน ๆ ซึ่งสวนใหญชอบอาหารประเภทปลา และมีบางคนไมกินเนื้อสัตว 

 

Activity 3.1   Find the meaning of the following as in the example. 

กิจกรรมที่ 3.1  ใหผูเรียนหาความหมายของคําในตารางขางลางนี้ ตามตัวอยาง 
 

คํา/ขอความ ความหมาย 

Quality Catering (1) 

prepare some food (2) 

dinner party (3) 

main course (4) 

dessert (5) 

some don’t eat meat. (6) 

selections of sea food (7) 

mushroom (8) 

pepper (9) 

chocolate cake (10) 

deliver (11) 
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Study this telephone conversation 

 Linda : Quality Catering. Can I help you? 

 Tom  : Yes, you can, I am having a party on Friday night. Could you prepare  

     some food for me? 

 Linda : Certainly. What kind of party is it? 

 Tom : It’s a dinner party for eight people. 

 Linda : I see. What do you like us to prepare? 

 Tom : Could you make a main course and a dessert? 

 Linda : No problem. Can you tell me what kind of food your guests like? 

 Tom : Well, most of them like fish, but some don’t eat meat. 

 Linda : I could prepare selections of sea food  with  mushroom  and pepper. 

 Tom : That sounds great! Can you make some chocolate cakes for dessert? 

 Linda : Of course, I can. 

 Tom : Can you deliver the food to my house? 

 Linda : Yes. But I can’t deliver until 7 p.m. Is that Okay? 

 Tom : Yes. That’s fine. Thank you very much. 
 

หลักไวยากรณ  (Grammar focus) 

การใช Can  Could  และ  Would 

  ในบทสนทนา จะพบวา มีการใชคําวา Can  Could  และ  Would หลายคร้ัง  

คําเหลานี้สามารถใชเพื่อเปนการขอรองอยางสุภาพได 

  ตารางขางลางนี้ เปนการใชคําขอรองอยางสุภาพท่ีเร่ิมจากเปนกันเอง  

(Less informal)  ไปหาแบบเปนทางการ (formal)  ดงันี้ 

Can 

Will 

Could 

Would 

 

you 

 

help me, please? 

Would you mind 

I wonder if you’d mind 

helping me, please? 
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Activity 3.2    Listen and fill in the blanks. 

กิจกรรมที่ 3.2  ใหผูเรียนฟงการสนทนา และเติมคําลงในชองวางตอไปนี้ 
 

 Linda : Quality Catering, ………(1)…………..? 

 Tom  : Yes, you can, I am having a party ……………(2)…………...  

    Could you prepare………(3)………. for me? 

 Linda : Certainly. ………(4)………. party is it? 

 Tom : It’s a ……………(5)…………… for eight people. 

 Linda : I see. What do you like us …………………(6)…………………….? 

 Tom : …………(7)……….. make a main course and a dessert/ 

 Linda : No problem. ….…(8)..….. tell me what kind of food your guests like? 

 Tom : Well, most of them like ……(9)….. but some don’t eat ….(10)…… 

 Linda : I could prepare selections of ……(11)……. and vegetarian keech with  

    mushrooms and ………(12)……….. 

 Tom : That sounds great! …(13)… make some chocolate cakes for dessert? 

 Linda : Of course, I can. 

 Tom : Can you ………(14)…………. to my house? 

 Linda : Yes. But I can’t deliver until ……(15)…….. p.m. Is that Okay? 

 Tom : Yes. That’s fine. Thank you very much. 
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Activity 3.3  Jumbled sentences : Rearrange these jumbled conversation sentences  

to form a proper telephone conversation. 

กิจกรรมที่ 3.3 ใหนักศึกษานําคําพูดทางโทรศัพท ระหวาง Bob และ Suda ตอไปนี้ เรียงใหเปน 

การสนทนาที่ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suda Catering, May I help you? 

Yes, That’s fine. Thank you very much. What kind of party is it? 

No problem. I see. What do you like us to prepare? 

Can you deliver the food to my house? It’s welcoming party for ten people. 

I am having a party on Friday evening. Could 

you prepare some food for me? 

Yes, but I will deliver it at 7 p.m. Is that Okay? 

I’d like some sea food and some dessert. 
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บทสนทนา 

Suda   : …………………………………………………………………………………………. 

Bob    : …………………………………………………………………………………………. 

             …………………………………………………………………………………………. 

Suda  : ………………………………………………………………………………………….. 

Bob   : ……………………………..……………………………………………………………. 

Suda  : ………………………………………………………………………………………….. 

Bob   : ……………………………..……………………………………………………………. 

Suda  : ………………………………………………………………………………………….. 

Bob   : ……………………………..……………………………………………………………. 

Suda  : ………………………………………………………………………………………….. 

Bob   : ……………………………..…………………………………………………………….  

 

Activity 3.4   Answer these questions based on the conversation between Linda and Tom. 

กิจกรรมที่ 3.4 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้จากบทสนทนาระหวาง Suda กับ Bob 

1. Who makes the call? 

a. Linda 

b. Tom  

c. Bob 

2. What is the purpose of the call? 

a. To order some food. 

b. To sell some food. 

c. To talk about food. 

3. When is the party? 

a. The next day. 

b. Friday morning. 

c. Friday evening. 

 



113 

4. How many people will be in the party? 

a. Six people. 

b. Seven people. 

c. Ten people. 

5. What food probably won’t be on Bob’s list? 

a. Sea food. 

b. Chocolate cake. 

c. Beef  salad. 
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เฉลย Chapter  3 
 

กิจกรรมที่ 1 

 กิจกรรมที่ 1.1  

 (1)   here  (2)   she be back (3)   who’s calling (4)   called  
 

 กิจกรรมที่ 1.2  

(1) Is Steve there?   

(2) I’m sorry 

(3) What time 

(4) Five thirty 

(5) who's calling 

(6) his friend, Greg 

(7) you called 
 

 กิจกรรมที่ 1.3 ตัวอยางบทสนทนา 

1.   You   :  Hello. Could I speak to John, please? 

 John’s mother  :    I’m sorry. He is not home right now. He has gone to play football.  

     Could I tell him who’s calling, please? 

 You   : Yes. Could you ask him to call Peter at 02 2822222, please? 

 

2.   You : Hello. Is that Jane? 

 Anna : Oh! It's not. I am Anne, Jane’s sister. Could you hold on a minute, please? 

 Jane : Hello. 

 You : Hello, Jane. It’s me Peter. Could you give me Bob number? I want to talk to 

   him about one group assignment. 

 Jane : Sure. It’s 02 2820999. 

 You : Thanks. 
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กิจกรรมที่ 2 

 กิจกรรมที่ 2.1   

1. He wants to talk to the Sales Manager. 

2. No, she is not. 

 

กิจกรรมที่ 3 

 กิจกรรมที่ 3.1  

(1) ชื่อบริษัท Quality สงอาหารงานเล้ียง (7)   อาหารทะเลหลากหลายชนิดใหเลือก 

(2) จัดอาหาร     (8)   เห็ดชนิดตาง ๆ  

(3) งานเล้ียงอาหารเย็น   (9)   พริกไทย 

(4) อาหารจานหลัก    (10) เคกรสชอ็กโกแลต 

(5) ขนมหวาน     (11) จัดสงอาหารถึงท่ี 

(6) บางคนไมรับประทานเนื้อสัตว 

 

 กิจกรรมที่ 3.2  

(1) Can I help you    (9)     fish 

(2) on Friday night    (10)  meat  

(3) some food     (11)  sea food 

(4) What kind     (12)  pepper 

(5) dinner party    (13)  Can you 

(6) to prepare     (14)  deliver 

(7) Could you     (15)  seven 

(8) Can you  
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 กิจกรรมที่ 3.3  

Suda   :    Suda Catering, May I help you? 

Bob    :    I am having a party on Friday evening. Could you prepare some food for me? 

Suda  :    What kind of party is it? 

Bob   :    It’s welcoming party for ten people. 

Suda  :    I see. What do you like us to prepare? 

Bob   :    I’d like some sea food and some dessert. 

Suda  :    No problem. 

Bob   :    Can you deliver the food to my house? 

Suda  :    Yes, but I will deliver it at 7 p.m. Is that Okay? 

Bob   :    Yes, That’s fine. Thank you very much. 

 

 กิจกรรมที่ 3.4  

 1.   c           2.   a            3.   c          4.   c          5.   c 
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Chapter 4 

Culture Differences 
 

สาระสําคัญ 

  การเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา เปนเรื่องจําเปนสําหรับสภาวะในปจจุบัน

ของยุคโลกาภิวัตน ที่มีการติดตอสื่อสารอยางสะดวก และรวดเร็ว นักศึกษาจําเปนตองศึกษา

คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกตอง และเหมาะสมกับเจาของภาษา        

และสามารถแสดงความคิดเห็นตอวัฒนธรรมความเปนอยูของเจาของภาษาได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

2. ใชคําศัพท และโครงสรางภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับวัฒนธรรม 

 ของเจาของภาษาได 

3.   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางวัฒนธรรมอังกฤษกับวัฒนธรรมไทยได 

 

ขอบเขตเน้ือหา 

  เร่ืองท่ี  1  การใชภาษาในการสื่อสารไดอยางตามแบบ ตามมารยาททางสังคม 

    และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

  เร่ืองท่ี  2  ความเชือ่และขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษา 

  เร่ืองท่ี  3  การเปรียบเทียบโครงสรางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 

  เร่ืองท่ี  4  การเปรียบเทียบสํานวน คําพังเพย สุภาษิต บทกลอน ภาษาไทย  

    และภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 



118 

เรื่องที่  1  การใชภาษาในการสื่อสารไดเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและ 

      วัฒนธรรมของเจาของภาษา 

การใชน้าํเสียง และภาษาทาทางไดอยางเหมาะสมกับบุคคล สถานทีแ่ละโอกาส เชน   

การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงสีหนา การแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ การแตงกาย 

การรับประทานอาหาร การรวมงานเล้ียง และกิจกรรมทางสงัคม เชน 

Blow a kiss. (การสงจูบ) 

 

Give me a big  hug  กอดฉันแนน ๆ   ชาวตะวันตกมักจะกอดกัน ในตอนเชากอนออกไปทํางาน 

กอดเมื่อพบเจอหนากัน จากลา แสดงความยินดีในวันเกิด วันที่ไดเลื่อนตําแหนง วันแตงงาน 

และอ่ืน ๆ กอดเมื่อตองการใหกําลัใจ (อาจจะมีตบหลังเบา ๆ ดวย 

http://www.gtoknow.org/blog/english101/271915 

 

Check hand  การทักทายนับเปนกาวแรกของการเปดประตูสูการสรางสัมพันธอันดี เมื่อเราตอง

ปฏิสัมพันธกับชาวตางชาติ การทักทายตามวัฒนธรรมของเขาจะสรางความประทับใจไดเปน

อยางดี เชน การทักทายดวยการจับมือ การจับมือโดยมารยาททั่วไป ใหใชมือขวาจับมือขวาของ

อีกฝายแลวเขยาขึ้นลงเบา ๆ เพียง 1 - 2 คร้ัง ดวยสีหนาย้ิมแยม   

http://www.taa.or.th/index.php?components=articles&id_articles_main=13 

 

การแนะนําตนเอง  เชน May I introduce myself? Let me introduce myself,……………….. 

 

การแสดงความยินดี เชน Congratulations on …………………………. 

 

การแสดงความเสียใจ  เชน I’m sorry for …………………………….. 

 

การขอความชวยเหลือ เชน Would you  please ………..…… Can you help me……..……….. 
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เรื่องที่  2  ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเจาของภาษา 

    ผูเรียนจะไดเรียนรูถึงเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

และภาษา ขอใหผูเรียนตั้งใจศึกษาและทําความเขาใจอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามท่ีกําหนด 

• “Cultural Diffences” 

Travelling to all corners of the word gets easier and easier. We live in a global community, 

we should learn their cultural differences. Here are some tips for travelers : 

-  In Spain  :  Woman always kiss on both cheeks. (สตรีมักจะจูบแกมกันท้ัง 2 ขาง) 

-  Chinese children  :  children never call adults by their first name.   

   (เด็กจะไมเรียกผูใหญโดยใชชื่อแรกของผูใหญ)) 

-  in Canada and the U.S.A.  :  You do not arrive early if you’re invited to  

    someone’s house.    (ไมไปงานท่ีไดรับเชิญกอนเวลา) 

 -   In Indonesia  :  You never  point to anything with your feet.     (ไมใชเทาชี้สิ่งตาง ๆ ) 

 -   The Korean do not pass something to another person or superior with only one hand. 

    (ไมสงสิ่งของใหผูอ่ืนหรือผูท่ีเหนือกวาดวยมือขางเดียว) 

 -   Muslim Countries  :  Don’t eat with your left hand.     

                (ไมรับประทานอาหารดวยมือซาย) 

 -  In France  :   You should not sit down in a café until you have shaken hands with  

                everyone you  you know .     (ไมนั่งจนกวาจะไดทําการทักทายกันกอน) 

 -  In Thailand  :  you should not touch anyone on the head, except a child.   

   (ไมสัมผัสศีรษะผูอ่ืน ยกเวนเด็ก) 

 -  The Japanese people do not emphasize eye contact.   

   (ชาวญ่ีปุนไมใหความสาํคัญกับการสื่อสารทางสายตา) 
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คําศัพทที่ควรรู (Word Studies) 
 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

difference 

country 

culture 

travelling 

invite 

arrive 

touch 

kiss 

cheek 

superior 

except 

n. 

n. 

n. 

n. 

v. 

v. 

v. 

v. 

n. 

n. 

v. 

ความแตกตาง 

ประเทศ 

วัฒนธรรม 

การเดินทาง 

เชือ้เชญิ 

มาถึง 

แตะ. สัมผัส 

จูบ 

แกม 

ผูท่ีอาวุโสกวา 

นอกเหนือจาก, ยกเวน 
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Activity 1  :   Chose the right answer. 

กิจกรรมที่ 1  :  เลือกคําตอบที่ถูกตอง 
 

1.  What country do women always kiss on both checks? 

 a.  Japan  b.  Canada  c.  Thailand  d.  Spain  

2.  The ________  people do not point anything with their feet. 

 a.  Indonesia  b.  Indonesian  c.  Chinese  d.  American 

3.  The ________ people always pass something with both hands to superior. 

 a.  Korean  b.  Canadian  c.  European  d.  French 

4.  The people in ________ do not eat with left hand. 

 a.  Canada  b.  African  c.  Muslim countries d.  USA 

5.  In ________ children never call adults by their First name. 

 a.  China  b.  USA  c.  Canada  d.  U.K. 

6.  You should not touch someone’head when you are in ________ . 

 a.  France  b.  Thailand  c.  Greek  d.  Italy 

7.  Japanese do not emphasize ________ . 

a.  wink  b.  wave hand  c.  wai   d.  eye contact 

8.  The people in France will ________ with their friend before they sit down. 

 a.  say goodbye  b.  greet  c.  shake hands  d.  kiss 
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Thai Culture  

 Thai culture can be divided into several aspects : beliefs, traditions, social values, 

and religious, etc. There are five regions in Thailand, each region has its unique culture such 

as a local language, customs, folk songs, or the way of living. Among those differences, 

kindness is the characteristic of Thais. The following are some ways to show Thai cultures     

to foreigners : 

 Tradition : There are many traditional events showing Thai way of living.  For 

example, on Songkran Festival, people pay their respect to the elders by pouring water on 

their hands, splash water at one another, make merit at the temple, or clean their houses. 

 Religions :  Buddhists go to the temple for making merit or meditation and praying. 

In the past, children enjoyed playing games taken place at the temple such as “jam jee mah 

kheo poe” 

 Architecture : Classical Thai architecture can be found in monastic monuments such 

as pagodas and temples. 

 Painting :  Classical Thai painting reflecting the stories of Buddhism, Thai customs, 

and traditions is shown in Buddhist temples and palaces. It is very artful. 

 Handicrafts : There are several handicrafts such as pottery, mutmi silk, and wood 

carving, ect. 

 Thai literature : Thai literature reflects the beliefs of Buddhism such as the spirit 

after death depending on his action in the past. 

 Thai songs, music and dance : Each region in Thailand has its own typical songs, 

music and dance. 

 Occupation : Most of all Thais are connected with agriculture. The equipments used 

for their occupation are sickle or cart, etc. 

 Tourism : There are many attractive places in Thailand. For example, Khon Kaen  

is famous for the local product mutmi silk or Chiangmai is well known for distinctive festival 

and handicrafts such as parasol and wood carving, etc. 
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 Food : Thai use only fork and spoon but not knife. Thai eat rice with dishes. Thai 

food is very spicy because chilly is used in a number of Thai dishes such as curry and even 

soups. 

 Clothing : Dress neatly on a visit to a religious place. 

 

ศัพทที่ควรรู  (Word Studies) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

Thai culture 

divide 

foreigner 

aspect 

belief 

tradition 

social 

religious 

unique 

local 

custom 

folk song 

way of living 

differences 

kindness 

characteristic 

tradition 

respect 

elder 

pouring 

splash 

adj. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adv. 

adv. 

adj. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

v. 

v. 

วัฒนธรรมไทย 

แบงแยก 

ชาวตางชาติ 

หนาตา 

เชือ่ถือไววางใจ 

ธรรมเนียมประเพณี 

วงสงัคม 

เครงครัดในศาสนา 

เปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

ทองถ่ิน 

ประเพณี 

เพลงพื้นเมือง 

วิถีชีวิต 

ความแตกตาง 

ความกรุณา 

คณุลักษณะ 

ธรรมเนียมนิยม 

นับถือ 

ผูสูงอายุ 

รดน้ํา 

ทําน้ําเปยก 
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คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

merit 

temple  

Buddhist 

meditate 

pray 

architect 

pagoda 

painting 

handicraft 

occupation 

n. 

n. 

n. 

v. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

ทํากุศล 

วัด  

พุทธศาสนิกชน 

คิดรําพึง 

สวดมนต 

สถาปนิก 

สถูป, ปรางค 

วาดภาพ 

แกะสลัก 

อาชีพ 

 

กิจกรรมที่ 2 

เม่ืออานขอความขางตนจบแลว ใหตอบคําถามตอไปนี้ 

After you have studied the passage answer these questions. 

1.  What would people do on Songkran festival? 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

2.  Where can we find classical Thai architecture? 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

3.  Which province is famous for the local product mutmi silk? 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

4.  What is the religion of Thai people? 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 
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5.  What is the main occupation of Thai people? 

      ……………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………… 

 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

 ในเนื้อเรื่องที่อานมีรูปประโยคทีน่อกเหนือประโยค Present Simple tense คือ 

ประโยคทีอ่ยูในโครงสราง Passive Voice หมายถึงประโยคหรือขอความที่ประธานเปน

ผูถูกกระทําโดยผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน 
 

1. รูปประโยค  มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอยาง 

 S + (Helping Verb + be + V3) 

a. Thai culture can be divided into several aspects. 

 S + (Helping Verb + be + V3) 

b. Classical Thai architecture can be found on monastic monuments. 

 S + (Verb to be + V3) 

c. Most of all Thai are connected with agriculture. 

     S + Verb to be + Verb ชองท่ี 3 

-  can be 

-  will be 

-  was, were 

-  (is, am, are, was, were) 

ประธาน + รูปกริยาของ Verb to be + กริยาชองท่ี 3 
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ตัวอยางแรกประธานคือ Thai culture กริยาคือ can be divided ในประโยคนี้กริยาที่

เปน Passive Voice มีกริยาชวย (Helping Verb) คือ can ดังนั้น Verb to be ที่เปน Passive Voice 

จึงอยูในรูป infinitive without to คอื be นั่นเอง เชนเดียวกับตัวอยางท่ี 2 
 

2. Active & Passive Voice 

 2.1  Active Voice หมายถึง ประโยคท่ีประธานเปนผูกระทําสิ่งนั้น ๆ โดยตรง 

ตัวอยาง 

a. He punished a boy. 

b. Mali eats a mango. 

c. I shall write a letter. 

  Passive Voice หมายถึง ประโยคหรือขอความท่ีประธานเปนผูถูกกระทํา  

โดยผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน ๆ 

ตัวอยาง 

• A boy was punished by him. 

• A mango is eaten by Mali. 

• A letter will be written by me. 
 

3. หลักการเปลี่ยนประโยค Active Voice เปน Passive Voice 

a. เอากรรมของประโยค Active Voice มาเปนประธานของประโยค Passive Voi 

b. ใช Verb to be ใหถูกตองตาม Tense เดิมของ Active Voice 

c. กริยาแทในประโยค Active Voice ตองเปล่ียนเปนชองท่ี 3 ในประโยค  

 Passive Voice เสมอ (วางไวหลัง Verb to be) 

d.   นําประธานในประโยค Active Voice มาเปนกรรมในประโยค Passive Voice   

      ตามหลังดวย by + ผูกระทํา  (ในประโยคบอกเลา) 
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ขอควรจํา 

 เมื่อประโยค Active Voice มีกริยาชวย (Helping Verb) คอื can, could, may, might, 

must, ought to, has to, have to, (be) going to อยูในประโยค เมื่อตองการเปล่ียนเปน  Passive 

Voice  ตองทําดังนี้ คือ 

  กริยาท่ีตามดวยกริยาชวย จะตองตามดวย  infinitive without “to”  คือ be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 

 Active Voice   : She can drive a car. 

 Passive Voice : A car can be driven by her. 

 Active Voice   : I may write a letter this morning. 

 Passive Voice : A letter may be written by me this morning. 

 Active Voice   : I cut my hair. 

 Passive Voice : My hair is cut. 

 

 

 

 

 

                                   Helping Verb 

                                   can, could 

                                   may, might 

      S          +               must, ought to,            +   be   +  V3 

                                  has to, have to, 

                                  (be) going to 

 ประธาน     +     กริยาชวย    +    be    +   กริยาชองท่ี 3 
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กิจกรรมที่ 3 

จงเปล่ียนกริยาในวงเล็บใหเปนกริยาในรูป Passive Voice 

Change verb in brackets in Passive Voice. 

1. Most cupboards (make) ……………… of wood. 

2. The rubber (catch) …………………… yesterday. 

3. The novel (write) …………………. by Tomyanti. 

4. The letter (send) …………………. by air. 

5. Those spoons must (wash) ……………… right now. 

6. Thousand of cars (sell) ………………….. every day. 

7. My house (built) ………………….. twenty years ago. 

8. English (speak) ……………………… all over the world. 

9. All the doors should (lock) ………………… every night. 

10. The shop (close) ………………….. at night. 
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เรื่องที่ 2  ขนมธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษา 

Let’s Celebrate! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holidays and Festivals 

January or February   Chinese New Year : Chinese people celebrate with firecrackers  

               and lion dances. 

April 13-15 Songkran Festival or traditional Thai New Year is celebrated during            

April 13-15, At that time people make merit, show respect to the elders  

by pouring water on their hands, and splash water at one another. 

May 5 Children’s Day (formerly Boy’s Day) : Japanese families put up coloured 

streamers shaped like fish, in honor of their children. 

October 31 Halloween : American children wear costumers and go “trick or treating.” 

November 2 Day of the Dead Mexican families have picnics in cementeries and offer food 

to the dead. 

November Loy Krathong or Festival of light in held on full moon day of the 12th Thai lunar 

month in November, People carry their Krathongs to float them on the nearby 

water. The Krathong are made of banana leaves and decorated with flowers,  

a candle, three joss sticks. 

December 25 Christmas : People in many countries decorate Christmas trees and give each 

other present. 
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คําศัพทที่ควรรู  (Word Studies) 
 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

celebrate 

firecracker 

lion dance 

colour 

honor 

custom 

cemetery 

tradition 

merit 

respect 

elder 

pouring water 

lunar month 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adj. (comparative) 

v. 

n. 

เฉลิมฉลอง 

ดอกไมไฟ 

เชิดสิงโต 

สี 

เกียรติยศ 

ประเพณี 

สุสานฝงศพ 

ธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดตอ ๆ มา 

คุณความด ี

ความเคารพ ความนับถือ 

ผูสูงอายุ, อาวุโสกวา 

รดน้ํา 

เดือนจันทรคติ 

 

 

กิจกรรมที่ 4 

จงนําคาํเหลานี้ไปใสในแผนผังใหถูกตอง 

Add these words to the word map. 

anniversary 

birthday 

cake 

presents 

cards 

champagne 

dancing 

fireworks 

flowers 

parade 

roast turkey 

wedding 
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หลักไวยากรณ  (Grammar focus) 

 Relative Clause of Time  เปนขอความสวนหนึ่งท่ีผูพูดตองการใหผูอ่ืนทราบวา บุคคล

หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทําหรือเกิดขึ้นในเวลาใด 

ตัวอยาง 

• March 17th is the day when the Irish remember St. Patrick. 

• October is the month when Canadians celebrate Thanksgiving. 

• August is the month when many Europeans go on vacation. 

 

 

Activities 

……………………………

……………………………………

…………………………………….. 

Things We Give and Receive 

………………………………

…………………………….....

.......………………………….. 

Special Food and Drink 

……………………………

……………………………

……………………………

 

Special Occasions 

………………………………

………………………………

………………………………

 

 

CELEBRATIONS 
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กิจกรรมที่ 5 

จงเติม Relative Clause of Time ในประโยคตอไปนี้ 

Complete these sentences with Relative Clause of Time. 

1. A birthday is the day …………………………………………………….…………………... 

      ……………………………………………………………………………………...………... 

2. Vacation is the time .…………………………………………………….…………………... 

       ……………………………………………………………………………………...……….. 

3.  Songkran is the day ……………………………………………………….………………….. 

     ……………………………………………………………………………………...……….... 

4.  Christmas day is the day ……………………………………………….…………………….. 

      ……………………………………………………………………………………...………... 

5.  Working hour is the hour …………………………………………………….………………. 

      …………………………………………………………………………………...………....... 

 

เรื่องที่ 3  การเปรียบเทียบโครงสรางภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

โครงสรางภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
 

ความคลายคลึงกันของโครงสรางประโยค 

 โครงสรางประโยคพื้นฐานในภาษาทุก ๆ ภาษานั้นจะประกอบดวย ประธาน (Subject), 

กรรม (Object)  และกริยา (Verb) แมวาในบางประโยคจะมีไมครบทุกสวน     แตความแตกตาง

ระหวางภาษานัน้อยูที่การวางตําแหนงของคําในไวยากรณ โดยสามารถแบงรูปแบบไวยากรณ

ตามลักษณะการจัดเรียงของคําในภาษา สําหรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษพบวามีลักษณะของ

ไวยากรณเหมือนกัน คือ ประธาน กริยา กรรม  (Subject, Verb, Object)  จะตางกันก็แตเพียง

ตําแหนงของกริยาชวย และบุพบท เทานั้น 
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ตารางที ่1  ตารางเปรียบเทยีบรูปแบบประโยคภาษาองักฤษ และภาษาไทย 

ตัวอยางของประโยคภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  มีดังนี้ 

  ภาษาอังกฤษ      ภาษาไทย 

1. Meg is beautiful.     เม็ก สวย 

2. The little cat is here.    แมวตัวเล็กอยูท่ีนี่ 

3. My mother is a nurse.    แมของฉันเปนนางพยาบาล 

4. They laugh.     พวกเขาหวัเราะ 

5. She walk in the garden.    หลอนเดินในสวน 

sites.google. com/site/…/home/…/wikheraahkhorngsrangphasaxangkvslaeth 

www.learners.in.th/blog/suparatenglish2/134939 

 

โครงสรางประโยคตาง ๆ  

1.  ประโยคความเดียว (Simple Sentence)   คือ ประโยคที่ประกอบดวยกลุมคํา และมี

ความหมายสมบูรณ ประกอบดวยภาคประธานและ ภาคกริยา หรืออาจจะมีสวนเติมเต็ม

ประกอบอยูในประโยคดวย โครงสรางของประโยคความเดียวมีดังตอไปนี้        
 

ตัวอยางของประโยคความเดียวในแบบตาง  ๆ 

-  The students are happy.    =  ประธาน + กริยา + สวนเติมเต็ม 

-  Sujin bought the clothes.    =  ประธาน + กริยา + กรรม 

-  She is reading.     =  ภาคประธาน + ภาคแสดง 

-  Linda opens the store.    =  ภาคประธาน + กริยา + กรรมตรง 

-  I like his idea.     =  ภาคประธาน + กริยา + กรรมตรง 

-  The company is big and famous.   =  ภาคประธาน + กริยา + สวนเติมเต็ม 

         ขยายประธาน 

-  The news made company staffs happy.   =  ภาคประธาน + กริยา + กรรม +  

                สวนเติมเต็มขยายกรรม 
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กลาวโดยสรุปไดวา ประโยคความเดียวจะตองประกอบดวย 1 ประธาน 1 กริยา นั่นเอง ในสวน

ของกรรม สวนเติมเต็ม และสวนขยายอื่นๆนั้นผูเขียนสามารถนําไปประยุกตใชไดตามความ

เหมาะสมของแตละโอกาส 
     

2.  ประโยคความรวม (Compound Sentence)  คือ ประโยคที่ประกอบดวยประโยค

ความเดียวอยางนอย 2 ประโยคโดยมีคําเชื่อมระหวางประโยค เชน and, or และอาจคัน่ดวย

เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เพื่อใหเปนประโยคเดียวกัน โครงสรางของประโยคจะมีลักษณะ

ดังตอไปนี้  

     คําเชื ่อมที ่ใชในการเชื ่อมประโยคความรวมนัน้ ก็มีอยู หลากหลายคําดวยกัน 

ยกตัวอยาง เชน คําวา and, not only….but also, จะใชในประโยคที่คลอยไปในทางเดียวกัน       

คาํวา  but, nor, neither nor  จะใชในการเชื่อมประโยคที่มีความหมายตรงขามกัน คําวา because 

และ for instance ใชในการเชื่อมประโยคเพื่อบอกเหตุผลหรือยกตัวอยางเพิ่มเติม  

 นอกจากนี้แลว ยังมีคําเชื่อมอ่ืน ๆ อีกมากมาย เชน  for,  or,  so,  yet,  however,   

therefore, otherwise  เปนตน 

ตัวอยางของประโยคความรวม 

     -  The restaurant is big. - The food is not delicious. 

         = (The restaurant is big, but the food is not delicious.) 

     -  John will write a homepage. - He will advertise his company. 

        John will write a homepage, and
 

 he will advertise his company. 

3.  ประโยคความซอน  (Complex sentence)   

     ประโยคความซอน คือ ประโยคที่ประกอบดวยหนึง่ประโยคที่สมบูรณ ทีเ่รียกวา 

Independent clause  และอนุประโยคที่นําหนาดวยคําแทนบุคคล สิ่งของ สถานที ่เวลา หรือการ

กระทําที่เปนประธานของประโยคหลักซึ่งเมื่อแยกออกแลวไมไดความหมายที่สมบูรณ เรียก  

อนุประโยคนี้วา dependent clause กลาวคือ นําหนาดวย that, which, who, while, what,        

when  เปนตน 
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ตัวอยาง ของประโยคความซอน 

     -  The company that we like to apply for a job is famous. 

        =  The company is famous. (Indep) 

        =  that we like to apply for a job (Dep) 

     -  The man who asked for your address is my boss.  

         =  The man is my boss. (Indep) 

         =  who asked for your address 

(Dep)  http://www.bobaetower.com/webboard/index.php?topic=7525.0 

 

สกรรมกริยา (Transitive verb)  เปนกริยาท่ียังไมสมบูรณตองมีกรรมมารองรับจึงจะทํา

ใหประโยคสมบูรณ  เชน write  give  buy  look  close  kick 

ตัวอยาง He writes a letter. 

   I bought a new house. 

 

 อกรรมกริยา  (Intransitive verb)  เปนกริยาท่ีมีความสมบูรณในตัวมันเอง ไมตองมี

กรรมมารับ เชน  smile   cry  run  walk  speak  go  come  sleep 

ตัวอยาง  I walk every morning. 

               They run very fast. 

 http://www.nabia10.com/learnenglish/gramma/verbs.html 

 

Conjunction  หรือ คําสันธาน หมายถึง คําเชื่อม หรือ คําตอ เชน  and  และ กับ or 

หรือ  for   เพราะวา, เพราะ  but  แต,  นอกจาก since   เนื่องจาก, เพราะ because   เพราะวา, 

เพราะ till,  จนกระท่ัง  untill,   before กอน,  after  หลังจาก,  although  แมวา,  though ถึงแมวา  

 

 

 

 

http://www.bobaetower.com/webboard/index.php?topic=7525.0�
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หนาที่ของคําสันธาน 

        คําสันธานมีหนาท่ี 2 ประการ คือ เชื่อมคํากับคํา และเชือ่มประโยคกับประโยค 

1. คําสันธานเชื่อมคํากับคํา  หมายถึง คําสันธานท่ีเชื่อมคํากับคําเขาดวยกัน เชน  

คํานามกับคํานาม และคํากริยากับคํากริยา เชน 

             -   Can you sing or dance?         ( คุณสามารถรองเพลง หรือเตนรําไดไหม) 

2.  คําสันธานเชื่อมประโยคกับประโยค  หมายถึง คาํสันธานท่ีเชื่อมประโยคกับประโยค

เขาดวยกัน 

          เชน   -  I've lived here since I was born.  (ฉันอยูท่ีนี่ต้ังแตผมเกิด) 

                -  Joe was there, but Jane was not.    (โจอยูท่ีนี่แตเจนไมไดอยูท่ีนี่ ) 

 

ประเภทของคําสันธาน 

1.  คําสันธานแบงตามหนาท่ี  แบงไดเปน 2 ประเภท คือ คําสันธานเชื่อมประสาน และ

คําสันธาน เชื่อมประโยครอง 

        1)  คําสันธานเชื่อมประสาน (Coordinate conjunction) หมายถึง คําสันธานท่ีเชื่อมคํา

ท่ีมีศักดิ์เทากัน 

       คําสันธานเชื่อมประสาน เชน and   or   for but    

             -  You or I must stay here.     คุณหรือฉันจะตองอยูท่ีนี่ 

             -  My sister speaks French but I don't.   พี่สาวของฉันพูดภาษาฝร่ังเศส 

  แตฉันพูดไมได 

            -  She made a meal for us.      เธอทําอาหารเพือ่พวกเรา 

     2)  คําสันธานเชื่อมประโยครอง (Subordinate clause) หมายถึง คําสันธานท่ีเชื่อม 

อนุประโยครอง หรือ ใหเขากับอนุประโยคหลัก แบงตามหนาท่ีออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

อนุประโยครองคํานาม อนุประโยครองคุณศัพท และอนปุระโยครองวิเศษณ 

      2.1  อนุประโยครองคํานาม "Noun clause"  เชน  

                   - They say that they will come again.   (พวกเขาพูดวาพวกเขาจะมาอีก)  

                    - The students hope that they will pass the exam.  (นักศึกษาหวังวาพวกเขา 

    จะสอบผาน)  
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               2.2  อนุประโยครองคุณศัพท "Adjective clause"  หมายถึง อนุประโยครองท่ีทํา

หนาท่ีขยายคํานามท่ีอยู ขางหนา ซึ่งคํานามท่ีอยูขางหนาอาจเปนประธานของประโยค เปน

กรรมของประโยค หรือเปนสวนเติม เต็มของกริยาก็ได  

                 - This is the book that you gave me last month.  

         (นี่คือหนังสือท่ีคุณใหผมเดือนท่ีแลว ) 

                  -  The cake that your mother made was very good.  

         (ขนมเคกท่ีแมของคุณทําอรอยมาก)  

          2.3  อนปุระโยครองวิเศษณ "Adverb clause" หมายถึง อนุประโยครอง ท่ีทําหนาท่ี

ขยายคํากริยาใน อนุประโยคหลักอีกที เชน  

                -  He left the room before you came in.   (เขาไดออกจากหองกอนคุณเขามา) 

                -  I will wait for you until you return.      (ฉันจะรอคุณจนกวาคุณจะกลับมา) 

http://www.kruwittaya.net/conjunction.htm 

 

การใชบพุบท (Preposition) 

                 บุพบท คือ คําที่ใชเชือ่มคํานาม คําสรรพนาม หรือวลีเขาดวยกัน โดยคําหรือวลีท่ี     

อยูหลังบุพบทจะถูกเรียกวา "กรรมตามหลังบุพบท" คําบุพบทจะใชเพื่อแสดงวาคําหรือวลีที่อยู

หลังบุพบทนั้นมีความสัมพันธกับสวนอื่น ๆ อยางไรในประโยค ในที่นี้ บุพบทในภาษาอังกฤษ 

มี 3 ลักษณะคือ บุพบทบอกเวลา บุพบทบอกสถานที ่ และบุพบทลูกผสม คือบอกสถานท่ี      

และทิศทางในเวลาเดยีวกัน   

http://www.montfort.ac.th/newweb/vichakarn/viewDetail.php?sid=69 

 

Preposition   ใชไดในหลายกรณี  

1.  at  ใชกับสถานที่ แปลวา ที่  เชน at the station = ท่ีสถานี  at the office = ท่ีสํานักงาน 

     at the bank = ท่ีธนาคาร (หมายถึงจุดตําแหนงของสถานท่ีนั้น) 

     at ใชกบัเวลา แปลวา เม่ือเวลา   เชน  at 8 o’clock = เมือ่เวลา 8 นาฬิกา 

     at noon = เวลาเท่ียงวัน  at midnight = เวลาเท่ียงคนื  (หมายถึงจุดหนึ่งของเวลา) 
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2.  in ใชกับสถานที่แปลวา ใน  เชน  in the box = ในกลอง,  in the house = ในบาน 

      in Bangkok = ในกรุงเทพ,  in Thailand = ในประเทศไทย (หมายถึงภายในสถานท่ี, พื้นท่ี) 

     in  ใชกบั เดอืน, ป, ฤด,ู ชวงระยะเวลาแปลวา ใน  เชน  in the morning  =  ในเวลาตอนเชา 

     in june  =  ในเดือนกรกฎาคม,  in summer  =  ในฤดูรอน,  in  1999  =  ในป 1999 

3.  on ใชกบั  สถานที่แปลวา บน  เชน  on the table = บนโตะ,  on the tree = บนตนไม 

     on Silom street = บนถนนสีลม,  on my head = บนศรีษะของฉัน 

     on ใชกับวัน, วันที่, วันสําคัญตาง ๆ แปลวา ใน  เชน on Monday = ในวันจันทร 

     on Janury 2 = ในวันท่ี 2 มกราคม,  on my birthday = ในวันเกิดของฉัน 

4.  โดยทั่วไปแปลวา  เพ่ือ, สาํหรับ เชน  for you = เพื่อคุณ,  for me = เพือ่ฉัน 

     for people = เพือ่ประชาชน,  for our country =  เพือ่ประเทศของพวกเรา 

     for ใชกับเวลาแปลวา เปนเวลา เชน  for ten minutes = เปนเวลา 10 นาที 

     for two weeks = เปนเวลาสองสัปดาห,  for two years = เปนเวลาสองป 

5.  since  แปลวาตั้งแต  ใชบอกจุดเร่ิมตนของเวลาและเหตุการณนั้นๆ เชน 

     since  1995 = ต้ังแตป 1995,  since last year. = ต้ังแตปท่ีแลว 

6.  during  แปลวาระหวาง (เวลา) เชน  during the summer = ระหวางฤดูรอน 

     during my vacation = ระหวางวันหยุดของฉัน (บอกความตอเนือ่งของเวลา) 

7.  between แปลวา ระหวาง (สองสิ่ง) เชน B is between A and C = B อยูระหวาง A และ C 

     Jenny is sitting between  John and Tom. = เจนนี่กะลังนั่งอยูระหวางจอหนและทอม 

8.  among = แปลวา ระหวาง (สามขึ้นไป) เชน C is among A, B and D = C อยุระหวาง A, B และ D 

     Jenny is among Tom, John and Jack = เจนนี่อยูระหวางทอม จอหน และแจค 

9.  over แปลวา เหนือ (ตรงแนวดิ่งขึ้นไป) เชน The sun is over our heads at noon. 

     ดวงอาทิตยตรงศรีษะของพวกเราในเวลาเท่ียงวัน 

10.  above แปลวา เหนือ (ตรงไหนก็ไดท่ีสูงกวา)  เชน  The plane is above our heads. 

       เคร่ืองบินอยูเหนือศรีษะของเรา (ตรงไหนก็ได) 
 

       http://tc.mengrai.ac.th/pranom/preoisutuib2.htm 



139 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

 ผูเรียนควรรูจักการใช tense ท่ีมักใชเก่ียวกับวัฒนธรรม ซึ่งเปนประเพณีปฏิบัติเปน

ความจริงท่ีคนในชาติ หรือทองถ่ินถือปฏิบัติเปนประจํา ไดแก 
 

Present Simple Tense 

1. รูปประโยค  (Form) 

1)   

 

 
 

 2)  ถาประธานเปนเอกพจนบุรุษท่ี 3  (He, She, It  หรือเปนชื่อคน คํากริยาตองเติม  

“s”  หรือ  “es”) 

 Examples 

• My brother goes to school. 

• Pom takes two tablets. 

• Dang buys a red car. 
 

 3)  เมื่อตองการทําเปนประโยคคําถามหรือปฏิเสธ ใชกริยาชวย “does” กับประธาน

เอกพจนบุรุษท่ี 3 เทานั้น  นอกนั้นใช  do 

• Does she like to drink milk? 

• Does the cat eat rat? 

• Do you like to have lunch now? 

• Do we have to go? 

 

 

 

 

 

Subject + V1 

ประธาน + กริยาชองท่ี 1 
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2. การใช (Usage) 

 1)  เกิดขึ้นเปนประจําในปจจุบันหรือเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

 Examples 

• She drinks tea every morning. 

• That shop is closed at eight o’clock. 

• I come to school on foot. 

• My mother always gets up early in the morning. 
 

2) เหตุการณท่ีเปนจริง 

 Examples 

• The earth moves around the sun. 

• The sun shines by day. 

• Honey is sweet. 

• Honesty is the best policy. 
 

3) ใชกับประโยคคําสั่ง 

 Examples 

• Open the window! 

• Keep quiet! 

• Sit down! 
 

4) มักใชกับ Adverb of frequency  เชน always,  often,  usually,  generally, 

sometimes,  rarely,  seldom,  never,  hardly  (คําพวกนี้มักวางหลัง Verb to be  แตนําหนา Verb 

แทท่ัว ๆ ไป) 

       กลุมคําท่ีแสดง “ความบอย” จะวางไวทายประโยคเสมอ ไดแก everyday, twice, 

three a month, from time to time, in the morning, in the afternoon, during the summer, 

nowadays. 
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 Examples 

• He usually goes to his office at 7.30 a.m. 

• I always go for a walk in the morning. 

• Pat is sometimes cruel. 

• She seldom misses the class. 

• Som never eats meat in her life. 

 

Activity 6   Choose the correct answer. 

กิจกรรมที่ 6 จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง 

1.  In Thailand the weather ………… normally cold in December. 

a. is 

b. was 

c. will be 

d. is going to be 

2.  She always ………… up at six o’clock. 

 a.  gets 

 b.  got 

d. is getting 

e. was getting 

3.  Sugar ………… sweet. 

 a.  is  

 b.  are 

c.  was 

d.  were 
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4.  Wait until the manager ………… . 

 a.  come 

 b.  comes 

c.  is coming 

d.  will come 

5.  They usually ………… breakfast at 7 o’clock. 

 a.  has 

 b.  had 

c.  have 

d.  will have 

 

Adverb Clause of Time  ใชคําสันธาน (Conjunction)  คอื when,  after,  before,  until,  

till,  as soon as 

ตัวอยาง 

• Before a Japanese couple get married, they send wedding announcements. 

• When they get married, they usually wear kimonos. 

ลักษณะสําคัญบางประการของ Adverb Clause แสดงเวลา คือ 

1. การกระทําในอนาคต Adverb Clause แสดงเวลาจะเปน Present Simple แตละ 

ประโยคหลัก  (Main Clause) จะเปน Future เชน 

 When my uncle arrives next week, I will see him at the station. 

2. แตถาการกระทําในอดีต Adverb Clause แสดงเวลาจะเสร็จสิ้นในอดีตกอนท่ีการ 

กระทําใน  Main Clause จะเกิดขึ้น Adverb Clause แสดงเวลานี้จะใช Present Perfect เชน  

       Living in another country widens your horizon. It makes you appreciate the things 

you have and it strengthens the family units.  

(Intercultural Communication in Context 5th edelion, Mc. Grawhill, 2010) 

 

 

 



143 

กิจกรรมที่ 7 

คําตอไปนี้แสดงความรูสึกของคนที่ไปอยูตางประเทศ ใหระบุวาคาํไหนเปนความรูสึกที่ดี  

และคําไหนเปนความรูสึกที่ไมดี 

These words are used to describe how people sometime feel when they live in a foreign 

country. Which are positive (P)? Which are negative (N)? 

 anxious …………………..  fascinated ………………….. 

 clam …………………..  nervous ………………….. 

 comfortable …………………..  secure  ………………….. 

 confident …………………..  sure of oneself ………………….. 

 curious …………………..  suspicious ………………….. 

 depressed …………………..  uncertain ………………….. 

 enthusiastic …………………..  uncomfortable ………………….. 

 embarrassed …………………..  worried ………………….. 

 

กิจกรรมที่ 8 

สมมติวาผูเรียนจะตองไปอยูตางประเทศ ใหผูเรียนเติมขอมูลในวลีที่ใหมาแลวเขียน 

ใหเปนประโยค 

Imagine you are going to live in a foreign country. Write sentences using these noun 

phrases and your own information. Then write a sentence. 
 

1.  The thing that I’d be most worried about is …………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………. 

2.  Something I’d feel confident about is …………………………………………………. 

     …………………………………………………………………………………………. 

3.  The person that I’d miss the most is …………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………….. 

4.  Someone I’d never miss is ……………………………………………………………... 

     ………………………………………………………………………………………….. 
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5.  Something I might be uncomfortable about is ………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………... 

6.  The thing that I’d find most exciting is ………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………... 

 

เรื่องที่ 4   การเปรียบเทียบสํานวนภาษา 

 Proverts  (สุภาษิต คําพังเพย)  ในภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มีความหมายท่ีคลายกัน  

และแตกตางกันบางตามบริบททางวัฒนธรรม สุภาษิตอังกฤษมักจะใชคําพูดตรง ๆ มากกวา

สภุาษิตของไทย ท่ีมลีกัษณะเปรียบเปรย ลองศึกษาสํานวนไทย และเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษ

ตอไปนี้ 

สํานวนไทย สํานวนอังกฤษ 

Health is wealth. 

Love is blind. 

Prevention is better than cure. 

Spare the rod, spoil the child 

Go to Rome do as Roman do. 

Two heads are better than one. 

Where there’s a will, there’s a way. 

Together we live; separate we die. 

When the cat’s away, the nice dance will play. 

God helps those who help themselves. 

Rome was not built in a day. 

Never do things by halves 

A tree is known by its fruit. 

A bird in the hand is worth two in the bush. 

 

ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ 

ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาใหมืดมน 

กันไวดีกวาแก 

รักวัวใหผูก รักลูกใหตี 

เขาเมืองตาหล่ิว ตองหล่ิวตาตาม 

คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย 

ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น 

รวมกันเราอยู แยกหมูเราตาย 

แมวไมอยู หนูราเริง 

ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน 

ชา ๆ ไดพราเลมงาม 

อยาทําอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ 

สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล 

สิบเบ้ียใกลมือ 
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สํานวนไทย สํานวนอังกฤษ 

Strike while the iron is hot. 

Action speak louder than words. 

Don’t judge a book by its cover. 

Speech is silver, silence is golden. 

Time and tide waite for noone. 

Still waters run deep. 

Reading makes a full man.  

ไมออนดัดงาย 

การกระทําสําคัญกวาคําพูด 

อยาตัดสินคนแคเพียงรูปลักษณภายนอก 

พูดไปสองไพเบ้ีย นิ่งเสียตําลึงทอง 

สายน้ําไมเคยรอทา วันเวลาไมเคยรอใคร 

น้ํานิ่งไหลลึก 

การอานหนังสือทําใหเปนคนท่ีสมบูรณ 

 

 

Activity 9     :    Fill in the blanks to complete the following proverbs. 

กิจกรรมที่ 9  :  เติมคําสุภาษิตตอไปนี้ใหสมบูรณ 

1. Rome was not ____________ in a day. 

2. Speech is silver, sieence is ____________.  

3. Still waters ____________ deep. 

4. Together we live, separate we ___________. 

5. Go to Rome ____________ as Roma do. 
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เฉลย  Chapter 4 

 

กิจกรรมที่ 1 

 1.   d  2.   b  3.   a  4.   c   

 5.   a  6.   b  7.   d  8.  c    
 

กิจกรรมที่ 2 

1.  People pay their respect to the elders by pouring water on their hands, splash water at one   

     another, make merit at the temple or clean their house. 

2.  We can find classical Thai architecture in monastic monuments such as pagodas and  

     temples. 

3.  Khon Kaen is famous for mutmi silk. 

4.  Buddhism is the religion of Thai nation. 

5.  Agriculture is the main occupation of the Thai people. 
 

กิจกรรมที่ 3 

1. Most cupboards are made

2. The robber 

 of wood. 

was caught

3. The novel 

 yesterday. 

was written

4. The letter 

 by Tomyanti. 

was sent

5. Those spoons 

 by air. 

must be washed

6. Thousand of cars 

 right now. 

were sold

7. My house was built twenty years ago. 

 every day. 

8. English is spoken

9. All the doors 

 all over the world. 

should be locked

          10.  The shop 

 every night. 

is closed
 

 at night. 
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กิจกรรมที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมที่ 5 

1.  A birthday is the day on which a person was born

2. Vacation is the time 

. 

when offices or schools are closed

3. Songkran is the day 

. 

when people show respect to the elder and throw water  

at one another

4. Christmas day is the day when 

. 

Jesus Christ was born

5. Working hour is the hour 

. 

in which work is done
 

. 

กิจกรรมที่ 6 

 1.  a. is  2.  a. gets  3.  a. is 4.  b. comes        5.  c. have 

Activities 

dancing 

parade 

fireworks 

Things We Give and Receive 

presents 

cards 

flowers 

Special Food and Drink 

roast turkey 

cake 

champagne 
 

Special Occasions 

anniversary 

birthday 

wedding 

 

CELEBRATIONS 
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กิจกรรมที่ 7 

 anxious   N  fascinated  P 

 clam   P  nervous  N 

 comfortable   P  secure   P 

 confident   P  sure of oneself  P 

 curious   P  suspicious  N 

 depressed   N  uncertain  N 

 enthusiastic   P  uncomfortable  N 

 embarrassed   N  worried  N 
 

กิจกรรมที่ 8 

1. speaking English with foreigners. 

2. making friends with new people. 

3. my parents 

4. my boss 

5. the cold weather 

6. taking a trip on holidays. 
 

กิจกรรมที่ 9 

1. built 

2. golden 

3. run 

4. die 

5. do 
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Chapter 5 

News & News Headline 

 

สาระสําคัญ 

  การรับรูขอมลูขาวสาร ดวยการรูจักประเภท องคประกอบและโครงสรางของ

ขาว เขาใจการใชคําวลี สาํนวน ท่ีมักพบในขาว รวมท้ังประโยคท่ีซับซอนในสถานการณตาง ๆ  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. เขาใจและใชประโยคท่ีซับซอนในสถานการณตาง ๆ ได 

2. ใช Tense ท่ียุงยากซับซอนได 

3. รูจักศึกษาคนควาและหาขอมูลจากหนังสือพิมพ 

4. แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความรูอยางเปนทางการ 

5. สืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก Internet 

 

ขอบขายเน้ือหา 

  เร่ืองที่ 1   เสียง คําศัพท วลี สํานวน ท่ีมักใชบอย ๆ ในขาว 

  เร่ืองที่ 2   องคประกอบของขาว 

  เร่ืองที่ 3   ประเภทของขาว 

  เร่ืองที่ 4   โครงสรางของการเขียนพาดหัวขาว 
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เรื่องที่ 1  เสียง คําศัพท วลี สํานวน ที่มักใชบอย ๆ ในขาว 

http://en.wikipedia.org/wiki/Headinese 
 

 เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยุคปจจุบัน สามารถเผยแพรผานสื่อมวลชนแขนง

ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนเหตุการณทางธรรมชาติ หรือเรื่องราวที่กระทําขึ้นโดยน้ํามือ

มนุษย 

 ลักษณะของคําที่ใชในการพาดหัวขาว มักเปนถอยคําสั้น ๆ เพื่ออานไดอยางรวดเร็ว 

ชัดเจน เขาใจไดงาย 

 ในการพาดหัวขาว อาจใชกริยาไดหลายรูปแบบ  เชน 

1. กริยารูป  Present Simple  เชน  Governor signs bill 

 Two hours of TV – watching boosts heart risk. 

2. กริยาท่ีลงทายดวย  –ed  เปนกริยาชองท่ี 3 มีความหมายเปน Passive Voice  เชน  

  HIV/Aids drugs licence extended.  

3. กริยารูป  to + V1  หมายถึงเหตุการณในอนาคต  เชน 

 Thai group to build $ US 50 m Cultural Centre. 

4. กริยารูป –ing หรือ ontinuous  หมายถึงเหตุการณท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน 

Foreigners looking to invest in Thailand. 

5. คําสันธาน (Conjunctions)  มักแทนดวยเคร่ืองหมายวรรคตอน (comma ,) 

6. มักจะไมใช  a, an, the  นําหนาคํานาม เชน “Bush, Blair laugh off microphone 

mishap”  ในกรณีท่ีเปนขาวพาดหัว มักใชคําสั้น ๆ  เชน 

eye  หมายถึง  consider 

ink   หมายถึง  sign a contract 

see  หมายถึง  forecast 

probe  หมายถึง  investigation 

mull  หมายถึง  consider 

Whitehall หมายถึง  the UK government administration 

Davos  หมายถึง  World Economic Forum  

   etc. 
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เคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีพบเห็นในขาว ไดแก 

• comma ( , )  ในขาวจะหมายถึง และ นอกจากนี้อาจมีชื่อคน ตามดวยเคร่ืองหมาย ,  

สวนขอความหลังจาก , จะพูดถึงบุคคลผูนั้น 

• colon ( : )  เมื่อปรากฏชื่อคนแลวตามดวย : ขอความหลังจากนั้น จะเปนคําพูด 

ของผูนั้น 

• hyphen ( - )  หมายถึง ระหวางเมื่อไหรถึงเมื่อไหร 

• slash ( / )  แปลวา  หรือ 

• bracket   เคร่ืองหมายวงเล็บ (   )  ใหความหมายเพิ่มเติมขอความหนาวงเล็บ 

หรือสรุปวาหนาวงเล็บคืออะไร 

 

สํานวน 

-  to put a new face on  แปลวา เปล่ียนโฉมหนา เปล่ียนสภาพการณ  เชน 

Bush’s announcement of his decision to be a candidate for the presidency put an entirely  

new face on the political campaign. 

 ประธานาธิบดีบุช  คําประกาศความตกลงใจเขาเปนผูสมัครรับเลือกตําแหนง 

ประธานาธิบดี ทําใหการชิงชัยทางการเมืองเปล่ียนโฉมหนาไปอยางสิ้นเชิง 

-  die-hard  แปลวา  เปล่ียนแปลงยาก 

    The Liverpool fan’s die-hard supporters might be found in England. 

   แฟนทีมลิเวอรพูลท่ีเหนียวแนน มักเปนผูมีภูมิลําเนาในประเทศอังกฤษ 

-  call in  แปลวา  เรียกหรือเชญิมาปรึกษา  ตัวอยางเชน 

    We should call in a specialist at this point. 

    เราควรจะเชิญผูเชี่ยวชาญมาปรึกษาหารือในเวลานี้ 

-  big hit  แปลวา  ประสบความสําเร็จ 

    “The product is good, the presentation is great, you are sure to be a big hit.” 

    สินคาดี การนําเสนอดีเย่ียม  คุณจะประสบความสําเร็จอยางแนนอน 
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-  against all odds  แปลวา  สูตาย 

    Brian is fighting against all odds to save his company. 

                ไบรอันกําลังตอสูแบบหลังพิงฝา โดยพยายามอยางสุดความสามารถเพื่อปกปองธุรกิจ

ของตนใหอยูรอดตอไป  

 -  all set  แปลวา  เตรียมพรอมอยูแลวทุกขณะ   

                Our plans for the new corporation are all set. 

    แผนการสําหรับบริษัทใหมนั้นเตรียมพรอมอยูแลว 
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เรื่องที่ 2  องคประกอบของขาว 

 ขาวจากหนังสือพิมพ มีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน คือ 

1. พาดหัวขาว  (Headline) 

2. ขาวนํา  (Lead) 

3. เนื้อขาว  (Details) 
 

1.    พาดหัวขาว  คือ ขอสรุปของขาวท่ีจะนําเสนอ เปนประเด็นท่ีมีความสําคัญท่ีสุด  

เมื่ออานแลวสามารถดึงดูดใจผูอานได รวมท้ังพิมพดวยตัวอักษรขนาดใหญท่ีเปนตัวหนา 

 ลักษณะสําคัญของพาดหัวขาว มีดังนี้ 

• ใชขอความสั้น อาจเปนประโยคไมสมบูรณ เชน มีประธาน (subject) แตอาจไมมี

กริยา (verb) ไมมี article มักใชคําศัพทสั้นท่ีมีความหมายเดียวกันกับคําศัพทท่ีใชกันอยู 

 

 

 
 

 

• ใชตัวยอ โดยนําอักษรตัวแรกของคํามารวมกัน เชน การยอชื่อองคกร หนวยงาน

ตาง ๆ  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช back   แทนคําวา   support   สนับสนุน 

ใช gem    แทนคําวา   jewels     อัญมณี เพชร พลอย 

APEC  = Asian - Pacific Economic Cooperation 

   องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟก 

ESCAP = Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

   คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก 

OPEC  = Organization of Petroleum Exporting Countries 

   องคกรประเทศสงออกปโตรเลียม 

UNICEF = United Nations International Children’s Emergency Fund 

   กองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ 
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 นอกจากพาดหัวขาวแลว บางขาวอาจมีสวนท่ีเรียกวา พาดหัวรอง (Sub-headline) 

 พาดหัวรองเปนสวนขยายของพาดหัว ใหรายละเอียดเก่ียวกับขาวเพิ่มเติมจากพาดหัว 

อีกเล็กนอย พิมพตัวหนาโดยมีขนาดเล็กกวาพาดหัวขาว แตใหญกวาตัวอักษรท่ีพิมพเนื้อหา 

และรายละเอียด   อ่ืน ๆ ของขาว ซึ่งพาดหัวรองไมจําเปนตองมีก็ได 

1.   ขาวนํา   เริ่มตั้งแตยอหนาแรกตอจากพาดหัวขาวหรือบางขาวที่มีพาดหัวรอง ก็เริ่ม

ขาวนําหลังจากพาดหัวรอง ขาวนําเปนการเริม่บอกเนื้อเรือ่งของขาว ซึง่ครอบคลุมใจความ

สําคัญและขอเท็จจริงของขาวท่ีเกิดขึ้น ขาวนําชวยขยายความพาดหัวขาวใหผูอานเขาใจมากกวา

การอานเฉพาะพาดหัวขาว 

2.   เนื้อขาว  หมายถึงรายละเอียดท้ังหมดของขาว โดยรายละเอียดเหลานี้ครอบคลุม 

- ประเด็นขาว (main point) 

- ใจความสําคัญ  (main idea) 

- รายละเอียด (support detail) 
 

 ผูอานสามารถอานขาวไดอยางรวดเร็วและจับใจความสําคัญของขาวไดอยางถูกตอง 

ดวยการดูที่ประธานและกริยาแทในประโยคที่เปนขาวนํา เพราะเนื้อหาที่สําคัญที่สุดของขาว    

อยูท่ียอหนาแรก ซึ่งก็คือขาวนํา ดังเชนตัวอยางตอไปนี้ 

Headline   

พาดหัวขาว 
Thai embassy in Sweden gets warning 

Lead 

ขาวนํา 

     The Thai embassy in Sweden has been under security protection 

from Swedish authorities, after receiving a letter warning that 

Thailand could be a target for terrorists after sending soldiers to Iraq. 

Foreign Ministry spokesman Sihasak Puangketkaew said yesterday. 

Detail 

เน้ือขาว 

     The letter was sent from Malino to the embassy in Stockholm by 

Al Bashir Al Makkawi. 

     The spokesman said the embassy had contacted the Swedish 

government to help track down the motive behind the letter and any 

possible connections between the sender and any terrorist groups. 

     Swedish authorities were protecting the embassy at the request of 

the ambassador, he added. 
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Headline   

พาดหัวขาว 
Thai embassy in Sweden gets warning 

     The spokesman said the government decided to send troops to   

join the United States-led coalition in Iraq only for humanitarian 

reasons, with no other intentions. Thai troops are stationed at Camp 

Lima      in Karbala. 
 

 เมื ่อพิจารณาขาวนํา จะพบวา ในยอหนาแรกมีประโยคหลักที่เปนประเด็นสําคัญ คือ    

The Thai embassy in Sweden has been under security protection from Swedish authorities     

ซึ่งเมื่อดูประธานและกริยาแทในประโยค ก็คือ The Thai embassy in Sweden has been under 

security protection เทานั ้น สวนรายละเอียดอื่น ๆ เปนเพียงขอความที่มาขยายใหทราบ

รายละเอียดมากย่ิงขึ้นเทานั้น 

 

กิจกรรมที่ 1 

  ดูตัวอยางขาวตอไปนี้ แลวบอกวาสวนใดเปนพาดหัวขาว ขาวนํา และเนื้อขาว 

       1.2  บอกประธานและกริยาแทท่ีเปนประโยคหลักของขาวนาํ 
  

Thai Advance Team leaves for Haiti earthquake zone 

BANGKOK, Jan 29 (TNA) - The Thai Advance Team comprised of French and Spanish 

speaking experts, medical doctors and army engineers departed Bangkok for Haiti to prepare 

added assistance to the earthquake-impacted nation, according to Permanent Secretary for 

Foreign Affairs Theerakun Niyom. 

Mr.Theerakun said the trip was a follow-up the Cabinet’s decision to provide humanitarian 

assistance to Haiti, which was hit by a massive earthquake on January 12. 
 

He said the Thai Advance Team, comprised of two representatives each from the ministries    

of foreign affairs, defense, and public health, departed Bangkok Friday evening for Mexico 

City to join with the minister councellor and local staff oat the Thai embassy there. 
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The group will meet representatives of the Mexican government to receive a briefing on the 

latest situation in Haiti and also exchange views on how to provide humanitarian assistance   

to the country. 
 

After stopping over in Mexico, the group will go to Haiti to carry out their mission including 

meeting and helping Thai nationals in Haiti, coordinating with the Mexican government on 

delivering Thailand’s contribution amounting to US$100,000, some of which was already 

used to procure urgent medical supplies and necessities to assist the Haitians. 
 

They will coordinate and supervise the arrival of the first shipment of 100 tonnes of Thai rice 

on the morning of February 2 at Port-au-Prince airport. 
 

They would observe the Mexican medical team’s task and evaluate medical assistance Haiti 

needs in order to prepare for the future operation of the Thai medical team and estimate   

Haiti’s demand for assistance in restoration and reconstruction. 
 

Mr.Theerakun said that according to international organisations, the reconstruction of Haiti 

would take more than 10 years and that Thai military engineers could be sent there for long 

term reconstruction. 
 

The Advance Team was scheduled to return to Thailand on February 8 and the first batch      

of medical teams could leave for Haiti in mid February. 
 

The initial group would be three teams which have all together 45 members or 15 each from 

Ratchaburi. (TNA) 
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กิจกรรมที่ 2 

2.1 ขาวตอไปนี้ พาดหัวขาววาอยางไร และสวนใดเปนพาดหัวรอง 

2.2 ขอความใดเปนขาวนํา 

2.3 สวนใดเปนเนื้อขาว 
 

SOUTH UNDER WATER 

Schools hit by flood can resume within a few days 

By The Nation 

Schools that have been closed due to the flooding in Narathiwat province should be reopened 

within three days as the rains have now stopped, a senior regional education official said 

Monday. 
 

Heavy floods and continuous rains have forced suspension of schools in 13 districts of 

Narathiwat, which were declared flood disaster zones on Sunday, said Adul Promsaeng, 

director of the Education Service Area 2 Office. 
 

“Some schools should be able to reopen within three days after the has water receded.        

They will be restored with help from soldiers and classes can resume by Thursday, January 13. 
 

The flood prevention and mitigation centre for Narathiwat said the floods have affected 

36.908 people from 11,053 families in 284 villages in the 13 districts. The torrential rains 

caused the three main rivers in the province to burst their banks and flooded houses nearby 

ruining 9,000 rai of farmland and washing out 67 roads. 
 

Vegetable exportations to Malaysia were severely disrupted as the road connecting Thailand 

to her neighbour was covered with water making travel and transport in both directions and 

resulting in products going rotten inside warehouses,  
 

On Sunday, Narathiwat Govenor Kissada Boonrat urged people to closely monitor their 

surroundings and move immediately to the second floor of their houses if water levels         

rose further. 
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Meanwhile His Majesty the King has granted relief packages to Narathiwat residents affected 

by the floods. 
 

Top provincial official, Dejrat Simsiri together with police and soldiers, traveled by boat         

to Sungaikolok district in Narathiwat to distribute relief packages to local flood victims.      

The residents were stuck inside their home without electricity for more than one week after 

water levels reached a depth of more than 1.50 metres. 

 

 

เรื่องที่ 3  ประเภทของขาว 

ขาวตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูตามหนาหนังสือพิมพในปจจุบันนี้ มีหลากหลายประเภท ไดแก 

1. ขาวการเมอืง  (Political News) 

2. ขาวการศึกษา  (Educational News) 

3. ขาวเศรษฐกิจ  (Economy News) 

4. ขาวสังคม  (Social News) 

5. ขาวสิ่งแวดลอม  (Environmental News) 

6. ขาวศิลปวัฒนธรรม  (Cultural News) 

7. ขาวกีฬา  (Sport News) 

                ฯลฯ 

กิจกรรมที่ 3 

3.1  ขาวตอไปนี้จัดอยูในประเภทใด 

3.2   มีขอพิจารณา หรือมีเหตุผลใดจึงตัดสินใจวาเปนขาวประเภทนั้น ๆ  

 

 

 

 

 

 



159 

Australian police urge Brisbane flood evacuations 

Australian police urged residents of an inner-city Brisbane suburb to evacuate Tuesday as 

floods raced towards the Queensland capital after deluging much of the state. 
 

Screengrab taken on January 10,2010 from footage aired by Australia’s Channel 9 shows 

flood waters racing through the city of Toowoomba. Australian police have urged residents    

of an inner-city Brisbane suburb to evacuate as floods raced towards the Queensland capital 

after deluging much of the stage. 
 

“All members of the community who live or are currently near the Brisbane River at West 

End are advised to move to higher ground,“ Queensland police said in a statement. 
 

“We are just trying to advise as many people as we can,” a police spokesman told AFP. 
 

West End is an inner-city suburb south of the central business district, and stretches for some 

kilometers (miles) along the river. 
 

Rising floodwaters also prompted evacuations in outer Brisbane suburbs, and reports said that 

cars were streaming out of the city. 
 

Police said the air evacuation of 300 people in the outlying town of Forest Hill was under  

way, while all residents in low-lying areas of Strathpine and Caboolture were also urged to 

leave their homes immediately. 

“Do not stay in your homes, please leave immediately,” police said. 

Nineteen people have died in the floods including eight swept to their deaths by flash floods 

on Monday. 
 

                                                                                   Bangkok Post  :  Published 11/01/2011 
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เรื่องที่ 4   โครงสรางของการเขียนพาดหัวขาว  
 

4.1  ขาวและการพาดหัวขาว 

 เมื่อรูจักวาองคประกอบของขาว มีพาดหัวขาว พาดหัวรอง ขาวนํา และเนื้อขาว  

กันไปแลว โครงสรางของการเขียนพาดหัวขาวจึงเปนไปตามตัวอยางขาวตอไปนี้ 
 

MOST FAMOUS PANDA 

Thailand requests China to extend stay for Lin Ping 

By The Nation 

Thailand on Monday starts negotiations with the visiting Chinese delegation to extend 

the stay of panda Lin Ping, who is scheduled to return to China in May. 
 

Thailand hopes that Lin Ping, the most famous resident of Chiang Mai Zoo, will be 

allowed to stay in Thailand for another two years. 

 

Since her birth nearly two years ago, Lin Ping and her parents have become 

superstars, boosting the number of tourists to the Chiang Mai Zoo. According to the 

current agreement, Lin Ping has to return to China within five months. 
 

Two options will be discussed in the negotiations between Thai and the visiting 

Chinese officials, which started on Monday: either China sends a male panda here to 

mate with Lin Ping or Lin Ping goes to China, chooses her mate and returns to 

Thailand. 
 

Sophon Damnui, director of Zoological Park Organisation of Thailand, said that 

Thailand will offer to set up a Panda Research Centre in Chiang Mai zoo compound as 

part of the negotiation. 

 

 

 

ขาวพาดหัว 

ขาวนํา 

ประเด็นขาว 

ใจความสําคัญ 
ของขาว 
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Natural Resource and Environment minister Suwit Kunkitti had already held talks 

with China twice about extending Lin Ping’s stay. 
 

“It is highly likely that China will agree to the Thai request for Lin Ping stay for 

another two years in Chiang Mai,” Sophon said. 
 

Sophon said, “I would like to urge Lin Ping fans to give a warm welcome to the 

delegation and let them know how much we really want Lin Ping to stay.” Sophon 

said. 
 

He believed China would give an answer as to whether it would extend the stay of the 

three pandas during the visit. 

 
 

 ลองพิจารณาขาวท่ีอานไปแลวนี้ จะเห็นวามีขาวพาดหัวไววา Thailand requests China to 

extend stay for Lin Ping ขอความนี้อานแลวดึงดูดใจผูอานได ถือวาเปนประเด็นที่สําคัญที่สุด 

ใชตัวพิมพหนาขนาดใหญ 

 โครงสรางขาวท่ีสําคัญตอมา คือมีขาวนําบอกวา Thailand on Monday starts  

negotiations with the visiting Chinese delegation to extend the stay of panda Lin Ping, who is 

scheduled to return to China in May. สังเกตไดวาขาวนํานี้บอกเนื้อเรื่องครอบคลุมใจความ

สําคัญท้ังหมด ชวยขยายความพาดหัวขาวใหชัดเจนและละเอียดย่ิงขึ้น 
 

 ตอจากขาวนําก็เปนโครงสรางของเนื้อขาว ดังนี้ 

Thailand hopes that Lin Ping, the most famous resident of Chiang Mai Zoo, will be allowed  

to stay in Thailand for another two years. 
 

Since her birth nearly two years ago, Lin Ping and her parents have become superstars, 

boosting the number of tourists to the Chiang Mai Zoo. According to the current agreement, 

Lin Ping has to return to China within five months. Two options will be discussed in the 

negotiations between Thai and the visiting Chinese officials, which started on Monday. 

 

รายละเอยีด 
ของขาว 

รายละเอยีด 
ของขาว 
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Sophon Damnui, director of Zoological Park Organisation of Thailand, said that Thailand will 

offer to set up a Panda Research Centre in Chiang Mai zoo compound as part of the 

negotiation. 
 

 เนื้อขาวท้ังหมดไดใหรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น จากขาวนี้มีการใชเคร่ืองหมายคําพูด 

ซึ่งเปนขอความท่ีบุคคลนั้นพูด อยูในรูป present และ future แตนอกเคร่ืองหมายคําพูดจะใช past 

นั่นคือ 

“It is highly likely that China will agree to the Thai request for Lin Ping stay for another two 

years in Chiang Mai,” Sophon said. 

 อีกตัวอยางหนึ่งจากขาว คือ  Sophon said, “I would like to urge Lin Ping fans to give 

a warm welcome to the delegation and let them know how much we really want Lin Ping     

to stay.” 

 สําหรับขอความท่ีไมอยูในเคร่ืองหมายคําพูด จะอยูในรูปอดีต หรือ past ท้ังหมด ดังนี้ 

Sophon said he believed China would give an answer as to whether it would extend the stay 

of the three pandas during the visit. 
 

4.2  การถามและตอบคําถามจากขาวดวยคําถามที่เปน Wh-question และ  

       Yes - No Question 

 จากขาวในตอน 4.1 เราอาจใชคําถามดวย Wh-question เชน 

1. What is the main idea of the news? 

It is about the Thai request to China for Lin Ping, stay. 

2. Who is the director of Zoological Park Organisation of Thailand? 

Mr. Sophon Damnui. 

3. When did the negotiation start? 

On Monday. 

4. Would Mr. Sophon like to urge Lin Ping to give a welcome to the Chinese delegation? 

Yes, he would. 

5. Did Bangkok Post report the news? 

No, the Nation did. 
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4.3   การถามและแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  เชน 

- Do you agree with ________________? 

- What do you think about__________________? 

ตัวอยาง 

- Do you agree with me that negotiation will success? 

Yes, I do. 

- What do you think about Thailand’s request? 

I think it is a good request. 

 Subject + V.1 

 Subject + V 

 Subject + to + V.1 

 Subject + V.ing 

 

กิจกรรมที่ 4 

อานขาวตอไปนี้ แลวบอกวาสวนใดเปนพาดหัวขาว พาดหัวรอง และขาวนาํ โดยบอก

ขอสังเกตและเหตุผลวาทําไมจึงคิดเชนนั้น 
 

POLLUTION 

Samut Prakarn folk suffer pollution 

By Darakarn Kawemukda 

Jinjira Pongrai 

The Nation 

Published on January 11, 2011 
 

The last part of the Chao Phraya River in Samut Prakan province is very dirty and 

contaminated with heavy metals, Greenpeace Southeast Asia said yesterday. 
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Plai Pirom, who works for the group, said he and his colleagues had collected and studied 

samples from the river. 

“The water has a foul smell and contains scraps of leather,” he said, adding that the pollution 

was adversely affecting fishermen in the Bang Pu area. He lamented that relevant authorities 

had failed to stop the problem, even though the issue had been raised before. 

Wilai Kobtong, a 75-year-old local resident, said she and her family had lived with the foul 

smell for decades. 

“When a tanning association stepped in to help, the pollution eased somewhat,” the elderly 

woman said. 

However, Boonchu Ib, who was visiting her old hometown yesterday, said the pollution had 

worsened. 

She suspected tanning factories released their waste without proper treatment during floods 

or heavy rains, because the water on the roads was clearly red, black or purple in colour. 

 “I think the water must be contaminated with some chemical,” she said. 

Srisak Sayayon, 45, said she and her granddaughter had developed respiratory problems. 

“Our health is failing because of the pollution,” she said. 

Another resident, Watcharee Chaiya, 55, urged relevant authorities to fix the problem by 

dredging nearby canals. “I have developed allergies and asthma now. I have difficulty 

breathing in cold weather,” she said. 

Industrial Works Department engineer Wirittipon Tuwachit-apiwich said his agency would 

take action if it received complaints. “As of now, we have checked wastewater at factories 

and it passes the legal requirments,” he said. 

Meanwhile, a Senate committee on natural resources and environment inspected a polluted 

area in Samut Prakan’s Muang district last month to tackle the problem. 
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กิจกรรมที่ 5 

5.1 จากขาวท่ีปรากฏอยูในกิจกรรมท่ี 5 มีขอความท่ีบอกวา  The water has a foul smell and 

 contains scraps of leather,” he said, adding that the pollution was adversely affecting  

 fishermen in the Bang Pu area.  

 ขอใหอธิบายเร่ืองการใชคํากริยาท่ีเปนคําพูดในเคร่ืองหมายคําพูด และการใชคาํกริยาท่ี 

 ถอดเคร่ืองหมายคําพูดแลว 

5.2 พิจารณาขอความนี ้

 “Our health is failing because of the pollution,” she said.  

 แลวเขียนขอความขึ้นมาใหม โดยถอดเคร่ืองหมายคําพูด 

 

กิจกรรมที่ 6 

 อานขาวตอไปนี้ แลวบอกวาองคกรท่ีเรียกกันวา World Health Organisation  เรียกชือ่ยอ

วาอยางไร ปรากฏอยูท่ีใดในขาว 
 

H1N1 flu death toll now 245 

• Published : 17/08/2010 at 02:56 PM 

• Online news : 

The Public Health Minitry on Tuesday announced that 10 more people died last week from the 

A (H1N1) flu, bringing the toll from the swine flu virus in Thailand to 245.  The Burea of 

Epidemiology of the Disease Control Department said the total death toll was confirmed for 

the period between April 28, 2009 and Aug 7, 2010.  The department said the number of 

people sick from the H1N1 virus started to rise in early July, along with the spread of seasonal 

influenza during the rainy season.  Health officials in every province had been instructed to 

closely watch the situation to reduce the infection and death rates.  On Aug 10, World Health 

Organization (WHO) head Margaret chan said the HINI pandemic was over and the global 

outbreak turned out to be much less severe than was feared just over a year ago. 

Breakingnews 

 

Excerpt from www.bangkokpost.com 
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เฉลย Chapter  5 
 

กิจกรรมที่ 1 

1.1    พาดหัวขาว 

 Thai Advance Team leaves for Haiti earthquake zone 

 

 ขาวนํา 

The Thai Advance Team comprised of French and Spanish speaking experts, 

medical doctors and army engineers departed Bangkok for Haiti to prepare added 

assistance to the earthquake-impacted nation, according to Permanent Secretary 

for Foreign Affairs Theerakun Niyom 

 

 เนื้อขาว 

Mr Theerakun said the trip was a follow-up the Cabinet’s decision to provide 

humanitarian assistance to Haiti, which was hit by a massive earthquake on 

January 12. 
 

He said the Thai Advance Team, comprised of two representatives each from the 

ministries of foreign affairs, defense, and public health, departed Bangkok Friday 

evening for Mexico City to join with the minister councellor and local staff oat the 

Thai embassy there. 
 

The group will meet representatives of the Mexican government to receive a 

briefing on the latest situation in Haiti and also exchange views on how to provide 

humanitarian assistance to the country. 

After stopping over in Mexico, the group will go to Haiti to carry out their mission 

including meeting and helping Thai nationals in Haiti, coordinating with the 

Mexican government on delivering Thailand’s contribution amounting to 



167 

US$100,000, some of which was already used to procure urgent medical supplies 

and necessities to assist the Haitians. 
 

They will coordinate and supervise the arrival of the first shipment of 100 tonnes 

of Thai rice on the morning of February 2 at Port-au-Prince airport. 
 

They would observe the Mexican medical team’s task and evaluate medical 

assistance Haiti needs in order to prepare for the future operation of the Thai 

medical team and estimate Haiti’s demand for assistance in restoration and 

reconstruction. 
 

Mr Theerakun said that according to international organisations, the reconstruction 

of Haiti would take more than 10 years and that Thai military engineers could be 

sent there for long term reconstruction. 
 

The Advance Team was scheduled to return to Thailand on February 8 and the 

first batch of medical teams could leave for Haiti in mid February. 
 

The initial group would be three teams which have all together 45 members or 15 

each from Ratchaburi.  

 

1.2    ประธานและกริยาแทท่ีเปนประโยคหลักของขาวนํา คือ The Thai Advance Team 

departed Bangkok. 

 

กิจกรรมที่ 2 

 พาดหัวขาว 

 SOUTH UNDER WATER 
 

 พาดหัวรอง 

 Schools hit by flood can resume within a few days 
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 ขาวนํา 

Schools that have been closed due to the flooding in Narathiwat province should 

be reopened within three days as the rains have now stopped, a senior regional 

education official said Monday. 

 

 เนื้อขาว 

Heavy floods and continuous rains have forced suspension of schools in 13 

districts of Narathiwat, which were declared flood disaster zones on Sunday, 

said Adul Promsaeng, director of the Education Service Area 2 Office. 

 

“Some schools should be able to reopen within three days after the has water 

receded. They will be restored with help from soldiers and classes can resume 

by Thursday, January 13. 

 

The flood prevention and mitigation centre for Narathiwat said the floods have 

affected 36.908 people from 11,053 families in 284 villages in the 13 districts. 

The torrential rains caused the three main rivers in the province to burst their 

banks and flooded houses nearby ruining 9,000 rai of farmland and washing out 

67 roads. 

 

Vegetable exportations to Malaysia were severely disrupted as the road 

connecting Thailand to her neighbour was covered with water making travel and 

transport in both directions and resulting in products going rotten inside 

warehouses,  

 

On Sunday, Narathiwat Govenor Kissada Boonrat urged people to closely 

monitor their surroundings and move immediately to the second floor of their 

houses if water levels rose further. 
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Meanwhile His Majesty the King has granted relief packages to Narathiwat 

residents affected by the floods. 

 

Top provincial official, Dejrat Simsiri together with police and soldiers, traveled 

by boat to Sungaikolok district in Narathiwat to distribute relief packages to 

local flood victims. The residents were stuck inside their home without 

electricity for more than one week after water levels reached a depth of more 

than 1.50 metres. 

 

กิจกรรมที่  3 

3.1 Australian police urge Brisbane flood evacuations เปนขาวอุบัติภัยท่ีเกิดจากน้ําทวม

ซึ่งเปนภัยธรรมชาติ 

3.2 Australian police urge Brisbane flood evacuations แสดงวาตํารวจออสเตรเลียเรง

ใหมีการอพยพหนีภัยน้ําทวม จึงเรียกไดวาเปนขาวอุบัติภัยจากน้ําทวม 

 

กิจกรรมที่ 4 

• พาดหัวขาววา POLLUTION โดยใชคําเพียงคําเดียวท่ีอานแลวเขาใจวาเปนเร่ือง

มลภาวะ 

• พาดหัวรองวา Samut Prakarn folk suffer pollution 

 ใชตัวพิมพหนาและบอกเพียงสั้น ๆ วาชาวสมุทรปราการประสบกับมลภาวะ 

• ขาวนําบอกวา 

The last part of the Chao Phraya River in Samut Prakan province is very dirty and 

contaminated with heavy metals, Greenpeace Southeast Asia said yesterday. 
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กิจกรรมที่ 5 

5.1 ขอความท่ีอยูในเคร่ืองหมายคําพูด แสดงใหเห็นวาเปนการพูดโดยใชคํากริยารูป 

present และ  ขอความท่ีถอดเคร่ืองหมายคําพูดออกไปแลว จะใชกริยารูป past ใหเห็น

วาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นไปแลว 

5.2 She said our health is failing because of the pollution. 

 

กิจกรรมที่ 6 

 World Health Organisation เรียกชื่อยอไดวา WHO อยูยอหนาสุดทายของขาว 
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Chapter 6 

Self – sufficiency Economy 
 

สาระการเรียนรู 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนเรื ่องที่ไดรับการยอมรับจากสากลอยาง

แพรหลาย นักศึกษาควรและสามารถประยุกตใช เรียนรูแนวคิด คําศัพท สํานวน และสืบคน

ขอมลูภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารและนําไปใชเก่ียวกับ  Self – sufficiency Economy 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1.  ผูเรียนรูคําศัพท สํานวน เร่ือง Self – sufficiency Economy 

2. ผูเรียนสามารถอานถึงความเขาใจเร่ืองภาษา ขาวหรือบทความเก่ียวกับ  

Self – sufficiency Economy  

3. ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อสื่อสารถึงความเขาใจเก่ียวกับ  

Self – sufficiency Economy 

 

ขอบขายเน้ือหา 

  เร่ืองที่  1  บทความเก่ียวกับ  Self – sufficiency จากหนังสือ หนังสือพิมพ  

     หรือ website 

  เร่ืองที่  2  คําศัพท วลี สํานวนเก่ียวกับ  Self – sufficiency economy 

  เร่ืองที่ 3   โครงสราง  Conditional Sentence (If-clause) 

  เร่ืองที่ 4   โครงสราง Imperative 

  เร่ืองที่ 5   การนําคําขวัญ การสัมภาษณเก่ียวกับการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

  เร่ืองที่ 6   การเลนเกม  Cross word 
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เรื่องที่  1   บทความเก่ียวกับ Self – sufficiency จากหนังสือ หนังสือพิมพ  

                  หรอื website 

 

SELF  SUFFICIENCY ECONOMY IN THAILAND 

The Concept 

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej developed the philosophy of the Sufficiency 

Economy to lead his people to a balances way of life and to be the main sustainable 

development theory for the country. The theory is based upon a Middle Path between 

society at the local level and the market in the global context. By highlighting a balanced 

approach, the philosophy allows the nation to modernize without resisting globalization,    

buy provides a means to counteract negative outcomes from rapid economic and cultural 

transitions. The Sufficiency Economy became critical during the economic crisis in 1997,      

in which Thailand needed to maintain stability to persist on self – reliance and develop 

important policies to recover. By creating a self – supporting economy, Thai citizens will have 

what they need to survive but not excess, which would turn into waste. 

   

The Principle of Self – Reliance 

 His Majesty has recommended a secure balance in the five following aspects to 

achieve the principle of self – reliance: 

• State of Mind : One should be strong, self – reliant, compassionate and flexible. 

Besides, one should possess a good conscience and place public interests as a 

higher priority than one’s own. 

• Social Affairs : People should help one another, strengthen the community,  

 maintain unity and develop a learning process that stems from a stable foundation. 

• Natural Resource and Environmental Management : The country’s resources need 

to be used efficiently and carefully to create sustainable benefits and to develop the 

nation’s stability progressively. 
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• Technology : Technological development should be used appropriately while  

 encouraging new development to come from the villagers’ local wisdom. 

• Economic Affairs : One needs to increase earnings, reduce expenses, and pursue  

 a decent life. 

 

The Self Sufficiency Economy theory has led to diverse interpretations by many 

different groups. However, His Majesty has rejected extreme perspectives on his ideology, 

stating the self – sufficiency does not require families to grow food and make clothes for 

themselves. But, each village should have some quantity of sufficiency. For instance,              

if agricultural production exceeds the amount needed for the village they should sell the 

remaining amount to a nearby village, close in distance, to avoid unnecessary transportation 

costs. 
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เรื่องที่ 2   คําศัพท วลี สํานวนเก่ียวกับ Self – sufficiency Economy  
 

คําศัพท ประเภท คําแปล 

Economy 

Sufficiency 

philosophy 

sustainable 

development 

theory 

Middle Path 

crisis 

self-reliance 

important 

achieve 

resource 

aspects 

local wisdom 

ideology 

appropriately 

n. 

n. 

n. 

adj. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adj. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adv. 

เศรษฐกิจ 

พอเพยีง 

ปรัชญา 

ย่ังยืน 

การพัฒนา 

ทฤษฎี 

ทางสายกลาง 

วิกฤต 

พึง่พาตนเอง 

สําคัญ 

ทําใหสําเร็จ 

ทรัพยากร 

ลักษณะ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

อุดมการณ 

เหมาะสม 
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Activity  1   Fill in the blank to search for the following words. 

กิจกรรมที่  1   ใหผูเรียนลองคนคําศัพทที่เก่ียวเนื่องกับเศรษฐกิจพอเพียงและหาความหมาย  

          (โดยใชพจนานุกรม) และเติมตารางคําศัพทใหสมบูรณ 

คําศัพท ประเภทคํา คําแปล 

economic   

sufficient   

reliance   

balance   

earnings   

protect   

 

Activity  2   Choose the best given words.   

กิจกรรมที่  2   เลือกใชคําใหเหมาะสม 

 King Bhumiphol wishes to _________ (propose, protect) Thailand against changes  

by developing the philosophy of ___________ (sufficiency/sufficient). His Majesty has 

recommended a ____________ (resource, balance) in five aspects for our self – reliance.  

 

กิจกรรมที่  3 True  or  False  

 ____T____  1.  The balanced way of life is based on a middle path between local  

                                      living and globalization. 

 ____F____  2.  There are 6 principles of self-reliance. 

 ____T____  3.  To be able to adapt with rapid changes, Thai people must be able to  

           effectively manage the community resources. 

 ____F____  4.  Technology should not be used appropriately. 

 ____T____  5.  The country’s resources need to be used efficiently and carefully. 
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เรื่องที่ 3   โครงสราง Conditional Sentence (If-clause)  

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

Conditional Sentences  (ประโยคเงื่อนไข)   

 Conditional Sentences หรือ If Clause คือ ประโยคเง่ือนไขหรือประโยคสมมติวา  หากมี

พฤติกรรมนี้เกิดขึ้น จะมีพฤติกรรมหนึ่งตามมา แบงเปน 3 ชนิด คือ  

1. สมมติในสิ่งท่ีเปนจริงเสมอ 

2. สมมติในสิ่งท่ีเปนจริงหรือไมจริงก็ได 

3. สมมติในสิ่งท่ีตรงขามกับความเปนจริง 

ตัวอยาง 

เร่ืองที่สมมติ If  Clause Main Clause 

ประโยคท่ีเปนจริงเสมอ 

(Possible Condition) 

Present Simple Future Simple or Present Simple 

If the sun rises, it will be a daytime. 

ประโยคท่ีเปนไปไมได

หรือขัดแยงกับความ

เปนจริงในปจจุบัน  

(Unreal Present) 

Past Simple Future Simple in the Past 

(would, should, V1) 

If he studied hard, he would succeed in his exam. 

ประโยคตรงขามกับ

ความจริงในอดีต 

(Unreal Past) 

Past Perfect Future Perfect (would, should, 

V. to have + V3) 

If she had gone there, she would have been killed  
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กิจกรรมที่  4 

 Complete the sentences with the correct form of the verb. 

1. If you (come) __________ to class late, (say)___________ I’m sorry to the teacher. 

2. Nina (get)____________ an “A” if she (study)______________ hard. 

3. If it (not rain)_____________, some plants (die)______________. 

4. If I (be) ___________ you, I  (take) _____________some aspirin. 

5. If I (have) ___________ enough money, I  (travel)_________ around the world. 

 

เรื่องที่ 4    โครงสราง  Imperative 

ประโยคขอรองหรือบังคบั ( Imperative Sentence)  ไดแก  ประโยคท่ีมีเนื้อความขอรอง

หรือบังคับใหกระทํา   

ตัวอยางเชน 

 

 

-  I  beg  your  pardon.     ผมขอโทษ 

-  You  should  follow  my  words.    ทานควรทําตามคําพูดของผม 

-  Don’t smoke.   หามสูบบุหร่ี 

-  Don’t forget turn off the light.     อยาลืมปดไฟ 

 

Activity  5  :   Fill in the blanks by using the given words. 

กิจกรรมที่  5   เติมคําในชองวาง 

 

 

1. Come here __________ now. 

2. Do not allow to __________ in the hospital. 

3. __________ Forget to clean the house. 

4. You should __________ the rules of the library. 

5. Don’t __________ so lond, her baby is sleeping. 

Don’t + V1 + …………… 

smoke      follow       Don’t       right       speak 
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เฉลย 

1. right 

2. smoke 

3. Don’t 

4. follow 

5. speak 

 

เรื่องที่ 5   การนําเสนอเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตาง ๆ เชน คําขวัญ  

      การสัมภาษณ บทละคร ปายนิเทศ การจดันิทรรศการ เปนตน  

      โดยนําคําศัพทมาใช 
 

Activity   :   Choose the passage about sufficient economy and tell  

กิจกรรม  :    ใหผูเรียนเลือกขอความเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงภาษาอังกฤษ  

          แลวนํามาเลาใหเพือ่นฟง 

 

เรื่องที่ 6   การเลนเกม  Cross word 

               เกม crossword  นั้นมีตนกําเนิดท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม  

ป ค.ศ. 1913 โดยนักหนังสือพิมพท่ีชื่อ Arthur Wynne ไดตีพิมพเกมท่ีชื่อ ปริศนาอักษรไขว 

ลงในหนังสือพิมพ New York World ซึ่งรูปรางหนาตาสวนใหญของเกมก็ไมตางจากเกม 

crossword ในแบบท่ีเรารูจักกันในปจจุบันนี้นัก กลาวคือมีชอง 4 เหล่ียมหลาย ๆ ชองเรียงกัน   

ท้ังในแนวต้ัง และแนวนอน พาดทับกันไปมาโดยไมมีรูปแบบท่ีตายตัว ซึ่งในชองทุกชองจะเวน

วางไวใหคนมาเขียนเติมคําลงไปชองละ 1 ตัวอักษรตามคาํบอกใบท่ีผูสรางเกมเขียนเอาไวขาง ๆ 

กระดาน ความสนุกของเกม crossword จึงอยูท่ีการตีคําบอกใบใหแตกนี่เอง crossword มักพบ

บอยตามหนาหนังสือพิมพ หรือนิตยสารท่ัวไป ซึ่งสามารถเลนคนเดียวไดเพลิน ๆ   
 

(http://ripley.exteen.com/20071115/crossword-scrabble) 
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           อาจกลาวไดวา Crossword  เปนการตอศัพทอกัษรไขวภาษาอังกฤษ  ทักษะของการเลน

คือ  การประกอบตัวอักษรท่ีมีอยูใหเปนคําในภาษาอังกฤษ และตอลงในชองตารางบนกระดาน

ใหเกิดผลดีท่ีสุด เมื่อสิ้นสุดการแขงขันผูท่ีไดคะแนนมากกวาจะเปนผูชนะ 

 

อุปกรณการเลน 

1.  กระดาน (Board)   มีขนาดกวาง 15 ชอง และสงู 15 ชอง รวมท้ังสิ้น 225 ชอง 

2.  เบ้ีย (Tile)   มีท้ังสิ้น 100 ตัวในถุง  (ดูจํานวนตัวท่ีเหลือไดท่ีดานซายของหนาเกม) 

3.  แปน (Rack)  ใชในการวางเบ้ีย โดยแตละฝายจะมีเบ้ียในแปนฝายละ 7 ตัว 

 

กติกาการเลนทั่วไป 

1.  ในการลงแตละคร้ัง (Turn) ใหผูเลนลงเบ้ียก่ีตัวก็ไดในแนวเดียวกัน และตอกับ 

เบ้ียเดิมในกระดาน เพื่อใหเกิดเปนคําภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง 

2.  การลงครั้งแรก  ตองตอกับชองดาวบนกระดาน 

3.  การคิดคะแนน  นําคะแนนของเบ้ียแตละตัวในสมการมาบวกกัน หากลงเบ้ียใหมใน 

ชองคะแนนพิเศษจะไดคะแนนเพิ่ม ดังนี ้ 

       -  ชองสีแดง นําคะแนนของท้ังคําคูณสาม  

       -  ชองสีชมพู  นําคะแนนของท้ังคําคูณสอง  

       -  ชองสีน้ําเงิน  นําคะแนนของตัวเบ้ียท่ีทับชองคูณสาม และ 

       -  ชองสีฟา  นําคะแนนของตัวเบ้ียท่ีทับชองคูณสอง  

4. การสิ้นสุดเกม   มีสองกรณี คือ 

          -  เมื่อเบ้ียในถุงหมด และผูเลนฝายใดฝายหนึ่งใชเบ้ียท่ีมีอยูจนหมด หรือ 

          -  เมื่อผูเลนท้ัง 2 ฝายมีการเลนไปแลว และหลังจากนั้นไมมีการลงเบ้ียในกระดาน 

       ติดตอกันรวม 6 คร้ัง 

 

กตกิาการเลนพิเศษ 

1.  การขอเปลี่ยนตัว  ผูเลนสามารถเปลี่ยนตัวไดตั้งแต 0-7 ตัว และจะเสียตาเดิน 1 คร้ัง 

โดยใหนําเบ้ียท่ีตองการเปล่ียนมาวางบนกระดาน และกด Ex แตถาเบี้ยในถุงเหลือนอยกวา 7 ตัว

จะไมสามารถเปล่ียนได  
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2. การขอชาเลนท   ผูเลนสามารถทําการขอชาเลนท (Challenge) ไดเฉพาะเกม R/C หรือ  

U/C และถามีคําศัพทนั้นในพจนานุกรม จะถือวาผูเลนที่ขอชาเลนทจะเสียตาเดินไปทันที แตถา 

ไมมีคําศัพทในพจนานุกรม จะนําคําศัพทนั้นออกจากกระดาน และผูที่ขอชาเลนทจะไดเลนใน

ตานั้นดวย  

3. การทําบิงโก  หากผูเลนสามารถลงเบ้ียท้ัง 7 ตัวไดในตาเลนคร้ังเดียว จะไดคะแนน

พิเศษเพิ่มอีก 50 คะแนน 

4. เวลา  รูปแบบของเวลาจะเปน เวลาเร่ิมตนเปนนาที / เวลาท่ีไดเพิ่มขึ้นหลังจากการ 

ลงเบ้ียในแตละตาเปนวินาที 

5. คําที่ถูกตอง   ยึดตามพจนานุกรม  The Official Scrabble Players Dictionary  

(Third Edition) 

 

(http://www.thaibg.com/template.php?CenterFile=etc_crossword_rule.html&Title=Crossword

%20Rule) 
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Activity  1  :   Try to play the following crossword game 

กิจกรรมที่  1   ลองเลนเกมอักษรปริศนาตอไปนี้ 

Christmas Crossword Puzzle Game 

        1   2           3   4         
5                                     

                  6                   

                                      

  7                   8               

                          9       10   

  11             12                     

                                      
13             14                       

                                15     

    16                                 
 

 

ACROSS  

2.  Left out with milk for Santa. 

4.  This covers the ground on a white Christmas. 

5.  Reindeer with a red nose. 

6.  Used to decorate the Christmas tree. 

7.  Roasted over an open fire. 

9.  Used to remove snow from the driveway. 

11.  Big bird served for this holiday. 

13.  Songs of the season. 

14.  Well known snowman. 

15.  Decoration found on a present. 

16.  Happy ________! 

DOWN  

1.  They makes the toys for Christmas. 

2.  Santa uses this to enter homes. 

3.  Found on top of the tree. 

4.  Vehicle used by Santa Claus. 

8.  Round decoration often found on doors. 

10.  Seasonal drink. 

12.  _____ Christmas! 

http://www.crosswordpuzzlegames.com/christmas.html 
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เฉลย Chapter  6 

 

กิจกรรมที่ 1 

คําศัพท ประเภท คําแปล 

economic (adj.) คําคุณศัพท เก่ียวกับเศรษฐกิจ 

sufficient (adj.) คําคุณศัพท มีพอ 

reliance (n) คํานาม ความเชื่อมั่น, ความเชือ่ถือ 

balance (n) คํานาม สมดุล 

earnings (n) คํานาม ภายใต 

protect (v) คาํกริยา ปองกัน 

 

กิจกรรมที่ 2 

 King Bhunmiphol wishes to protect Thailand against changes by developing the 

philosophy of sufficiency economy. His Majesty has recommend a balance in five aspects  

for our self – reliance.  

 

กิจกรรมที่ 3 

1. True 2. False 3.  True 4. False 5. True 

 

กิจกรรมที่ 4 

1. If you come to class late, say “I’m sorry to the teacher.” 

2. Nina would get an “A” if she studied hard. 

3. If it does not rain, some planet will die. 

4. If I were you, I would take some aspirin. 

5. If I had enough money, I would travel around the world. 
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กิจกรรมที่ 5 

1.  right 

2. smoke 

3. Don’t 

4. Follow 

5. speak 
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Chapter 7 

Have you Exercised Today? 
 

สาระการเรียนรู 

  การศึกษาขอมูลคนควาความรูจากสื่อเกี่ยวกับการออกกําลังกาย แบบสอบถาม

เบ้ืองตนเก่ียวกับพฤติกรรมประจําวันท่ีแสดงถึงความตระหนักในการออกกําลังกาย สาระเนื้อหา

ประกอบดวยคาํศัพททีเ่ก่ียวของกับการออกกําลังกายในรูปประโยคท่ีซบัซอน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกกําลังกายเบ้ืองตนได 

2. ผูเรียนสามารถอานออกเสียง คําศัพท สํานวน วลีท่ีเก่ียวของกับบทความ 

การออกกําลังกายได 

3. ผูเรียนสามารถใชประโยคท่ีเขียนดวยกริยาชวย  (Modal verbs)  

เชน will,  should,  must ought to,  had better ได 

4. ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถใชประโยครูป Present Perfect Tense ได 

5. ผูเรียนสามารถนําเสนอขอมูลจากแบบสํารวจการออกกําลังกายในรูปกราฟ 

หรือแผนภูมิได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากหนังสือหรือ website 

 เร่ืองที่ 2  คําศัพท สํานวน วลีท่ีเก่ียวของกับบทความการออกกําลังกาย 

 เร่ืองที่ 3  รูปประโยคท่ีใชกริยาชวย (Modal Verbs) ไดแก will, would, can,  

   could, should must, ought to, had better etc 

 เร่ืองที่ 4  โครงสรางประโยค Present Perfect Tense 

 เร่ืองที่ 5  การสํารวจแบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพบุคคลใกลชิดแลวนําเสนอ 

   เปนรูปภาพหรือแผนภูมิ 
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เรื่องที่ 1   แบบสอบถามเกีย่วกับการดูแลสุขภาพจากหนังสือหรอื website 

 ผูเรียนอานเนื้อหาการดูแลสุขภาพจาก Web site  แลวตอบแบบสอบถามวามคีวามเขาใจ

เก่ียวกับเร่ืองท่ีอานเพียงใด 
 

Fitness 

Fitness is defined as a state of being healthy, which prepares the body for the physical 

necessities of daily life. To be more precise, fitness provides strength, flexibility and stamina 

for the proper functioning of the body. It is a total solution for a perfect, fine-tuned life.       

The five main components of fitness are aerobic endurance, muscular strength, muscular 

endurance, and flexibility and body composition. The right kind of physical and mental 

exercises and proper intake of nutritious food are the factors that contribute to fitness.         

A well-balanced diet not only makes one fit, but provides all necessary nutrients for the body. 

Mental fitness, essential for the psychological well-being of a person, is also a key factor in 

sustaining a healthy state.  

Source  :  http://Fitness-on the web.com   
 

Word studies (ศัพทควรรู) 

Vocabularies  (ศัพท) หนาที่คํา Meaning  (ความหมาย) 

fitness n สภาพสมบูรณจากการออกกําลังกาย 

prepares v เตรียม 

flexibility n ความยืดหยุน 

components n องคประกอบ 

endurance n ความอดทน 

muscular n กลามเนื้อ 

strength n ความแข็งแรง 

nutritious adj. ซึ่งบํารุงเล้ียง บํารุงกําลัง 

contribute v สนับสนุน ชวยเหลือ 

mental adj. เก่ียวกับจิตใจ 
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Vocabularies  (ศัพท) หนาที่คํา Meaning  (ความหมาย) 

sustaining v รักษาไว สนับสนุน  

stamina n ความแข็งแรง สุขภาพ 

 

Activity 1  : Choose the best answer. 

กิจกรรม  1  เลือกตอบขอที่ถูกที่สุด 

1. Fitness is defined as …………………………. 

a.  a state of being healthy         b.  a state of healthy food 

c.  a state of mental fitness         d.  a state of nutritious food 

2. How many main components con are consisted in a good fitness? 

      a.  2       b. 3        c. 4        d. 5 

3. One of the main components of fitness is…….. 

       a.   diet    b.  exercise        c.  aerobic endurance         d. sleeping 

4. The factors that contribute to fitness are ………………..  

     a.  mental exercise 

     b.  physical exercise 

     c.  mental and physical exercises  

     d.  The right kind of physical and mental exercises and nutritious food. 

 5.  …………………. is essential for the psychological well-being of a person. 

a. Mental fitness 

b. Healthy food 

c. Good exercise  

d. Muscular strength 
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เรื่องที่ 2   คําศัพท สํานวน วลีที่เกี่ยวของกับบทความการออกกําลังกาย 
 

Have you Exercised Today? 

 For how long have you had your exercise? Appropriate exercises are good for both 

health and diet, but tough exercise are good for both health and diet, but tough exercises can 

be bad for both. There are reasons why you feel it tough, and you won’t feel tough if it is good 

for you. 

 We recommend light exercises that would be refreshment, something you won’t run 

out of breath with and something that doesn’t seem it would ever burn any calories. In fact 

easy exercises that seem they wouldn’t burn any calories, like swinging your hands, may 

contribute to losing weight. There are three key things the body needs to be doing constantly. 

They are taking in oxygen, pushing out poison (through the skin, liver and lymph) and 

pumping fresh life force energy. Whatever exercise you like such as yoga, weight training, 

boxing aerobic exercise or some other sports ; take it outside into the fresh air if possible  or at 

least open the window. Also, take a look around and see what combination of activities best 

suit your location. But like many good things, exercise can also be risky especially when you 

do exercise too hard for a long time. Moreover, if you have any health conditions that could 

increase you risk of injury, you must check in with your doctor and get cleared for exercise 

before you start. 

 Before starting your exercise, make sure about these things : 

• Wear shoes that fit well and are capable for providing the right kind of 

support for your activities and body type. 

• Wear appropriate exercise clothing. Fabrics that absorb sweat; loose – 

fitting, light weight cotton is also fine. 

During the exercise, you should stop exercising right away if you: 

• Have pain or pressure in the left or middle part of your chest, or in the left 

side of your neck, left shoulder or left arm. 

• Feel dizzy or sick 
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• Break out in a cold sweat 

• Have muscle cramps 

• Feel sharp pain in your joints, feet, ankles, or bones  

• Notice that your heart starts racing or beating irregularly 

The most important is to know your limits and your needs when you do your exercise. 

Stop forcing yourself to do exercises you hate, and do what makes you feel peaceful, clear and 

joyful! 
 

คําศัพทที่ควรทราบ (Word studies) 

คําศัพท/สํานวน หนาที่ของคํา ความหมาย 

have/do an exercise 

run out of breath 

health 

diet 

refreshment 

calorie (s) 

 

lose weight 

poison 

energy 

yoga 

weight training 

boxing 

aerobic exercise 

activity 

injury 

sweat 

loose – fitting 

v. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adj. 

n. 

ออกกําลังกาย 

เหนื่อยมาก 

สุขภาพ 

การลดน้ําหนักดวยการควบคุมอาหาร 

ความสดชื่น 

หนวยวัดปริมาณอาหาร โดยถือเกณฑความรอน 

ท่ีใหแกรางกาย 

ลดน้ําหนัก 

ยาพษิ, สิ่งท่ีเปนอันตราย 

พลังงาน 

โยคะ 

การฝกยกน้ําหนัก 

มวย 

การออกกําลังกายแบบแอโรบิค 

กิจกรรม 

การบาดเจ็บ 

เหง่ือ 

หลวม 
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คําศัพท/สํานวน หนาที่ของคํา ความหมาย 

pressure 

dizzy 

muscle cramp 

joint 

ankle 

adj. 

n. 

n. 

n. 

การกด 

เวียนศีรษะ หนามือ 

เปนตะคริวท่ีกลามเนื้อ 

ขอตอ 

ขอเทา ตาตุม 
 

 

Activity 2  : Answer the questions from the passage. 

กิจกรรมที่  2  ตอบคําถามจากเร่ืองที่อาน 

1. What kind of exercise that is not good for health and diet? 

______________________________________________________________ 

2. How can you lose your weight without doing hard exercise? 

______________________________________________________________ 

3. What are important keys for your healthy body? 

______________________________________________________________ 

4. Why somebody should check with the doctor before having exercise? 

______________________________________________________________ 

5. What kind of clothes should you wear when having the exercise? 

______________________________________________________________ 

6. Give one reason that you should stop doing your exercise immediately. 

______________________________________________________________ 
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เรื่องที่ 3  รูปประโยคที่ใชกริยาชวย (Modal Verbs) ไดแก will, would, can,  

                could, should must, ought to, had better etc 
 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

Modal  Verb  เปนกริยาชวยซึ่งนํามาใชกับกริยาหลัก และตองคํานึงถึงสถานการณดวย 

เพราะคํากริยาเหลานีจ้ะมีความหมายตามสถานการณที่ใช กริยาชวยนี้จะตามหลังดวยกริยา     

(กริยาชอง 1) เสมอ Modal Verb มีดังนี้ 
 

ปจจุบัน รูปอดีต ความหมาย 

will 

shall (n) 

can 

may 

must 

ought to 

would 

should 

could 

might 

จะ 

ควรจะ 

สามารถ 

อาจจะ 

ตอง 

ควรจะ 

  

 การใช Modal Verb 

1. will โดยปกติแปลวา จะใชในกรณีท่ีแสดงอนาคตกาล และจะใชกับบุรุษท่ี 3 คอื     

he/she/it เชน   

  She will go to see the dentist tomorrow.   

                   ในกรณีท่ี will ใชกับประธานบุรุษท่ี 1 (I, we) จะใชในกรณีท่ีแสดงความต้ังใจ  

ความปรารถนา หรือการสัญญา เชน  

                  We will do whatever we can to help you. 

2. would  เพื่อแสดงการถามแบบสุภาพ เชน 

  Would you like a cup of tea? Yes, please. 

        would + like ใชเมื่อแสดงความประสงค เชน 

                     I would like to read this book first. (อาจเขยีนยอเปน I’d like…..) 
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3. Shall โดยปกติใชในการแสดงความเปนอนาคต แปลวา จะ แตบางกรณีใชเพื่อแสดง 

การขออนุญาต เชน 

 Shall I sit down? 

บางกรณีใชเพื่อเปนการเสนอแนะ เชน 

Shall we go to the movie tonight? 

4. Should เพื่อแสดงหนาท่ีท่ีควรทํา ขอผูกมัด หรือใหคําแนะนาํ  

You should attend the class regularly. 

กริยาชวยอ่ืนท่ีมีความหมายเหมือน should ไดแก had better เชน 

It’s late! You had better hurry up. 

5. Can, could ใชในกรณีท่ีตองการขออนุญาตในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน 

Can/Could you open the window, please? 

6. May ใชในการแสดงความสุภาพมากกวา can และ could เพื่อใชในการแสดงความ 

เปนไปไดของเหตุการณ เชน 

May I help you? (แสดงความสุภาพ) 

I may pass the exams if I study hard. (แสดงความเปนไปได) 

7. Might  ใชแสดงความเปนไปไดในความหมายท่ีนอยกวา may เชน 

I may rain today. (ฝนอาจตก) 

 I might rain today. (มีโอกาสท่ีฝนอาจตกไดแตนอยกวาประโยคแรก) 

8. Must ใชเพื่อแสดงความจําเปนในสิ่งท่ีตองทํา 

  You must not smoke in the restaurant. 

9. Ought to มีความหมายเหมือน should แตใหความรูสึกท่ีสุภาพกวา เชน 

  We ought not to talk loudly in the library. 

กิจกรรมที่  3 Fill in the blanks with the suitable modal verbs. 

  1.  ___________ I borrow your pen, please? 

  2.  You look very tired, You __________ go to bed early. 

  3.  You ___________ tell me the truth if you want me to help you. 

  4.   We __________ not tell lies. 

  5.   The train ___________ leave at 9.30 p.m. 
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เรื่องที่ 4  โครงสรางประโยค Present Perfect Tense 

Present Perfect Tense 

4.1  โครงสรางของประโยค 

 

 

ตัวอยาง 

I/you/we/they 

He/she/It 

have 

has 

drunk. 

 

4.2  การเปลี่ยนรูปประโยคบอกเลา (Affirmative) เปนปฏิเสธ (Negative) และคําถาม 

(interrogative)  

ตัวอยาง 

Affirmative Interrogative Negative 

He has written a letter. 

We have learned English. 

It has eaten the bone. 

Has he written a letter? 

Have we learned English? 

Has it eaten the bone? 

He has not written a letter. 

We have not learned English. 

It has not eaten the bone. 
 

4.3  การใช Present Perfect Tense 

  1)  ใชกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลวในอดีตและเหตุการณนั้นยังคงดําเนินติดตอมา

จนถึงปจจุบัน ซึ่งมักจะมี adverb of time เชน since และ for คําอ่ืน ๆ เชน so far, up to now, 

up to the present time etc. 

ตัวอยาง 

  She has been to American since 1998. 

  (เธออยูท่ีอเมริกาต้ังแตป 1998 และปจจุบันก็ยังอยู) 

  She has been in America for 12 years. 

  (เธออยูท่ีอเมริกามาแลว 12 ป ขณะนี้ก็ยังอยูท่ีนั่น) 

  2) ใชกับเหตุการณท่ีเสร็จสิ้นไปแลว แตผลของเหตุการณนั้นยังปรากฏอยู 

 

 

Subject  +  have/has +  Verb ชอง 3 
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ตัวอยาง 

  I have turned on the light. (ไฟยังเปดอยู) 

  She has seen Suda recently. (เธอพบสุดาเร็ว ๆนี้) 

  3)  ใชกับเหตุการณท่ีเพิ่งจบลงใหม ๆ ซึ่งมักมี adverb of time เชน just, already, 

yet, หรือเพิ่งเกิดเหตุการณเร็ว ๆ นี้ จะปรากฏคําเหลานี้ เชน recently, lately etc. 

ตัวอยาง 

  The plane has just take off. 

  They have already finished their lunch. 

  The students haven’t done their work yet. 

  (yet ใชในประโยครูปปฏิเสธและคําถาม) 

  4)  ใชกับการแสดงถึงการเคยกระทําหรือไมเคยกระทําเหตุการณนั้น ๆ มัก 

adverb เชน never, ever, once, twice etc. อยูในประโยค 

ตัวอยาง 

  Have you ever gone to Singapore? 

  No, I have never gone there. 

  Yes, I have gone there once. 

  5)  ใชกับเหตุการณท่ีทําซ้ํา ๆในอดีต และอาจจะทําเหตุการณนี้ตอไปในอนาคต 

แตไมบอกวาทําเมื่อไหร มักมี adverb เชน many times, several times, over and over etc. 

ตัวอยาง 

  She has read this book over and over. 

  The children have played in the park several times. 

 

กิจกรรมที่ 4 Write the correct form of the verbs by using the present  

                       perfect tense. 

1. They (see) the movie. 

________________________________________________________ 

2. I (be, never) in Korat before. 

________________________________________________________ 
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3. We (know) David for over 10 years. 

________________________________________________________ 

4. I think John (have, just) his dinner. 

________________________________________________________ 

5. Wipa (hear, recently) the good news. 

________________________________________________________ 

6. The factory (hire) twenty new workers since April. 

________________________________________________________ 

 

กิจกรรมที่ 5 Read the situation and then write an appropriate present perfect              

                      sentence using the verbs given. 

1. Tony is looking for his book. He can’t find it (lose) 

________________________________________________________ 

2. My hands are dirty. Now they are clean. (wash) 

________________________________________________________ 

3. Tom weighs 110 kilos. Now he weighs 90 kilos (lose weight) 

________________________________________________________ 

4. The bus stops because there is no gas in the tank. (run out of) 

________________________________________________________ 

5. She fell down the step. Now she cannot walk. (break her leg) 

________________________________________________________ 
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เรื่องที่ 5    การสํารวจแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพบุคคลใกลชิดแลวนําเสนอ 

        เปนรปูภาพ หรือแผนภูมิ 
 

กิจกรรมที่  6 Exercise Questionnaire 

 How much do you exercise in your everyday life? 

  This exercise questionnaire will help you get an idea of how much you already 

exercise in you everyday life.  

Choose the item that conform to your activities. 

1. I walk upstairs equivalent to at least one flight : 

a. Hardly ever take the stairs. 

b. Not more than once a day. 

c. Twice a day. 

d. Several times a day. 

2. During a normal day I’m in motion (walking, cycling, shopping, etc.) 

a. Less than 20 minutes 

b. Between 20 – 40 minutes 

c. About 1 hour 

d. More than 1 hour 

3. I have a job that usually mean : 

a. Sitting, often more than an hour at a time 

b. Mainly sitting, but with some standing or walking 

c. Half sitting, half standing or walking 

d. Active all day 

4. What is the most you can manage? 

a. I can’t walk for one mile without stopping. 

b. I can walk for one mile without stopping. 

c. I can jog at a consistent but slow pace for one mile. 

d. I can run at a good pace for one mile  (1 mile = 1.6 kilometers). 
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5. How much of your time each week do you spend on indoor household activities 

(cleaning, washing, dishes, clothes etc.)? 

a. Not more than 30 minutes 

b. About 60 minutes 

c. About 120 minutes 

d. More than 120 minutes 

6. How much of your time each week do you spend on outdoor household activities 

(mowing the lawn, gardening, etc.)? 

a. Not more than 30 minutes 

b. About 60 minutes 

c. About 120 minutes 

d. More than 120 minutes 

7. My lunch break includes a walk or some other physical activity for about 15 

minutes : 

a. Hardly ever 

b. Twice a week 

c. At least three times a week 

d. Everyday  

Results 

 (a = 0 point, b = 1 point, c = 2 points, d = 3 points) 
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กิจกรรมที่ 7 

 Use the questionnaire to collect the data from 10 friends and fill in the bar chart 

below. 
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เฉลย Chapter 7 

 

กิจกรรมที่ 1 

1.  a  2.  d  3.  c  4.  d  5.  a  

 

กิจกรรมที่ 2 

1. Tough exercise is not good for both health and diet. 

2. Swinging hands may contribute to lose weight. 

3. They are taking in oxygen, pushing out poison and pumping fresh life force energy. 

4. Because it may cause him/her to be sick or injured. 

5. The loose – fitting clothes using fabric that absorb sweat and light weight. 

6. Feel sharp pain in the joints, feet, ankles or bones. 

 

กิจกรรมที่  3 

1. May I borrow your pen, please? 

2. You look very tired. You should (ought to) go to bed early. 

3. You must tell me the truth if you want me to help you. 

4. We must not tell lies. 

5. The train will leave at 9.30 p.m. 

 

กิจกรรมที่ 4 

1. They have seen the movie. 

2. I have never been in Korat before. 

3. We have known David for over 10 years. 

4. I think john has just had his dinner. 

5. Wipa has heard the good news recently. 

6. The factory has hired twenty new workers since April. 
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กิจกรรมที่ 5 

1. Tom has lost his book. 

2. I have washed my hands. 

3. Tom has lost the weight. 

4. The bus has run out of gas. 

5. She has broken her leg. 

 

กิจกรรมที่ 6  

 0 – 5 points 

  You get very little physical exercise and if you want to lose weight you are 

probably in need of more. Remember that all physical activity promotes improve health and 

helps you lose and maintain your new weight. 

 6 – 10 points 

  You are in need of increased physical exercise. Your present physical activity 

is positive, but could be increased to give you more energy to meet the needs of your life and 

help your weight loss. 

 11 – 17 points 

  You get enough physical exercise and activity on a daily basis. You are in 

pretty good shape. 

 18 – 21 points 

  You are highly conscious of your physical exercise needs. You are somebody 

who has already incorporated regular activity into your daily life. 

 

กิจกรรมที่  7 ครูเปนผูประเมิน 
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Chapter 8 

Shall we save the energy? 

สาระการเรียนรู 

  พลังงานเปนสิ่งที่มีคุณคา และมีประโยชนอยางอเนกอนันตตอชีวิตมนุษยบน

โลกนี้ แตมนุษยตองเรียนรูวิธีใชพลังงานอยางรูคุณคาดวย เนื่องจากพลังงานมีวันที่จะหมดไป 

หากไมรูจักวิธีใช นอกจากนั้นปญหาเรื่องพลังงานยังเปนประเด็นสําคัญระดับโลกการเรียนรู

ถอยคํา สํานวน และการใชภาษาอังกฤษเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานเปนสิ่งจําเปน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนรูจักคําศัพท สํานวนเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน 

2. ผูเรียนสามารถอานบทความเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน และแสดงความ 

คิดเห็นเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน 

 

ขอบขายเนื้อหา 

  เร่ืองที่  1  บทความเก่ียวกับการประหยัดพลังงานจากหนังสือ หนังสือพิมพ หรือ  

     website ท่ีเก่ียวของ 

เร่ืองที่  2   เสียง คําศัพท วลี สํานวนท่ีเก่ียวของกับการประหยัดพลังงาน 

  เร่ืองที่  3   โครงสราง Imperative + V1 (Don’t + V………..) 
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เรือ่งที่ 1  บทความเก่ียวกับการประหยัดพลังงานจากหนังสือ หนังสือพิมพ  

               หรอื website ที่เก่ียวของ 
 

Top Tips for Energy Saving 

Here are some simple ways you can stop wasting energy and money now. 

1. Always turn off the lights when you leave a room.  

2. Don't leave appliances on standby and remember not to leave laptops and mobile phones 

on charge unnecessarily.  

3. If possible, fill up the washing machine, or dishwasher: one full load uses less energy 

than two half loads.  

4. Close your curtains at dusk to stop heat escaping through the windows and check for 

draughts around windows and doors.  

5. Only boil as much water as you need (but remember to cover the elements if you're using 

an electric kettle). 

6. Turn your air - condition in your room temperature at 25°C for saving the energy and 

money.  

 

Words studies (ศัพทนารู) 

Vocabularies 

(คําศัพท) 

Types of words 

(ประเภทของคํา) 

Meaning 

(ความหมาย) 

appliance 

laptop  

mobile phone 

unnecessarily  

washing machine 

dishwasher 

energy 

n. 

n. 

n. 

adv. 

n. 

n. 

n. 

เคร่ืองใชไฟฟา 

คอมพวิเตอรตัง้โตะ 

โทรศัพทมือถือ 

ไมจําเปน 

เคร่ืองซักผา 

เคร่ืองลางจาน 

พลังงาน 
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Vocabularies 

(คําศัพท) 

Types of words 

(ประเภทของคํา) 

Meaning 

(ความหมาย) 

draughts 

electric kettle 

n. 

n. 

ลมโกรก 

กาตมน้ําไฟฟา 

 

เรื่องที่ 2  เสียง คําศัพท วลี สํานวน ที่เก่ียวของกับการประหยัดพลังงาน  
 

Change a Light, Change the World  

We really can "Change the World" with just one light bulb. The key is that the more people 

that take this step, the more we can change the world.  
 

Fight the Light!  

Don't leave lights on when no one is in the room. If you are going to be out of the room for 

more than five minutes, turn off the light.  
 

If you know of a light that everyone forgets to turn off, make a sticker or a sign to hang next to 

the switch that says "Lights Out!" or "Don't Forget!"  
 

Where possible, use compact fluorescent light bulbs. Those funny-looking bulbs produce the 

same amount of light by using 1/4 of the electricity. Plus, they last for years and years without 

burning out.  
 

Don't Leave Things Turned On  

Turn off the TV when no one is watching it. The same goes for computers, radios and stereos - 

if no one using it, turn it off. Turn off all the appliances at the surge protector. Some 

devices, like modems or other networking boxes are drawing small amounts of power all the 

time. Check with your neighbours first, but the best thing to do is turn them ALL off at the 

surge protector.  

http://www.energyquest.ca.gov/saving_energy/change_light.html�
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Words studies (ศัพทนารู) 

Vocabularies 

(คําศัพท) 

Types of words 

(ประเภทของคํา) 

Meaning 

(ความหมาย) 

bulb 

electricity 

appliance 

surge protector 

 

device 

power 

n. 

n. 

n. 

n. 

 

n. 

n. 

หลอดไฟฟา 

ไฟฟา 

เคร่ืองใช (ไฟฟา) 

อุปกรณปองกันไฟกระชากแรงดันสูง

ชัว่ขณะ 

เคร่ืองประดิษฐ , เคร่ืองใช 

ไฟฟา 

 

คําศัพทที่ควรทราบ (Word studies) 

คําศัพท ประเภทของคํา คําแปล 

Power/Energy 

bulb 

compact 

flush 

change 

waste 

save 

n. 

n. 

n. 

v. 

v. 

v. 

v. 

พลังงาน 

หลอดไฟ 

เล็ก, ประหยัดเนื้อท่ี 

สาดน้ํา เทน้ํา 

เปล่ียน 

ทําใหสูญเปลา 

ประหยัด 

 

กิจกรรมที่  1 Complete the following sentences with appropriate word/words. 

 bulbs waste power    change save   enough   flush 

1. There is never enough energy to _____(1)______. 

2. How many ways can you think of to _____(2)_____ energy around your house? 

3. Where possible, use _____(3)_____ fluorescent light _____(4)_____. They are 

funny – looking blubs which produce the same amount of light by using ¼ of the 

electricity. 

http://dictionary.kapook.com/เครื่องใช้.html�
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4. Many countries learned to save their ____(5)_____ by turning lights and machines 

off when not being used. 

5. We use about five gallons to seven gallons of water every time to _____(6)______ 

the toilet. 

6. In order to keep enough energy for everyone we must ____(7)_____ the ways we 

use energy today 

 

กิจกรรมที่ 2 Match the following sentences   จับคูประโยคตอไปนี้ 

_____ 1.  Don’t leave lights on when no one 

is in the room. If you are going to 

be out of the room for more than 

five minutes ………………… 

_____ 2.  You should use less hot water. 

Water  heaters account for nearly 

¼ of your home energy use. 

_____ 3.  If you have only a small lawn, 

think about getting a manual push 

mower. It doesn’t use energy 

except your own. Pushing the 

mover spins the rotating wheels 

which spins the cutter. What a 

good exercise. 

_____ 4.  Batteries that are thrown away 

produce heavy metals. These 

metals are toxic and can be 

harmful to human and wildlife. 

A. Use the broom instead of a hose to 

clean off the driveway or deck. 

B. Turn off the light. 

C. Buy rechargeable and a recharger. 

D. Take shorter showers. 
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Study these instructions ผูเรียนทําความเขาใจกับประโยคคําสัง่/ขอแนะนําตอไปนี้ 

- Turn off the TV. when no one is watching it. 

- Don’t leave on your computer, radio or games that use electricity when you are not 

using them. 

- Keep the curtains closed on very hot days to keeps the hot air out. 

- Don’t keep the refrigerator door open any longer than you need to. 

- Use recycled products, especially paper. 

 

กิจกรรมที่  3 Listen and Practice  

Listen and complete these instructions   

ฟงขอความตอไปนี้ เติมคาํในชองวางดวยคําท่ีใหไว 

 

 

 

 

1. _________ your use of air conditioning. 

2. Start __________ out your newspaper, other paper, glass, aluminum and food 

wastes. 

3. Join the ____________ or use public transport to commute. 

4. Rent or ___________ items that you don’t use often. 

5. ___________ unnecessary articles from your car. Each 100 lbs. of weight 

decreases fuel efficiency by 1% 

 

Read the passage and do the exercises. 

อานทําความเขาใจเร่ืองราวตอไปนี้แลวทําแบบฝกหัดขางลาง 

 Think About What Your Family Buys 

  If you buy things that can be used over and over instead of buying disposable 

items that are used once and then thrown away, you will save precious natural resources. 

car  pool separating  borrow 

Reduce remove 
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You’ll also save energy used to make them, and you’ll reduce the amount of landfill space we 

need when they are thrown away. 

  Those same savings happen you buy things that will last instead of breaking 

right away. Well – made items may cost a little more to begin with, buy they are usually worth 

the money because they last for a long time, and you don’t have to replace them. 

  When your family goes shopping, think about taking bags with you. Only 

about 700 paper bags can be made from one 15 – year – old tree. A large grocery store can use 

that many bags before lunch! Plastic bags start out as either oil or natural gas. Oil and natural 

gas are non – renewable resources. This means they can’t be reused, and when they are all 

gone, they are gone forever. And throw – away bags add a lot of pollution to the environment. 

If plastic and paper bags are used once and go to landfills, they stay there for hundreds of 

years some stores offer discounts for people who use their own bags. For every bag reused, 

they give money back – usually about five cents for each bag. 

  With your parents, pick a spot in your house to store bags that you get from the 

grocery store. These bags can be used to carry things to friends’ houses or for trash linings. 

After bags wear out recycle them. 
 

กิจกรรมที่  4 True or False 

 __________ 1.  Buying disposable goods will increase the amount of landfill space. 

 __________ 2.  Bring your own canvas bags to the grocery store. 

 __________ 3.  Many stores encourage people to use plastic bags by give special price. 

 __________ 4.  Well – made items are expensive but they last longer. 

 __________ 5.  You can keep bags from the grocery stores for waste foods thrown out. 
 

กิจกรรมที่  5  

• สงจดหมายอิเล็กโทรนิกสถึงเพื่อน โดยใชขอความแนะนําสั้น ๆ เก่ียวกับการลดการใช

พลังงานท่ีบาน ท่ีทํางาน หรือในชีวิตประจําวัน 

• ใหนักศึกษาหารูปภาพ/คาํคม เก่ียวกับการรักษาพลังงานการลดโลกรอนจาก Internet 

เปนการหาความรูเพิ่มเติม 
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เร่ืองที่ 3   โครงสราง Imperative Sentences 

 

ประโยคคําสั่ง หรือ หาม (Imperative sentences)  เชน  

• Keep quiet. เงียบ 

• Turn off the TV when no one is watching it. ปดโทรทัศนเมื่อไมมีใครดู 

• Don’t smoke. หามสูบบุหร่ี 

• Don't leave lights on when no one is in the room. อยาเปดไฟท้ิงไว เมื่อไมมีใครอยู

ในหอง 

หมายเหตุ 

ประโยคขอรอง ใสคําวา please ไวตนประโยค ถาวางไวทายประโยคตองมี comma ( , )  

อยูขางหนา  เชน 

•   Please turn off the light.  โปรดกรุณาปดไฟ 

•   Sit down, please. กรุณานั่งลง  

Don’t + Verb 1 + …………………………….. 
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เฉลย Charter 8 

กิจกรรมที่ 1  

1. waste 2. save  3. compact  4. bulbs 5. power 

6. flush 7. change 

 

กิจกรรมที่  2 

1. b  2. d  3. a  4. c 

 

กิจกรรมที่ 3 

1. reduce 2. separating  3. car pool 4. borrow 5. remove  

 

กิจกรรมที่ 4  

1. T  2. T  3. F  4. T  5. T 

 

กิจกรรมที่ 5 

              ไมมีเฉลย 



209 

Chapter   9 

What have I done? 

 

สาระการเรียนรู   

  ผูเรียนมีทักษะการสนทนาเกี่ยวกับการไปตัดเสื้อ  มีความรูและสามารถอานออก

เสียงคําศัพท วลี สํานวนที่เกี่ยวของกับการไปตัดเสื้อ  เชน  measure, sleeves, seam, shorten และ 

มีความความเขาใจในโครงสราง have something done, Reported Speech รวมทั้งสามารถเลาเรื่อง

ในสถานการณท่ีกําหนดใหได 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนมีความรูและมีความสามารถในการศึกษาคนควาหาความรู 

และขอมูลจากสื่อตาง ๆ 

2. ผูเรียนสามารถอานออกเสียงคําศัพท วลี สํานวน ไดอยางถูกตอง 

3. ผูเรียนมีความรูและเขาใจสามารถใชประโยคซับซอนในสถานการณตาง ๆ  

ไดอยางถูกตอง 

4. ผูเรียนมีความรูและสามารถใช  Tense  ท่ียุงยากและซับซอนได 

5. ผูเรียนมีความรูและสามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความรูไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองท่ี   1    บทสนทนาเก่ียวกับการไปตัดเสื้อ 

 เร่ืองท่ี   2    การอานออกเสียง คําศัพท วลี สํานวน ท่ีเก่ียวของกับการไปตัดเสื้อ  

       เชน  measure,  sleeves,  seam,  shorten 

 เร่ืองท่ี   3    โครงสราง have something done 

 เร่ืองท่ี   4    โครงสราง  Reported Speech 

 เร่ืองท่ี   5    การเลาเร่ือง(สถานการณ) 
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เรื่องที่ 1    บทสนทนาเกี่ยวกับการไปตัดเสื้อ 
 

ท่ีรานตัดเสื้อผา  (At the Tailor's)  

     Dressmaker    :    Hello.  May I help you ? 

     Client              :   Yes, I would like to have a dress made. 

     Dressmaker    :    Of course, Madame. Have you got any design in your mind?  

     Client              :   Yes, a dark green dress with a white lace around the collar and at the hem 

of skirt. 

     Dressmaker    :    Now, let's take a measurement, please. 

     Client              :   O.K. 

     Dressmaker    :    How long of dress would you like? 

     Client              :    I like it in shorten above my knees. 

     Dressmaker    :    And how would you like your sleeves? 

     Client              :    I like them long and seam at the edge. 

     Dressmaker    :    I will make it as you like. When will you like to get this dress? 

     Client              :    Next Sunday, please. 

     Dressmaker    :     Yes, I will try. It will be ready at that day.   

     Client              :    Thank you. 

  

                                          
                                              http://monolurf.exteen.com/20081120/entry 

 

 



211 

กิจกรรมที่  1  ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนฝกพูดบทสนทนา ท่ีรานตัดเสื้อผา  ( At the Tailor's )   

 

กิจกรรมที่  2   เติมบทสนทนาใหสมบูรณ  โดยใชคําศัพทท่ีให 

 

 

 

 

 Dressmaker    :    How………….. of dress would  you…………….? 

      Client              :    I like it……. shorten……………. my  knees. 

      Dressmaker    :    And how…………… you like your sleeves? 

      Client              :    I like them long and………….. at the edge. 

      Dressmaker    :    I will………… it as you like.   ……..will you like to…….. this 

dress? 

      Client              :    Next Sunday,…………….. 

 

กิจกรรมที่  3    จงเรียงลําดับบทสนทนาโดยใสตัวเลขหนาประโยคใหถูกตอง  

คําตอบ บทสนทนา  

  Yes, I would like to have a dress made. 
 

 Of course, Madame. Have you got any design in your mind?   
 

 O.K. 
 

 Hello.  May I help you ? 
 

 Yes, a dark green dress with a white lace around the collar 

and at the hem of skirt. 

 Let's take a measurement, please. 

 

   

 

 above      get      in     long     like        make         please        seam      When    would 
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กิจกรรมที่  4    จงจับคูบทสนทนาใหตรงกับความหมายโดยนําตัวเลขมาใสหนาขอใหถูกตอง 
   

คําตอบ ประโยค ความหมาย 

 Yes, I would like to have a dress made. 

 

1.ขอเชิญวัดตัวไดเลยคะ 

 Have you got any design in your mind?  

  

2.คุณตองการแขนเสื้ออยางไร 

 Now, let's take a measurement, please. 

 

3.คะ ฉันตองการจะตัดชุดคะ 

 And how would you like your sleeves? 

 

4.ชุดจะเสร็จในวันที่กําหนดคะ 

 It will be ready at that day.   

 

5.คุณมีแบบหรือยังคะ 

   

 

กิจกรรมที่ 5  ใหผูเรียนเขียนประโยคตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ 
 

1.   คุณมีแบบเสื้อหรือยังคะ 

……………………………………………………………………………………………… 

2.  คุณชอบกระโปรงยาวแคไหนคะ 

……………………………………………………………………………………………… 

3.  ฉันชอบกระโปรงยาวคลุมเขา 

……………………………………………………………………………………………… 

4. ฉันชอบแขนเสื้อสั้น 

……………………………………………………………………………………………… 

5. เสื้อมีลูกไมท่ีปกดวย 

………………………………………………………………………………………………      
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เรื่องที่  2    การอานออกเสียง คําศัพท วลี สํานวน ที่เก่ียวของกับการไปตัดเสื้อ 

 

คําศัพท  (Vocabulary ) คําแปล 

collar ปก 

design 

 

ออกแบบ 

dressmaker / tailor 

 

ชางตัดเสื้อ 

dressmaking's shop /tailor's shop 

 

รานตัดเสื้อ 

lace ผาลูกไม 

 

long 

 

ยาว 

measurement   

 

การวัดตัว 

 Peterpan's collar 

 

ปกคอบัว 

Sleeves 

 

แขนเสื้อ 

Seam 

 

ตะเขบ็ 

Shorten 

 

สั้น 

Sew 

 

เย็บ 
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สํานวนทีค่วรทราบ (Word Studies) 

 

สํานวน ความหมาย 

I would like to have a dress

 

 made. ฉันตองการจะตัดชุดคะ 

I would like to have a blouse

 

 made. ฉันตองการจะตัดเสื้อคะ 

I would like to have a skirt

 

 made. ฉันตองการจะตัดกระโปรงคะ 

How long of skirt would you like? 

 

คุณตองการกระโปรงยาวแคไหนคะ 

How would you like it? 

 

คณุชอบแบบไหนคะ 

take a measurement  

 

ขอเชญิวัดตัวคะ 

Thai style, please. 

 

แบบไทยๆ คะ 

cover my knees. 

 

ยาวคลุมเขา 

short- sleeved shirt 

 

เสื้อแขนสั้น 

 clothing for women 

 

เสื้อผาสําหรับผูหญิง 
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กิจกรรมที่ 1          ใหนักศึกษาจับคูกับเพ่ือนฝกอานออกเสียงคําศัพทตอไปนี้  

  

คําศัพท  (Vocabulary ) ความหมาย 

collar ปก 

design 

 

ออกแบบ 

dressmaker / tailor 

 

ชางตัดเสื้อ 

dressmaking's shop / 

tailor's shop 

รานตัดเสื้อ 

lace ผาลูกไม 

 

long 

 

ยาว 

measurement   

 

การวัดตัว 

 Peterpan's collar ปกคอบัว 

 

sleeves 

 

แขนเสื้อ 

seam 

 

ตะเขบ็ 

shorten 

 

สั้น 

sew 

 

เย็บ 
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กิจกรรมที่  2      จงจับคูคาํศัพทโดยนําหมายเลขหนาคําแปลมาใสหนาคําศัพทใหถูกตอง 

 

คําตอบ คําศัพท  (Vocabulary ) คําแปล 

 collar 1    ยาว 

 design 

 

2    ผาลูกไม 

 dressmaker / tailor 

 

3   การวัดตัว 

 dressmaking's shop / 

tailor's shop  

4   แขนเสื้อ 

 lace  

 

5   ปกคอบัว 

 long 

 

6   ปก 

 measurement   

 

7   ออกแบบ 

  Peterpan's collar  

 

8   รานตัดเสื้อ 

 sleeves 

 

9   เย็บ 

 seam 

 

10  ตะเขบ็ 

 shorten 

 

11  ชางตัดเสื้อ 

 sew 

 

12  สั้น 
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กิจกรรมที่  3      จงเติมความหมายของคําศัพท/สํานวนตอไปนี ้

 

คําศัพท  (Vocabulary ) ความหมาย 

above my knees. 

  

  

collar with laces   

 

  

cover my knees. 

 

  

dressmaker / tailor 

 

  

dressmaking's shop / 

tailor's shop 

  

 

got a design in  mind. 

long skirt 

  

take a measurement 

 

  

Peterpan's collar 

 

  

 

seam at the edge  

 

  

short- sleeved shirt 
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เรื่องที่   3    โครงสราง have something done 
 

ประโยค  Present perfect  tense 

ประธาน + (have, has) + past participle (กริยาชองท่ี3)  

เชิงบอกเลา       โครงสราง  :     ประธาน + have , has + กริยาชอง 3   

             ตัวอยาง    :  1.    I have studied English for 2 years. 

                                         ฉันเรียนภาษาอังกฤษมา 2 ปแลว  

         2.    She has seen that movie many times.  

                      เธอดูหนังเร่ืองนั้นมาหลายคร้ังแลว 

          3.    They have been abroad two times.  

                                                        พวกเขาไปตางประเทศมาสองคร้ังแลว   

         4.    You have done a lot of work this morning. 

                      คุณทํางานเยอะมากเชานี้  

        5.    I have lost my keys. 

                      ฉันทํากุญแจหาย  
          

เชิงปฏิเสธ      โครงสราง  :

                      เมือ่ตองการแตงประโยค     Present Perfect Tense     ใหมีความหมายเชิงปฏิเสธ  

    ประธาน + have ,  has + not + กริยาชอง 3   

                      ใหเติม not  หลัง Verb to have   

   ตัวอยาง  :     1.    I have not studied English for 2 years.  

                                                       ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาไมถึง 2 ป   

        2.    She has not seen that movie many times.  

                      เธอไมไดดูหนังเร่ืองนั้นหลายคร้ัง  

        3.    They have not been abroad two times.  

                                                        พวกเขาไปตางประเทศไมถงึสองคร้ัง  

       4.    You have not done a lot of work this morning. 

                       คุณไมไดทํางานเยอะมากเชานี้  

       5.    I have not lost my keys. 

                      ฉันไมไดทํากุญแจหาย  
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เชิงคําถามและการตอบ     โครงสราง :  Have, Has + ประธาน + กริยาชอง 3   

 เมือ่ตองการแตงประโยค  Present Perfect Tense ใหมีความหมาย เชิงคําถาม  

 ใหนํา Verb to have  มาวางไวหนาประโยค และตอบดวย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสราง

ดังนี้ ตัวอยาง :     1. คําถาม         Have you studied English for 2 years ? 

                                                         คณุเรียนภาษาอังกฤษมา 2 ปแลวใชหรือไม   

             คาํตอบ        1.  Yes, I have.   

                                                           ใช ฉันเรียนภาษาอังกฤษมา 2 ปแลว   

                    2.   No, I haven’t.  ไม ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาไมถึง 2 ป   

        2.  คําถาม        Has she seen that movie many times?  

                                 เธอดูหนังเร่ืองนั้นมาหลายคร้ังแลวใชหรือไม 

            คาํตอบ        1.   Yes, she has.  

                                                             ใช  เธอดูหนังเร่ืองนั้นมาหลายคร้ังแลว 

                                                        2.   No, she hasn’t.   

                                                             ไม เธอไมไดดูหนังเร่ืองนั้นหลายคร้ัง  

        3. คําถาม        Have they been abroad two times? 

                                                       พวกเขาไปตางประเทศมาสองคร้ังแลวใชหรือไม   

             คาํตอบ      1.   Yes, they  have.  

                                                            ใช   พวกเขาไปตางประเทศมาสองครั้งแลว 

                                                      2.   No, they haven’t.   

                                                            ไม  พวกเขาไมไดไปตางประเทศมาสองคร้ัง  

 

ตัวอยาง กริยา  3 ชอง  

1.  มีรูปมาจากการเติม ed ท่ีทายคํากริยา เชน 

ชองท่ี 1  ชองท่ี 2  ชองท่ี 3  ความหมาย  

walk  walked  walked  เดิน  

move  moved  moved  เคล่ือน  
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ชองท่ี 1  ชองท่ี 2  ชองท่ี 3  ความหมาย  

open  opened  opened  เปด  

clean  cleaned  cleaned  ทาํความสะอาด  

 

2. มีรูปมาโดยการผัน ซึ่งมีการกําหนดไวโดยเจาของภาษา เชน 

ชองท่ี 1  ชองท่ี 2  ชองท่ี 3  ความหมาย  

see  saw  seen  เห็น  

make  made  made  ทํา  

speak  spoke  spoken  พูด  

grow  grew   grown เติบโต  

go  went  gone  ไป  

 

กิจกรรมที่   1  ทําประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง   

1.    (you ever see) the ghosts? 

 ……………………………………………………………………………… 

2.    John (not write) to me since last year. 

 ……………………………………………………………………………… 

3     It (not rain) here since June. 

 ……………………………………………………………………………… 

4.    Joan (has study) two foreign languages.   

 ……………………………………………………………………………… 

5.   I (have work) in this company since 1995. 

 ……………………………………………………………………………… 
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6.    I (have see) him before.   

 ……………………………………………………………………………… 

7.    (Have you) ever (be) abroad ?  

 ……………………………………………………………………………… 

8.   She (has be) to Chiang Mai twice.   

 ……………………………………………………………………………… 

9.   I (have be) to England three times. 

 ……………………………………………………………………………… 

10.  We (not meet) Jim for more than three years. 

 ……………………………………………………………………………… 

 

กิจกรรมที่  2   จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง 

1. ………….you……….. the book yet?  

  a.  Have, read           b.  Have, readed        c.  Has, read             d.  Had, read 

2. Nobody……….. ever……….. that mountain.  

  a.   has, climb           b. has, climbed         c.  have, climb         d.  had, climbed    

3.  ………there ever ……… a war in China? 

 a.   Has, be             b.  Had, be         c.   Has, been            d.  Had, been   

4.  He………. never………… by train.  

 a.    has,  travel         b.  had, travel          c.  had, traveled       d.   has, traveled 

5.   No, I ………… not…………… him.  

 a.   have, meet        b.  have, met        c.  had,  meet          d.   has,  meet   

6.  They …………………. three tests in the last week.  

 a.   have  have         b.  have  has        c.  has  had           d.   have  had 

7.  ……….. you ……… to Mexico in the last year?  

 a.   Have, be             b.  Had, be         c.   Have, been        d.  Had, been   
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8.   Our son………………… how to read.  

 a.   has learned       b.  had learned         c. have learn           d.  has  learn 

9.  I ……………..my wallet.   

 a. have lost            b. has lost           c. had lost      d. have had lost 

10.  Jimmy…………………. to South America.   

 a.  have gone          b.   has gone         c.    had gone         d.  has go 

 

 

เรื่องที่   4    โครงสราง  Reported Speech 
 

Reported speech  หรือ Indirect Speech   คือคําพดูท่ีนาํเอาไปพูดตอ  ซึ่งอาจมีวิธีการพูด 

ได  2  วิธี คือ   

1.  การพดูโดยยกเอาคําพูดจริง ๆ ของผูพูดไปเลาใหฟงท้ังหมดโดยไมเปล่ียนแปลง 

เรียกวา  Direct Speech 

             เชน   Tomas said, "I like English."  ขอความวา "I like English. " เปน Direct Speech  

2.  การพดูโดยนําคําพูดของผูอ่ืนมาดัดแปลงเปนคําพูดของผูเลาเอง เรียกวา Reported  

Speech   หรือ  Indirect Speech   เชน  Tomas said (that)  he liked English.               
 

Reported Speech  มี 3 แบบใหญ ๆ  คือ 

1.  Indirect Speech หรือ Reported Statement (บอกเลาและปฏเิสธ) 

2.  Indirect Speech หรือ Reported Request and Command (ขอรองและคําสั่ง) 

3.  Indirect Speech หรือ Reported Questions (คําถาม) 

 

1.  Indirect Speech หรือ Reported Statement  (บอกเลา และปฏิเสธ) 

     1.   ถากริยานําเปนปจจุบัน (Present) ไมตองเปล่ียนแปลง Tense ใน Indirect Speech  เชน 

 Direct  Speech     : Tomas says, "I like English." 

 Indirect  Speech   : Tomas says (that) he likes English . 
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 (like และ likes เปนคํากริยาชองท่ี 1  Present Simple Tense ท้ังคู) 

 * * * ขอสังเกต เมื่อเปล่ียนเปน Indirect แลว สรรพนามตองเปล่ียนไปตามประธาน  

      2.  ถากริยานําเปนอดีต (Past) ตองเปล่ียนแปลง Tense ใน Indirect Speech ดังนี้ 

           1)   Present Simple Tense เปล่ียนเปน Past Simple Tense  

      Direct Speech : He said, "I want to eat." 

      Indirect Speech: He said that he wanted to eat.   

           2)   Present Continuous Tense เปล่ียนเปน Past Continuous Tense เชน 

      Direct Speech : Laura said, "I am not going to Chieng Mai." 

      Indirect Speech : Laura said (that) she was not going to Chieng Mai . 

           3)   Present Perfect Tense เปล่ียนเปน Past Perfect Tense เชน 

      Direct Speech : John said, "I have finished my work." 

      Indirect Speech : John said (that) he had finished his work. 

           4)   Past Simple Tense เปล่ียนเปน Past Perfect Tense เชน 

      Direct Speech : Aliz said, "I went to Bangkok." 

      Indirect Speech : Aliz said (that) she had gone to Bangkok. 

           5)   will เปล่ียนเปน would เชน 

      Direct Speech : Pit and Sue said, "We will go to Bangkok." 

      Indirect Speech :   Pit and Sue said (that) they would go to Bangkok. 

           6)    shall เปล่ียนเปน should เชน 

      Direct Speech : They said, "We shall go to Bangkok." 

      Indirect Speech : They said (that) they should go to Bangkok. 

          7)    can เปล่ียนเปน could เชน 

      Direct Speech : Mark said, "I can't speak Thai." 

      Indirect Speech : Mark said (that) he couldn't speak Thai.  

          8)    may เปล่ียนเปน might เชน 

      Direct Speech : Anny said, "I may not go to Rayong." 

      Indirect Speech : Anny said (that) she might not go to Rayong.  
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          9)    must เปล่ียนเปน had to ตัวอยาง 

      Direct Speech : My mother said, "I must go to Lopburi." 

      Indirect Speech : My mother said (that) she had to go to Lopburi.  
 

* * *ขอควรจํา   1. ถาใน Direct Speech มีคําหรือขอความท่ีเปนเวลาใหเปล่ียนดังนี้ 
 

Direct Speech Indirect Speech 

now then 

today that day 

yesterday the day before / the previous day 

tonight that night 

tomorrow the next day / the following day 

next (week) the following (week) 

ago before 

last (week) the previous (week) 

the day before yesterday earlier / two days before 

the day after tomorrow later in two day's time /  

two days after 

a year ago a year before / the previous year 

 

 2. ถาใน Direct Speech มีคําหรือขอความท่ีแสดงความใกล -ไกลใหเปล่ียนดังนี้ 
 

Direct Speech Indirect Speech 

here there 

this that 

these those 
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2.  Indirect Speech หรือ Reported Request and Command  (ขอรองและคาํสัง่) 

     ตัวอยางการเปล่ียนประโยคขอรอง ขออนุญาต หรือคําสั่ง  (Request or Command)  

     เปน  Indirect Speech    

 Direct Speech      :  She said, "Please don't make aloud noise." 

 Indirect  Speech   :  She told me not to make aloud noise.  

 Direct Speech      :  The master said to the servant, "Bring me a glass of water." 

 Indirect Speech    :  The master told the servant to bring him a glass of water.  

 Direct Speech      :  He said to the soldiers, "Stand still." 

 Indirect Speech    :  He commanded the soldiers to stand still. 
 

3.  Indirect Speech  หรือ  Reported Questions  (คําถาม) 

     ตัวอยางการเปล่ียนประโยคคําถาม (Question) เปน Indirect Speech   

         Direct Speech     :   They asked, "Can we leave now?" 

 Indirect Speech   :   They asked if they could leave then. 

 Direct Speech     :   He said to me, "Does Joey like Thai food?" 

 Indirect Speech  :   He asked me whether Joey liked Thai food. 

  

ประโยคคําถามที่ข้ึนตนดวย Question words (Wh - Questions)  

เปล่ียนเปน  Reported Speech   

 Direct Speech      :   They asked, "Who can speak English?" 

 Indirect  Speech   :   They asked who could speak English.  

 Direct Speech      :   She said to me, "When will Joey go to Japan?" 

 Indirect Speech    :  She asked me when Joey would go to Japan.  
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กิจกรรม 1  จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง    

1. Sindy : "I love Thai dance." 

Boby :  "Sindy said (that) she _____ Thai dance." 

a. loved 

b. loves 

c. loving 
 

2. Susan :  "I went jogging." 

Tomas :  "Susan said (that) she _____ jogging." 

a. went 

b. had gone 

c. have gone 
 

3. Susan :  "I will eat salad for dinner." 

Peter :  "Susan said (that) she _____ eat salad for dinner." 

a. willing 

b. will 

c. would 
 

4. Laura :  "I have been to Hong Kong." 

John :  "Laura said (that) she _____ to Hong Kong ." 

a. had been 

b. has been 

c. was being 
 

5. Peter :  "I have had three cars." 

Tomas :  "Peter said (that)  he _____ three cars. 

a. has 

b. has had 

c. had had 
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6. Sindy :  "I'm going to go to Hua Hin." 

Linda :  "Sindy said (that) she _____ going to go to Hua Hin." 

a. is 

b. was 

c. went 
 

7. Tomas : "I don't like Tom Yum Kung." 

Richard :  "Tomas said (that)  he _____ like Tom Yum Kung ." 

a. doesn't 

b. don't 

c. didn't 
 

8. Judy :  "I have never been to Paris." 

Bob :  "Judy said (that) she _____ never been to Paris." 

a. had 

b. has 

c. have 
 

9. Ken :  “I was running.” 

Pete :  “Ken said (that)  he _____ running.” 

a. has been 

b. had been 

c. have been 
 

10. Laura :  “I had a dog.” 

Tommy :  “Laura said (that) she had _____ a dog.” 

a. have 

b. has 

c. had 
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11. Suzie :  "I can't swim." 

Johnny :  "Suzie said (that) she _____ swim." 

a. can't 

b. couldn't 

c. can not 
 

12. Tomas :  "I won't buy a new car." 

Henry :  "Tomas said (that)  he _____ by a new car." 

a. won't 

b. will 

c. wouldn't 
 

13. Jinny :  "I have to do my laundry." 

Bob :  "Jinny said (that) she _____ to do her laundry." 

a. had 

b. has 

c. have 
 

       14. Tommy :  “What is your name?” 

             Caro :  “He asked me what my name ______.” 

 a. is 

 b. was 

 c. went 
 

       15. He said, "I am riding in the park." 

  He said that he ______ riding in the park.  

 a. is 

 b. was 

 c. went 
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เรื่องที่   5    การเลาเรื่อง (สถานการณ)  

 

Music in my life. 

 I like classical music although I don’t know much about it. I often buy music  

recordings about twice a year.  Half of my music collections are from buying CD’s and  

the other half are from downloading and from my friends.  I always listen to my love songs  

on the way to work and back home.  However, I like to go to the concert too.  I went to quite  

a lot of concerts, maybe five a year, Last year I went to the concert of Am and Wan.  I love 

their songs too. 

   

กิจกรรม   ใหผูเรียนเขียนเลาเร่ืองเก่ียวกับ Music in my life.  ของผูเรียนโดยใชคําถามที่ใหเปน 

           แนวในการเขียน หรืออาจเขียนเร่ืองอ่ืน ๆ ที่ผูเรียนมีประสบการณก็ได 

 

1. What kind of music do you like? 

2. How often do you buy music? 

3. Do you buy music on CD or download from internet or get it other way? 

4. Do you listen to music on the radio? 

5. Do you like to go to the concert? 
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เฉลย Chapter  9 

เร่ืองที่  1  

กิจกรรมที่ 2           

 

 

 

     

     Dressmaker    :    How long of dress would you like

     Client              :    I like it

? 

 in shorten above

     Dressmaker    :    And how 

 my knees. 

would

     Client              :    I like them long and 

 you like your sleeves? 

seam

     Dressmaker    :    I will 

 at the edge. 

make it as you like. When will you like to get

     Client              :    Next Sunday, 

 this dress? 

please

 

. 

กิจกรรมที่  3     

 

คําตอบ บทสนทนา  

2  Yes, I would like to have a dress made. 
 

3 Of course, Madame. Have you got any design in your 

mind?   
 

6 O.K. 
 

1 Hello.  May I help you ? 
 

4 Yes, a dark green dress with a white lace around the collar 

and at the hem of skirt. 

5 Let's take a measurement, please. 
 

 

above      get      in     long     like        make         please        seam      When    would 
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กิจกรรมที่  4     

   

คําตอบ ประโยค ความหมาย 

3 Yes, I would like to have a dress made. 

 

1. ขอเชิญวัดตัวไดเลยคะ 

5 Have you got any design in your mind?  

  

2. คุณตองการแขนเสื้ออยางไร 

1 Let's take a measurement, please. 

 

3. คะ ฉันตองการจะตัดชุดคะ 

2 And how would you like your sleeves? 

 

4. ชุดจะเสร็จในวันที่กําหนดคะ 

4 It will be ready at that day.   

 

5. คุณมีแบบหรือยังคะ 

   

กิจกรรมที่  5   

1.   คุณมีแบบเสื้อหรือยังคะ 

 Have you got any design in your mind?  

2.  คุณชอบกระโปรงยาวแคไหนคะ  

 How long of skirt would you like? 

3.  ฉันชอบกระโปรงยาวคลุมเขา 

 I like a long skirt cover my knees. 

 4. ฉันชอบแขนเสื้อสั้น 

 I like short- sleeved shirt. / I like a shirt with short-sleeved. 

 5. เสื้อของฉันมีลูกไมท่ีปกดวย 

 My blouse has a collar with laces. /There are laces on my collar’s blouse. 
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เร่ืองที่ 2 

กิจกรรมที่ 2       

 

คําตอบ คําศัพท  (Vocabulary ) คําแปล 

6 collar 1    ยาว 

7 design 

 

2    ผาลูกไม 

11 dressmaker / tailor 

 

3   การวัดตัว 

8 dressmaking's shop / 

tailor's shop  

4   แขนเสื้อ 

2 lace  

 

5   ปกคอบัว 

1 long 

 

6   ปก 

3 measurement   

 

7   ออกแบบ 

5 Peterpan's collar  

 

8   รานตัดเสื้อ 

4 sleeves 

 

9   เย็บ 

10 seam 

 

10  ตะเขบ็ 

12 shorten 

 

11  ชางตัดเสื้อ 

9 sew 

 

12  สั้น 
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กิจกรรมที่ 3          

 

คําศัพท  (Vocabulary ) ความหมาย 

above my knees. 

  

 เหนือเขา 

collar with laces   

 

 ปกมีลูกไม 

cover my knees. 

 

 ยาวคลุมเขา 

dressmaker / tailor 

 

 ชางตัดเสื้อ 

dressmaking's shop / 

tailor's shop 

 รานตัดเสื้อ 

 

got a design   

  

 มีแบบอยูแลว 

take a measurement 

 

 เชิญวัดตัว 

Peterpan's collar 

 

 ปกคอบัว 

 

seam at the edge of skirt 

 

 เย็บตะเขบ็ท่ีชายกระโปรง 

short- sleeved shirt 

 

 เสื้อแขนสั้น 
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เร่ืองที่ 3 

กิจกรรมที่  1  

1. (you ever see) the ghosts? :  Have you ever seen the ghost? 

2. John ....(not write)... to me since last year.  :  John has not written to me since last year. 

3. It .....(not rain)....here since June.  :  It has not rain here since June. 

4. Joan (has study) two foreign languages.  :   Joan has studied two foreign languages. 

5. I (have work) in this company since 1995.   I have worked in this company since 1995. 

6. I (have see) him before.  :   I have seen him before. 

7. (Have you ever be) abroad ?  :  Have you ever been abroad ? 

8. She (has be)  to Chieng Mai twice.  :  She has been to Chieng Mai twice.   

9. I (have be) to England three times.  :  I have been to England three times. 

10. We ….(not meet)...Jim for more than three years.  :  We haven’t met Jim for more 

than  three years.  

  

กิจกรรมที่  2    

 1. a            2. b      3. c             4.  d        5. b               

 6. d   7. c             8. a               9. a      10. b   

 

เร่ืองที่ 4  

กิจกรรมที่ 1 

   1. a           2. b     3. c           4.  a       5. c              6. b       7. c             8.a    

 9.b       10. c   11. b           12. c       13. a          14. b         15. b 
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Chapter 10 

What is your e – mail Address? 

 

สาระสําคัญ 

  สาระเก่ียวกับการใชสื่อทางอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและเครือขาย E – mail 

การสมัคร การโตตอบ พูดคุยทาง e – mail ภาษาและศัพทท่ีใชในอีเมล 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. การสืบคนขอมูลและการรับสงจดหมายดวย e – mail และ Internet 

2. ศึกษา คนควาความรูและขอมูลทางสื่อตาง ๆ 

3. เขาใจและใชประโยคซับซอนในสถานการณตาง ๆ 

4. แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

 

เน้ือหาสาระ 

  เร่ืองที่   1 การขอมี e – mail  

  เร่ืองที่   2 การเปด/ปด e – mail 

  เร่ืองที่   3 ภาษา e – mail 

  เร่ืองที่   4 บทอานแนะนําตนเองท่ีพิมพมาจาก e – mail 

  เร่ืองที่   5 การสรางประโยคคําถามจากคําตอบท่ีใหมา 

  เร่ืองที่   6 การถามและการตอบขอมูลการเปรียบเทียบ 

  เร่ืองที่   7 การเขียนแนะนําตนเองถึง PenPal โดยสงทาง e – mail 
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Somchai@hotmail.com 
 

                    1      2       3       4  
 

เรื่องที่  1  การขอมี e – mail  

What is you e – mail address? 
  

e – mail คอือะไร 

 e – mail  คือ วิธีการในการเขียนสง และรับขอความหรือไฟลภาพผานทางการเครือขาย

เชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส จากเครื่องหนึ่งไปยังผูรับอีกเครื่องหนึ่ง หรืออีกหลาย ๆ เครื่อง    

ก็ได 
 

e – mail address 

 e – mail address  คือ ท่ีอยูในอินเทอรเน็ต หรือท่ีอยูของตูจดหมายของผูใชอินเทอรเน็ต 

ใชสําหรับบอกตําแหนงของผูรับวาอยูท่ีไหน เชน somchai@hotmail.com 
 

สวนประกอบของอีเมลแอดเดรส ประกอบดวย สวนสําคัญ ดังตัวอยางนี้ 
 

 

 

 

 

 

1. ชื่อสมาชิกของผูใชเรียกวา user name อาจใชชื่อจริง ชื่อเลน หรือชื่อองคกร ก็ได 

2. เคร่ืองหมาย @ (at sign) อานวา แอท 

3. โดเมนเนม (Domain Name)  เปนท่ีอยูของอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรท่ีเราสมัครเปน 

สมาชิกอยู เพื่ออางถึงเมลเซิรฟเวอร เชน hotmail/yahoo/chaiyo/thaimail เปนตน 

4. รหัสบอกประเภทขององคกรและประเทศ ในท่ีนี้คือ.com = commercial บริการดาน 

การคา สวนท่ีลงทายดวย .co.th โดยท่ี .co หมายถึง commercial เปนบริการเก่ียวกับการคา 

สวน .th หมายถึง Thailand อยูในประเทศไทย  

 รหัสบอกประเภทขององคกร คือ 

 .com = commercial บริการดานการคา 

 .edu  = education สถานศึกษา 

 .org  = organization องคกรท่ีไมแสวงหากําไร 
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 .net  = network หนวยงานบริการเครือขาย 

ตัวอยาง e – mail address 

 vivatchai@nfe.go.th    surapong@yahoo.com   pannee@sattaheepschoo.edu  

 

กิจกรรมที่ 1 

 ใหผูเรียนสมัคร e – mail คนละ 1 ชื่อ จาก Free e – mail อะไรก็ได จากนั้นทดลองสง 

e – mail โตตอบกัน  

 

เรื่องที่  2    การเปด – ปด e – mail  

 

 
 

1. เปดหนาเว็บไซดของ e – mail ท่ีไดสมัครเปนสมาชิกพรอมกรอก ID และ Password 
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2. Sign in เพื่อยืนยันและขออนุญาตการใช e – mail 

 
 

                    
 

3. เลือกหนาท่ีตองการใชงาน เชน กลองขาเขา  ตอบรับ หรือ สงตอ 
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เรื่องที่  3  ภาษา e – mail  

 ในระบบ e – mail จะมีคําศัพทเฉพาะซึ่งสวนมากจะเปนคําศัพทสั้น ๆ ท่ีเขาใจงาย 

เพื่อใหสามารถบรรจุศัพทนั้นในชองปุม หรือ Icon เล็ก ๆ บนหนา e – mail ได คําศัพทแบบ

มาตรฐานท่ัว ๆ ไป    ท่ีมกัจะนิยมใชในการใชงานอีเมล มีดังนี้ 

• Sign in หมายถึง การเขาสูระบบ 

• Sign out หมายถึง การออกจากระบบ 

• Inbox หมายถึง กลองหรือท่ีสําหรับเก็บอีเมล ท่ีมีผูสงเขามา 

• Outbox หมายถึง กลองหรือท่ีเก็บอีเมล ท่ีกําลังจะสงออกไปหาผูอ่ืน 

• Sent หมายถึง การสงอีเมลจากเราไปหาผูอ่ืน 

• Sent Items หมายถึง กลองหรือท่ีเก็บอีเมล ท่ีเราไดเคยสงออกไปหาผูอ่ืนแลว 

• Delete Items หมายถึง กลองหรือท่ีเก็บอีเมล ท่ีไดทําการลบท้ิงจาก Inbox แต

ยังเก็บสํารองไวอยู 

• Drafts หมายถึง กลองหรือท่ีเก็บอีเมล สําหรับใชเก็บอีเมลตาง ๆ ชั่วคราว 

• Compose หรือ New mail จะเปนการเขียนอีเมลใหม เพื่อจะสงไปหาผูอ่ืน 

• Forward จะเปนการสงตออีเมลท่ีไดรับมานั้นไปหาผูอ่ืน 

• Reply จะเปนการตอบอีเมล ท่ีไดรับมานั้นไปหาผูอ่ืน 

• Reply All จะเปนการตอบอีเมลท่ีมีผูสงมาถึงเรา และสงกลับไปใหทุกคนท่ีมี

ชื่ออยูในอีเมลฉบับนั้น 

• Subject   หมายถึง  หัวขอของอีเมลท่ีเราจะเขียนหรือสงออกไป 

• To หมายถึง ชื่อหรืออีเมลของผูท่ีเราตองการสงอีเมลไปหา 

• CC หมายถึง การสง copy  อีเมลนั้น ๆ ไปใหผูอ่ืนท่ีตองการดวย 

• BCC  หมายถึง การสง copy  อีเมลนั้น ๆ ไปใหผูอ่ืนท่ีตองการ และไมใหผูรับ

คนอ่ืนมองเห็นวา มีการสงไปใหในชอง BCC ดวย 

• Attach Files หมายถึง การแนบไฟลเอกสาร ไฟลภาพ หรือไฟลโปรแกรม

ตาง ๆ ไปกับอีเมลฉบับนั้น 

• Address Book หมายถึง สมุดรายชื่อของอีเมลตาง ๆ ท่ีเราสามารถเก็บไว 

เพื่อใหนํามาใชงานไดงาย 
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• Spam หมายถึง ท่ีกักเก็บอีเมลไมพึงประสงคท่ีโดนระบบคัดออกมาไวเปน

ขยะ เพื่อใหผูใชพิจารณาท้ิงหรือเปดอานตอไป 

• Delete  หมายถึง การลบขอความ(ท่ีเลือกจากการใสเคร่ืองหมาย

หนาขอความ) ท้ิง   

ซึ่งขอความท่ีลบท้ิงจะไปอยูใน Trash 

• Trash หมายถึง ท่ีเก็บอีเมลท่ีโดนท้ิงจากผูใช Trash เปรียบเหมือนถังขยะท่ีรอ

ผูใชเทท้ิงหรือนํามาเปดอานอีกคร้ังหนึ่ง 

 

กิจกรรมที่  2 ลองเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส โดยเติมหัวขอตาง ๆ ใหครบ 

 ชอง   ใส e – mail address ของผูท่ีเราตองการจะสงจดหมายให เชน  

    tabba@yahoo.com อาจจะเปนท่ีอยูเดียวหรือหลายท่ีอยูก็ได 

 

ใสท่ีอยูของผูท่ีเราตองการจะบอกวา นอกจากผูรับขางตนแลว เราไดสง

ใหใครอีกนอกจากนี้ 

 

ใสหัวขอเร่ืองสั้นของขอความนั้น เชน ตองการแจงเวลานัดหมอฟนให

ผูรับปลายทางทราบใหขึ้นหัวขอเร่ืองวา Your appointment with the 

dentist 
 

 ตัวอยางอ่ืน :   New Year’s programme. 

   :  I miss you. 

   :  Thank you for the gift. 

 

 

 

 

 

 

To : 

CC : 

Subject : 
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 สําหรับในกรอบขอความใหญ ใชรูปแบบเหมือนจดหมายปกติ มีคําขึ้นตน และลงทาย

ตามความนิยมเชนเดียวกัน 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 
 

 
 

กิจกรรมที่ 3 

 ใหนักศึกษาลองคนหาตัวอยาง e – mail ภาษาอังกฤษในโอกาสตาง ๆ ท้ัง e – mail 

สวนตัวและ    e – mail ธุรกิจ และทําความเขาใจ 

Dear Ann, 
 ________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Yours sincerely, 
         Mike 
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เรื่องที่  4  บทอานการแนะนําตัวเองจาก e – mail  
 

ใหผูเรียนฝกอานขอความจากอีเมลนี้ 

ขอความทักทายพูดคุยท่ัวไป 

 Hi! my new friend 

 My name is ………………………………….. 

 My nickname is ……………………………… 

 I am ……………… years old. I have two older sisters and one younger sister 

 I graduated from …………………………….. 

 My major is …………………………………. 

 I am a ………………………………………... 

 I work at …………………………………….. 

 I live in ……………………………………… 

 My hobby is ………………………………… 

 My favourite colour is ……………………….. 

 My favourite food is …………………………. 

 And my motto is “Education equips you for your battle with life.” 

 It’s nice to meet you. 

 Nattaya [Add] 

ขอความ นําเสนอตัวเองเพ่ือสมัครงาน 

 Hello my name ……………………. 

 You can call me …………………… 

 I studied………………………….  from ……………………………… 

 I am an active person that able to co-ordinate in teamwork 

Skill : 

I am good at ……………………………. and I believe this skills will help in  

my career in ……………………… and lead me to better career opportunities in the future. 
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เรื่องที่  5  การสรางประโยคคําถามจากคําตอบที่ใหมา 

 ประโยคคําถามและคําตอบพื้นฐาน ซึ ่งเปนประโยคคําถามพื้นฐานที่สําคัญมากใน

ภาษาอังกฤษ พบไดอยูเปนประจําในบทสนทนาสถานการณตาง ๆ ในอีเมลซึ่งจะเปนรูปแบบ

ประโยคท่ีสั้น ๆ แตไดใจความ ซึ่งผูเรียนจะตองจดจํารูปแบบของประโยคไวใหได โดยเราจะแบง

คําถามและคําตอบนี้ออกเปนหมวดยอย เพื่อใหงายตอการจดจํา 

หมวดขอมูลสวนตัว (Personal Information) 

ตัวอยาง 

 ประโยคคําถาม ……What’s your name? ……… 

 ประโยคคําตอบ ....... Peter…… 

 ประโยคคําถาม …….Where are you from?/Where do you come from? 

 ประโยคคําตอบ I’m from ……หรือ I come from ……… 
 

ใหผูเรียนลองสรางประโยคคําถามจากคําตอบ  

1. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  Somchai 

2. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I’m from Bangkok 

3. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I live in San Diego. 

4. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  209 – 789 – 9845  

5. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  Twenty – five./ I’m twenty – five years old. 

6. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I was born in 1961. 

7. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I’m single. 
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8. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I’m a librarian. 

9. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ Yes, I’ve got three children – two boys and a daughter. 

10. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  Yes, I can play golf. 

11. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  No, I can’t speak Japanese. 
 

Saying Hello  (หมวดการพูดทักทาย) 

12. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ How do you do? Nice to hear from you. 

13. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  Fine, thanks. 
 

Questions with ‘Like’  (คําถามที่มีคําวา ‘like’) 

14. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I like playing tennis, reading and listening to music. 

15. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  He’s tall and slim. 

16. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I’d like a steak and chips. 

17. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  It’s raining at the moment. 
 

Asking for an opinion (หมวดการขอความคดิเห็น/ขอมูล) 

18. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  It’s about a young boy who encounters adventures. 

19. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I thought the book was very interesting. 
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20. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  The test was very difficult. 

21. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  The questions were very easy.  (คําถามงายมาก) 

22. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  It was very interesting.  (มันนาสนใจมาก) 

23. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I’m going to visit some friends next weekend. 

 

Adjectives (คําคุณศัพท) 

การเปรียบเทียบคําคุณศัพท (Comparison of Adjectives) 

 การเปรียบเทียบคําคุณศัพท (Comparison of Adjectives) เปนการเปรียบเทียบ

คําคุณศัพทที่ไปแสดงคุณภาพของนามเพื่อจะบอกใหรูวานามนั้นมีลักษณะเทาเทียมกันหรือไม

อยางไร  แบงออกเปน 3 ชั้น คือ 

• การเปรียบเทียบข้ันปกติ (Positive Degree) ใชเปรียบเทียบความเทาเทียมกัน  

ไมเทาเทียมกัน เชน long, short, small, big, fast, slow เปนตน 

• การเปรียบเทียบข้ันกวา (Comparative Degree)ใชเปรียบเทียบกับนาม 2 จํานวน  

เชน longer, shorter, smaller, bigger, faster, slower เปนตน 

• การเปรียบเทียบข้ันสูงสุด (Superlative Degree) ใชเปรียบเทียบกับนามท่ีมี 

จํานวนต้ังแต 3 ขึ้นไป เชน longest, shortest, smallest, biggest เปนตน 
 

1.  การเปรียบเทียบข้ันปกติ (Positive Degree)   มีตัวเชื่อมหลายรูปแบบดังตอไปนี้ 

• รูปแบบ as + คุณศัพทข้ันปกติ (positive degree) + as แสดงความเทาเทียมกัน  

เชน     This pencil is as long as that one.   ดินสอแทงนี้ยาวเทา ๆ กับแทงนั้น 

• รูปแบบ as + much หรือ many + นาม + as แสดงความเทาเทียมกัน เชน 

I have as much money as you. ฉันมีเงินมากเทา ๆ กับคุณ 

I have as many books as you. ฉันมีหนังสือมากเทา ๆ กับคุณ 
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• รูปแบบ the same + นาม + as แสดงความเทาเทียมกัน เชน 

Malee is the same age as มาลีมีอายุเทากับลัดดา 

แตถาประธานเปนพหูพจนใหตัด as ออกไดเลย เชน  

Malee and Ladda are the same age. มาลีและลัดดาอายุเทากัน 

• รูปแบบ Verb to be + like แปลวาเหมือนกัน เปนคาเชื่อมแสดงความเทาเทียม

กัน แตถาประธานเปนพหูพจนใหใช verb to be + alike เชน 

She is like her father. เธอเหมือนกับพอของเธอ 

Your car and mine are alike. รถยนตของคุณและของฉันเหมือนกัน 

• รูปแบบ Verb to be + similar to + นาม แปลวา เหมือนกัน คลายกัน เปน

คําเชื่อมแสดงความเทาเทียมกัน  

Your bag is similar to mine. ถุงของเธอคลายกับถุงของฉัน 

• กรณีตองการเปรียบเทียบความไมเทากันมีรูปแบบดังนี้ 

not so + คุณศัพทข้ันปกติ + as หรือ not as + คุณศพัทข้ันปกติ + as เชน 

This road is not so long as that one.ถนนเสนนี้ไมยากเทาเสนนั้น หรือ 

This road is not as long as that one. 

not as + much/many + นาม + as  เชน 

I don’t have so much money as you. ฉันไมมีเงินมากเทาคุณ หรือ 

I don’t have as much money as you. 
 

2. การเปรียบเทียบข้ันกวา  (Comparative Degree) 

• การเปรียบเทียบท่ีสูงกวา แสดงในรูป คุณศัพทข้ันกวา + than เชน 

This road is longer than that one. ถนนเสนนี้ยาวกวาเสนนั้น 

You are taller than me. หรือ You are taller than I am. เธอสูงกวาฉัน 

• การเปรียบเทียบท่ีตํ่ากวากัน แสดงในรูป less + positive degree + than เชน 

Malee is less careful than Somchai. มาลีเปนคนท่ีรอบคอบนอยกวาสมชาย 

It is less hot today than it was yesterday. วันนี้อากาศรอนกวาเมื่อวานนี้ 
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• เมื่อนําคุณศัพทขั้นกวามาใชเปรียบเทียบกับคํานาม (noun) ดวยกัน ใหใชรูปแบบ

ดังนี้ 

fewer + นามพหูพจนนับได + than = นอยกวา 

less + นามนับไมได + than = นอยกวา 

more + นามพหูพจนนับได, นามนับไมได + than = มากกวา  เชน 

There are fewer students in this room than in that room.  

มีนักเรียนในหองนี้นอยกวาในหองนั้น 

I spent less money than you. ฉันใชจายเงินนอยกวาคุณ 

There are more students in this room than in that room. มีนักเรียนในหองนี้

มากกวาในหองนั้น 

My mother has more money than my father. แมของฉันมีเงินมากกวาพอ 
 

หมายเหตุ  ในกรณีท่ี than ทําหนาท่ีเปน conjunction สรรพนาม (pronoun) ท่ีตามหลัง than 

ซึ่งทําหนาท่ีเปนประธานตองมี verb ตามดวย ดังนี้ 
 

 

She eats less than I do. 

เธอเปนคนกินนอยกวาฉัน 

than ทําหนาท่ีเปนคําเชื่อม 2 อนปุระโยค (clause) เขาดวยกัน คือ 

She eats less เปน main clause 

I do เปน subordinate clause 

โดย I ทําหนาท่ีประธานของประโยคท่ี 2 มี verb do ตาม 

than I do เปน adverbial clause of comparison 

 

ในกรณีท่ี than ทําหนาท่ีเปน preposition pronoun ท่ีตามหลัง than ทําหนาท่ีเปน object ไมตองมี verb  

ตาม ดังนี้ 
 

She eats less than me. 

เธอเปนคนกินนอยกวาฉัน 

than ทําหนาท่ีเปน preposition ดังนั้น pronoun ท่ีตามหลัง 

than อยูในรูปของกรรม (object) คือ me จึงไมตองมี verb ตาม 
 

โดยท่ัวไปใชไดและมีความหมายไมตางกันท้ังสองกรณี 
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3.  การเปรียบเทียบข้ันสูงสุด (Superative Degree) รูปแบบมีดังนี้  

the + คุณศัพทข้ันสูงสุด + นาม 

 What is the longest river in the world?  แมน้ําอะไรยาวท่ีสุดในโลก 

 My eldest son is 16 years old.   ลูกชายคนโตของฉันอายุ 16 ป 

 Jane is my best friend.    เจนเปนเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของฉัน 

  (ถามี possessive adjective อยูหนาคุณศัพทขั้นสูงสุดแลว ไมตองใช the) 

 

กิจกรรมที่ 4 จงอานประโยคตอไปนีแ้ลวลองเปรียบเทียบโดยใช comparison 

ตัวอยาง 

 My car costs seven hundred thousand baht. 

 Jim’s car cost nine hundred thousand baht. 

ประโยค Comparison 

 My car is cheaper than Jim’s car. 

 But Annie’s is 2 million baht. 

Comparison : Annie’s car is the most expensive. 

1. John is 5 feet tall. 

Jim is 5.2 feet tall. 

Henry is 6 feet tall.  

2. My room is 20 metres2 wide. 

My sister’s room is 18 metres2 wide. 
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เฉลย Chapter 10 
 

เร่ืองที่  4   

 Hi my new friend 

 My name is 

 My nickname is 

Jimmy 

 I am

Jim. 

 21

 I graduated from …………………………….. 

 years old. I have two older sisters and one younger sister. 

 My major is …………………………………. 

 I am a  

 I work at  

doctor, student, shop – assistant. 

 I live in  

Silom Company. 

 My hobby is  

Bangkok. 

painting

 My favourite colour is  

. 

yellow

 My favourite food is  

. 

Tom yom kung

 And my motto is “Education equips you for your battle with life.” 

. 

 It’s nice to meet you. 

 Nattaya [Add] 
 

ขอความ นําเสนอตัวเองเพ่ือสมัครงาน 

 Hello my name is Jimmy

 You can call me 

. 

 I studied 

Jan. 

mathematics from  ABAC University

 I am an active person and able to co-ordinate in teamwork. 

. 

Skill : 

I am good at typing and I believe this skills will help in my career in marketing 

division

 

 and lead me to better career opportunities in the future. 
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เร่ืองที่  5  

1. ประโยคคําถาม What’s your name? 

ประโยคคําตอบ  Somchai. 

2. ประโยคคําถาม Where are you from? 

ประโยคคําตอบ  I’m from Bangkok. 

3. ประโยคคําถาม Where do you live? 

ประโยคคําตอบ  I live in San Diego. 

4. ประโยคคําถาม  What is your phone number? 

ประโยคคําตอบ  209 – 789 – 9845  

5. ประโยคคําถาม  How old are you? 

ประโยคคําตอบ  Twenty – five./ I’m twenty – five years old. 

6. ประโยคคําถาม  When were you born? 

ประโยคคําตอบ  I was born in 1961. 

7. ประโยคคําถาม  Are you married or single? 

ประโยคคําตอบ  I’m single. 

8. ประโยคคําถาม What is your career? 

ประโยคคําตอบ  I’m a librarian. 

9. ประโยคคําถาม  Do you have children? 

ประโยคคําตอบ Yes, I’ve got three children – two boys and a daughter. 

10. ประโยคคําถาม  Do you play sport? 

ประโยคคําตอบ  Yes, I can play golf. 

11. ประโยคคําถาม  Can you speak Japanese?  

ประโยคคําตอบ  No, I can’t speak Japanese. 

Saying Hello (หมวดการพูดทักทาย) 

12. ประโยคคําถาม  How do you do? 

ประโยคคําตอบ How do you do. Nice to hear from you. 

13. ประโยคคําถาม  How are you? 

ประโยคคําตอบ  Fine, thanks. 
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Questions with ‘Like’ (คําถามที่มีคําวา ‘like’) 

14. ประโยคคําถาม What sport do you play? 

ประโยคคําตอบ  I like playing tennis, reading and listening to music. 

15. ประโยคคําถาม  What does he look like? 

ประโยคคําตอบ  He’s tall and slim. 

16. ประโยคคําถาม What food do you like? 

ประโยคคําตอบ  I’d like a steak and chips. 

17. ประโยคคําถาม What’s the weather like? 

ประโยคคําตอบ  It’s raining at the moment. 

Asking for an opinion (หมวดการขอความคดิเห็น/ขอมูล) 

18. ประโยคคําถาม What’s the book about? 

ประโยคคําตอบ  It’s about a young boy who encounters adventures. 

19. ประโยคคําถาม What do you think about the book? 

ประโยคคําตอบ  I thought the book was very interesting. 

20. ประโยคคําถาม How is the test? 

ประโยคคําตอบ  The test was very difficult. 

21. ประโยคคําถาม How do you find the examination? 

ประโยคคําตอบ  The questions were very easy. (คําถามงายมาก) 

22. ประโยคคําถาม  What is your opinion on this matter? 

                         What do you think about the project? 

ประโยคคําตอบ  It was very interesting. (มันนาสนใจมาก) 

23. ประโยคคําถาม What is your plan for holiday? 

ประโยคคําตอบ  I’m going to visit some friends next weekend. 
 

กิจกรรมที่ 4  

1. Jim is taller than John 

Henry is the tallest 

2. My room is wider than my sister’s room 
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Chapter11 

Natural Disaster 

ภัยธรรมชาติ     
 

สาระการเรียนรู   
 ผู เรียนมีความรูความสามารถและทักษะในการอานเรื ่องเกี ่ยวกับ  Earthquake,  

Tornado  หรือ  Flood  จากหนังสือพิมพ หรือ Website ของหนังสือพิมพ  The Nation  หรือ 

Bangkok Post  โดยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับคําศัพท วลี สํานวนท่ีเก่ียวของ เชน kill,  injured, 

die, homeless, help, shelter, landslide ,ect. และมคีวามเขาใจในโครงสรางประโยค Past Simple 

Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense,  Compound Sentence และ Complex 

Sentence  และสามารถแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) เปนผูสื่อขาว หรือนําเสนอขาวเกี่ยวกับ 

Natural Disaster ไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนมีความรูและมีความสามารถในการศึกษาคนควาหาความรูและขอมูล 

จากสื่อตาง ๆ 

2. ผูเรียนมีความสามารถในการสืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก Internet ไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

3. ผูเรียนมีความรูและเขาใจสามารถใชประโยคซับซอนในสถานการณตาง ๆ  

ไดอยางถูกตอง 

4. ผูเรียนมีความรูและสามารถใช  Tense  ท่ียุงยากและซับซอนได 

5. ผูเรียนมีความรูความสามารถ และทักษะในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความรู 

อยางเปนทางการ และไมเปนทางการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1   บทอานเก่ียวกับ Earthquake,  Tornado  หรือ  Flood  จากหนังสือพิมพ  

   หรือ Website ของหนังสือพิมพ  The Nation  หรือ Bangkok Post 

 เร่ืองที่  2    คําศัพท วลี สํานวน ท่ีเก่ียวของ  เชน   kill,  injured, die, homeless, help,  

   shelter, landslide ,ect. 

 เร่ืองที่  3    โครงสราง  Past Simple Tense, Past Continuous Tense,  

   Past Perfect Tense             

 เร่ืองที่  4    โครงสราง  Compound Sentence และ Complex Sentence 

 เร่ืองที่  5   การถามและการตอบคําถามจากบทอาน 

 เร่ืองที่  6    การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) เปนผูสื่อขาว หรือนําเสนอขาว 

   เก่ียวกับ  Natural Disaster   
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เรื่องที่  1  Earthquake   แผนดินไหว 

 

                              
Damaged buildings in Port-au-Prince 

Haiti earthquake 

            From Wikipedia, the free encyclopedia 
 

 The 2010 Haiti earthquake  was a catastrophic magnitude 7.0 Mw earthquake, 

with an epicenter near the town of Léogâne, approximately 25 km (16 miles) west of Port-au-

Prince, Haiti's capital. The earthquake occurred at 16:53 local time on Tuesday, 12 January 

2010. By 24 January, at least 52 aftershocks were measuring 4.5 or greater had been recorded. 

An estimated three million people were affected by the quake; the Haitian Government 

reported that an estimated 230,000 people had died, 300,000 had been injured and 1,000,000 

made homeless.  They also estimated that 250,000 residences and 30,000 commercial 

buildings had collapsed or were severely

             

 damaged, and many people were starving in  Haiti. 

       (http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake) 

  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Epicenter�
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Word Studies   (ศัพทที่ควรรู) 
 

 

Vocabularies (คําศัพท) 
 

 

หนาที่ของคํา 

 

Meaning (ความหมาย) 

earthquake 

approximately 

homeless 

collapse 

damage 

catastrophic 

magnitude 

estimate 

repart 

affeet 

starviry 

n 

adv 

adj 

v 

v 

adj 

n 

v 

v 

v 

v 

แผนดินไหว 

โดยประมาณ / ใกลเคยีง 

ไมมีบานอยู 

พงัลง ยุบลง ทรดลง 

ทําลาย / ความเสียหาย (n) 

ภัยพิบัติ หายนะ 

ขนาด 

ประมาณการ / ประเมินคา 

รายงาน 

กระทบ 

อดอยาก หวิโหย 

 

Activity 1  :  Answer Activity 6 the following questions. 

กิจกรรมที่ 1   ตอบคําถามตอไปนี ้
 

1. What time did the earthquake occur?   ____________________________ 
 

2. When did the earthquake happen?  ____________________________ 
 

3.   How many times did  aftershocks occur? _____________________________ 
 

4.  How many people were affect by the quake? ______________________________ 
 

       5. How many people were homeless ?  ______________________________ 
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เรื่องที่  2  คําศัพท วลี สํานวน ที่เกี่ยวของ 

 

Tornado   พายุทอรนาโด 

 

                                                

                               
Tornado in Mississippi 

         April 25, 2010 by John    

         Filed under Weather 

 The tornado in Mississippi was three quarters of a mile in width, something that 

hasn’t been witnessed in a long time and as it moved along its path, its force was so absolute 

that it left a trail that could be easily discerned from afar. Rescue teams were deployed to the 

city to try and find any survivors who might still be trapped within the rubble of the fallen 

houses and there is bad news as ten people have been confirmed dead due to the tornado in 

Mississippi. Out of the ten people there were also three children, one of whom was not even a 

year old as he was a three month old baby. 
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Words Studies  (คําศัพทที่ควรรู) 
 

คําศัพท ความหมาย 

absolute ครบถวน/เต็มท่ี 

deploy เคล่ือนกําลัง 

injure  บาดเจ็บ 

landslide แผนดินเล่ือนไถล 

massive flooding   น้ําทวมหนัก 

missing หาย 

occur เกิดขึ้น 

release อนุญาต/ปลอย 

rescue ชวยชีวิต 

rubble เศษหนิ เศษอิฐ 

shelter ท่ีกําบัง/ท่ีพัก 

survivor  ผูรอดชีวิตจากหายนะ 

suspend  แขวน/ไมจม 

trap  ติดอยูกับ 

witness  หลักฐาน/เห็นดวยตา 

have been confirmed dead ไดถูกยืนยันวาตายแลว 
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Activity  3  :   Answer these questions. 

กิจกรรมที่ 3  ตอบคําถามเหลานี้ 
 

1. How wide was  the tornado in Mississippi? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

2.   How many people have been confirmed dead? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

3.  Who were deployed to the city to try and find survivors? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

4.  Where were survivors might still be? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

5.  How many children that was not even a year old? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Activity  2  : Search the meaning of the given words. 

กิจกรรมที่  2 คนหาความหมายของคาํที่กําหนด 

 1.  tornado =  

 2.  more = 

 3.  force = 

 4.  bad news = 

 5.  confirm =   
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เรื่องที่  3   โครงสรางประโยค 

                    Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense    

   

 

 

ประโยค  Past Simple Tense เชิงบอกเลา  

โครงสราง   :   Subject + Verb 2           (ประธาน + กริยาชองท่ี 2)  

ตัวอยาง     1.    The earthquake occurred at 16:53 local time on Tuesday. 

2. The ministry announced it yesterday. 

 

ประโยค  Past Simple Tense เชิงปฏิเสธ                                                                                             

โครงสราง   :   Subject + did + not + Verb 1    (ประธาน + did + not + กริยาชองท่ี 1)                          

ตัวอยาง    1.   The earthquake  did not ( didn’t ) occur at 16:53 local time on Tuesday. 

   2.   The ministry did not  announce  it  yesterday. 

3. It did not move along its path. 

***  ขอสังเกต : เมื่อนํา did มาใชในประโยคแลวตองเปล่ียนกริยาชองท่ี 2 ใหเปนกริยา 

ชองท่ี 1 ดวย  

 

ประโยค  Past Simple Tense  เชิงคําถามและการตอบ                                                                        

โครงสราง   :  Did + Subject + Verb 1     ( Did + ประธาน + กริยาชองท่ี 1 )                                           

ตัวอยาง     1.  Did the earthquake occur at 16:53 local time on Tuesday ?                                                                                             

 2.  Did  the ministry  announce  it  yesterday?  

 3.  Did  it  move along its path? 
 

การตอบ    ตอบดวย Yes หรือ No ดังนี้                                                                                                  

 1.  Yes, it did.         No, it didn’t.                                                                                                                                           

 2.  Yes, they did.     No, they didn’t.   

 

Past Simple Tense  
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Activity  4  :  Choose the correct answer. 
 

1.   I __________ your order this morning.  

 a. receive      b. received        c. am received    d. was receiving    

2.  He __________ the office ten minutes ago. 

 a. leave         b. left               c. is leaving          d. was leaving      

3. I ____(not)_______ walk to school yesterday.     

 a. did not      b.  am not        c. was not            d. were not             

4.  They ___________  go to Chiang Mai last week.   

 a. did not      b.  am not        c. was not            d. were not             

5.   We _________ in Chaing Mai 3 years ago.   

 a. live           b. living           c.  lived               d. was living          

6. His father__________ during the war.   

 a.  die         b. dead              c. dieing              d. died                    

7. She________ English when she_______ young.   

 a. learned/ was        b. learned /were        c. learning/was         d. learning/were    

8.  ________they walk to school yesterday?      

 a.  Are                     b. Were                     c.  Was            d. Did        

9. Did they go to Chiang Mai last week?  

 a. No, they didn’t.  b. No, they aren’t.    c. No, they wasn’t.   d. No, they weren’t.  

10.  Did you walk to school yesterday?                                                                                              

             a. Yes, I did.        b. Yes, I am         c. Yes, I was    d. Yes, I were        
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ประโยค  Past Continuous Tense   เชิงบอกเลา  

โครงสราง  :    Subject + was , were + Verb 1 ing    

        ( ประธาน + was , were + กริยาชองท่ี 1 เติม ing ) 

ตัวอยาง     1.   52 persons were missing.                                                                                           

      2.   Many people were starving.   

 

ประโยค  Past Continuous Tense  เชิงปฏิเสธ 

  โครงสราง  :    Subject + was, were + not + Verb1 ing.  

( ประธาน + was , were + not + กริยาชองท่ี 1 เติม ing ) 

ตัวอยาง     1.    52 persons were not missing.    

        2.   Many people were not starving.    

 

ประโยค  Past Continuous Tense  เชิงคําถาม 

โครงสราง  :    Was, Were + Subject +    Verb1 ing.  ?  

( Was , Were +ประธาน +  กริยาชองท่ี 1 เติม ing ) 

ตัวอยาง    1.  Were 52 persons  missing ? 

    2.  Were many people  starving  ?   

การตอบ     ตอบดวย Yes หรือ No  ดังนี ้                                                                                                 

        1.  Yes, they were.                                                                                                                                

       2.  No, they weren’t.        
 

*** ขอควรจํา   ใชกับเหตุการณ 2 เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต      

             เหตุการณท่ีเกิดกอนและกําลังดําเนินอยู ใช past continuous 

                 เหตุการณสั้นๆ ท่ีเขามาแทรก ใช past simple 

   เชน  When I came home , my mother was cooking in the kitchen. 

 

Past Continuous Tense 
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กิจกรรมที่  5 Choose the correct answer. 

 1. When Judy came, I ...(work).... in the garden. 

 a.  was worked       b. was working      c. am work     d.  am working     

2. She..(work).....all day last Saturday.  

 a.  was worked      b. was working      c. am work    d.  am working     

3. Who was that boy whom they ...(talk).....about all the time? 

 a. are talking        b. was talking     c.  were talked     d.  were talking     

4.  Ben....(ride)...... on the road when his bike  broke down. 

 a.  is ride        b. is riding     c. was riding       d. were riding   

5. Marry...(eat)..... a sanck at midnight last night. 

 a.  ate        b. is eating      c.  was  eating   d. were eating         

6. While Laura ...(walk).....home , she met her boyfriend. 

 a. walked     b. am walking         c. were walking    d. was walking   

7. It began to rain when they ...(sit)....on the beach. 

 a. are sitting       b. was sitting     c. were sitting   d. is sitting      

8. The sun...(shine)...when they...(get)...to the beach but it ...(begin)......to rain soon afterwards. 

 a. shone / got / began                  b. was shining / got / began   

 c. shine/ get / begin                     d. were shining / getting /beginning 

9. I..(sleep)....when the telephone...(ring)... 

 a. was sleeping / rang                   b.  slept / was ringing         

 c. were sleeping / rang                 d.  slept / were ringing 

10. Why ......(not you speak)..... to me when we....(meet)..at the party last night?  

      because you ...(talk)....to someone else. 

 a. didn't you speak / met / were talking     b. weren't you speaking / met / talked      

 c. wasn't you speak / met /   talking           d. doesn't you speaking / meet / talked 
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 ประโยค   Past Perfect Tense เชิงบอกเลา  

โครงสราง   :   Subject + had + verb 3 

( ประธาน + had + กริยาชอง 3 ) 

ตัวอยาง       1.  230,000 people had died. 

                   2.  30,000 commercial buildings had collapsed. 

     

ประโยค   Past Perfect Tense เชิงปฏิเสธ   

โครงสราง   :   Subject + had + not + Verb 3 

                    ( ประธาน + had + not + กริยาชอง 3 ) 

ตัวอยาง      1.  230,000 people had not (hadn’t ) died. 

                  2.  30,000 commercial buildings had not collapsed. 

 

ประโยค   Past Perfect Tense  เชิงคาํถาม 

โครงสราง   :   Had  +Subject  + Verb 3 

                     (Had +ประธาน  + กริยาชอง 3 ) 

ตัวอยาง     1.   Had  230,000 people  died? 

                 2.   Had 30,000 commercial buildings collapsed ?   

การตอบ     ตอบดวย Yes หรือ No  ดังนี ้                                                                                                 

        1.   Yes, they had.                                                                                                                                                     

       2.    No, they hadn’t.   
 

*** ขอควรจํา   1.  รูปประโยคของ Past Perfect Tense นี้ ไมวาประธานจะเปนเอกพจน หรือ 

                               พหูพจนจะตองใชกริยาชวย had กับกริยาชองท่ี 3 เสมอ   

               2.  ใชกับเหตุการณ 2 เหตุการณท่ีเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแลวในอดีต 

                                เหตุการณท่ีเกิดขึ้นกอน ใช Past Perfect  เหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

                                หลังใช Past Simple  และมักจะเชื่อมดวยคําวา when , before , after , until ,  

                                 as soon as.   

Past Perfect Tense 
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เชน      He had written to her three times when he got her reply. 

  I had finished my work before I ate dinner. 

 

Activity  6  :  Choose the correct answer. 
 

1. After Susan ...(go)....to the book store , she went home. 

 a. is goes             b.   was gone         c.  has  gone      d.  had gone   

2. After John...(visit)...his father , he went to Australia. 

 a. had  visited        b.  has visited        c. was  visited     d.  is visited   

3. Before John went to sleep , he ...(call)....his wife. 

 a. has called          b. had called          c. was called      d. is calls   

4. The teacher ..(review).....the material before he gave the quiz. 

 a. is review          b. was reviewed      c. had reviewed     d.  has reviewed   

5. Shee said that she ...(be).... in England for ten years. 

 a. had been         b. has been           c. was been         d. is being        

6. Anny...(live)... in this cottage for three years. 

 a. has lived        b. had lived           c.  was lived          d. is living    

7. She refused to go till she.....(see)....all the pictures. 

 a. is seeing        b. was seeing        c.  had seen            d. has seen    

8. After she ...(give)....the police her name and address, she was allowed to go. 

 a. is giving       b. was giving      c. has given           d. had given   

9. After Liz ...(go)....to the movie , she went to the market. 

 a. is going         b. was going       c. had gone             d. has gone.  

10. Before Tomas went to swim , he ...(call)....his friend. 

 a. is calling         b. was calling     c. has called            d. had called   

 

 

 



265 

เร่ืองที่  4  โครงสราง Compound Sentence และ Complex Sentence 
 

                 Compound Sentence  (ประโยคความรวม)  คือ ประโยคเด่ียว 2 ประโยคขึ้นไป  

รวมกันเปนประโยคเดียวกัน  

หลักการทําประโยคความรวม มี 3 แบบคอื            

 1.  ใชเคร่ืองหมาย  Semicolon  ( ; )  เชน 

        Jim sees the sky; Tom hears the song.   

 2.  ใช  coordinators  หรือ  conjunctions  (คําเชื่อมความ)  and, or, yet, but, so, 

nor, for เชน 

                     Jim sees the sky, and

                   Laura is rich, 

 Tom hears the song.    

for

 Tom reads a book, 

 she saves up a lot.   

but

 Peter is discouraged, 

 Liz sleeps.   

yet

 They must be patient, 

  he does not give up.   

or

 Bella  will not go abroad, 

 they may fail.   

nor

        She cheated him, 

 will she further her studies.   

so

              3.  ใชเคร่ืองหมาย  semicolon ( ; ) + คําวิเศษณเชื่อม + comma ( , )                

  he broke up with her.   

คําวิเศษณเช่ือมมีดังตอไปนี้   

  3.1  แสดงความขัดแยง เชน however , although  , still , nevertheless   

         Peter is discouraged; however,

  3.2  แสดงเพิ่มเติม  เชน besides , furthermore , moreover , meanwhile   

 he never gives up. 

         Jim wants to be as writer; meanwhile,

  3.3  แสดงเปนเหตุเปนผล เชน  therefore , so, thus , finally , consequently ,                

                         similarly  , otherwise   

  he practices every day. 

                    You must study harder; otherwise,

 

 you may fail the exam.  
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 Complex Sentence  (ประโยคใจความซอน)   คือ ประโยค Simple Sentence มา

รวมกัน โดยใชคําเชื่อมท่ีไมใชกลุมคําของ and, but, or, so เชน when, while, until, as soon as, ... 

 โดยปกติประกอบดวย ประโยค 2 ประโยค คือ 

 1.  Main clause (Independent clause) คือ ประโยคที่อยูลําพัง โดยมีความหมาย

ครบถวนในตัวเองได 

 2.  Subordinate clause (Dependent clause) คือ ประโยคที่อยูลําพังแลวความหมาย

จะไมครบถวน ปกติแลว Subordinate clause มักเปนประโยคท่ีอยูหลัง/กับคําเชื่อมตาง ๆ ทํา

หนาท่ีเหมือน adverb, adjective, noun ซึ่งเรียกวาประโยค adverb clause, adjective clause     

หรือ noun clause     

  เชน    She is very lazy.   This is certain. 

              =   It is certain that he is very lazy. 

                      This is the postman.   The postman brings us letter every day. 

              =   This is the postman, who brings us letter every day. 

 

Activity 7   : Compound Sentences  (ประโยคความรวม)  หรือ  Complex Sentences               

(ประโยคความซอน) 

1. Jason and Tomas have a big argument every summer over where they should spend their     

    summer vacation.  

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

 2. Suzie  dislikes sitting on the beach; she always gets a nasty sunburn.  

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

3. Although they are 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet.  

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

4.  Aliz went to the book store of Big C, and Tomas went to Lotus.  

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

5. When Liz felt sleepy, she didn’t want to read any books. 

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         
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6.  The dog barked fiercely, for there was a stranger in front of the house.   

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

7. The people fled away to other regions because there were many bombs in Southern Thailand.  

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                

8. I haven’t done any homework, nor do I intend to do so. 

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

9. Thailand is a beautiful country, but still it has many poor people. 

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

10. The computer crashed, so I lost all of my work. 

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence     
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เรื่องที่  5  การถาม และตอบคําถามจากบทอาน 

Flood  น้ําทวม 
 

      

        Flash Floods in Thailand Caused 43 Deaths, 52 people were reported missing                                                                                                                                          

       By  Ruxandra Adam, News Editor          

       25th of May 2006, 08:43 GMT 

 

 The Thai Public Health Ministry released a report today stating that death tolls in 

three provinces in the northern part of Thailand, hit by massive flooding, rose to 43, while 52 

persons were missing.  The floods were caused by heavy rains occurred  in the  May 22nd -

23rd period in provinces Prae, Sukhothai and the Uttaradit, the hardest hit. 

 According to the Public Health Ministry's rescue agency, in Uttaradit province, 

which is 490 kilometers north of capital Bangkok, 38 people were killed in three districts, out 

of which the most important - downtown Narenthorn Center.  The statement added that in 

Sukhothai, two people were killed, while three lost their lives in Prae province. 

 Moreover, road traffic was suspended as well on 10 highways, while 28 bridges 

have been severely damaged. 

 The ministry announced it had sent around 400 officials in all three provinces in 

order to provide aid to survivors and recover the dead.  
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Activity  8  :   Answer these questions 

กิจกรรมที่  8  ตอบคําถามเหลานี้ 

 

1.  How many  provinces in the northern part of Thailand  were hit by massive flooding?  

     ……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

2.  How far was Uttaradit province from Bangkok? 

     ……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

3.  How many people were killed in three districts? 

     ……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

4.  How many people were killed in Sukhothai? 

     ……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

5.  Who is the writer? 

      ……………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………… 

 

 

เรื่องที่  6  การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  เปนผูสื่อขาว 
 

Activity 9  :   Matching in pair by reporting the news. 

กิจกรรมที่  9 ใหผูเรียนสมมุติตัวเองเปนผูสื่อชาว และรายงานขาวตามหัวขอขางบน  

หรือหาขาวเก่ียวกับ Natural Disaster เพ่ิมเติมอีกก็ได  
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กิจกรรมที่  4 

 1.  b  2.  b  3.  a  4.  a  5.  c 

 6.  d  7.  a  8.  d  9.  a  10. a 
 

กิจกรรมที่  5 

 1.  b  2.  b  3.  d  4.  c  5.  c 

 6.  d  7.  c  8.  b  9.  a  10. a 
 

กิจกรรมที่  6 

 1.  d  2.  a  3.  b  4.  c  5.  a 

 6.  b  7.  c  8.  d  9.  c  10. d 
 

กิจกรรมที่  7 

 1.  b  2.  a  3.  b  4.  a  5.  b 

 6.  a  7.  b  8.  a  9.  a  10. a 
 

กิจกรรมที่  1  

1. The earthquake occurred at 16:53 of local time. 

2. The earthquake  happened on Tuesday,12 January 2010. 

3. Aftershocks occurred at least 52 times. 

4. People were affected by the quake estimated at three million people. 

5. 1,000,000 People were homeless. 
 

กิจกรรมที่  2 

1. พายุทอนาโด 

2. เคล่ือน 

3. แรงดนั 

4. ขางซาย 

5. ยืนยัน 

 

 



271 

กิจกรรมที่  3 

1. The tornado in Mississippi was three quarters of a mile wide. 

2. 10 people have been confirmed dead. 

3. Rescue teams were deployed to the city to try and find survivors. 

4. Survivors might still be trapped within the rubble of the fallen houses. 

5. There was 1 children that was not even a year old. 

 

กิจกรรมที่ 8    

1. There were three provinces. 

2. Uttaradit province was about 490 kilometers from Bangkok. 

3. There were 38 people.   

4. There  were two people. 

5. Ruxandra Adam. 

 

กิจกรรมที่  9  ครูเปนผูประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

Chapter 12 

Let’s Travel 
 

สาระการเรียนรู 

 การเดินทางทองเที่ยวผูเรียนตองเรียนรูเรื่องตารางเวลาของยานพาหนะตาง ๆ ไดแก  

Bus,  Train,  Airplane,  Boat  หรือ  Subway  จากแผนพับหนังสือพิมพหรือ Website ที่เกี่ยวของ

การถามหรือใหขอมูล (Asking + giving information)  การบอกทิศทาง การแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสาร การเขียนเลาประสบการณและการวางแผนการทองเที่ยวโดยใช Present Perfect  และ 

Past Simple 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษในการสืบคนตารางเวลา 

ของ Bus, Train, Airplane, Boat  หรือ Subway จากแผนพับ, หนังสือพิมพ หรือ Website            

ท่ีเก่ียวของ 

2. ผูเรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษเพือ่การถาม และให 

ขอมูล  (Asking and Giving Information) ไดถูกตองตามสากลนิยม 

3. ผูเรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษในการบอกทิศทาง  

(Direction) ไดถูกตองตามหลักสากลนิยม 

4. ผูเรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวน หรือการแลกเปล่ียนขาวสาร  

ความรู 
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ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่   1 ตารางเวลาการเดินทาง (Travelling Timetable)  :  Bus, Train, Airplane, 

Boat and Subway  

 เร่ืองที่  2 การถามและใหขอมูล (Asking + Giving Information) 

-  Could you please tell me ______________ ? 

-  Please tell me ______________ . 

-  Excuse me. Do you know ____________? 

 เร่ืองที่  3 การบอกทิศทาง (Direction) 

-  Go straight 

-  Keep walking to ____________ . 

-  Walk past  

-  It’s at the opposite of _______________ . 

-  Next to _______________ . 

 เร่ืองที่  4 Past  Perfect  and  Past  Simple 

 เร่ืองที่ 5 การเขียนเลาเร่ืองประสบการณจากการทองเท่ียว 

 เร่ืองที่ 6 การวางแผนการเดินทางทองเท่ียว 
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เรื่องที่  1  ตารางเวลาการเดินทาง (Traveling Timetable) 

 ในการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง (Bus), รถไฟ (Train), เครื่องบิน (Plane) 

ฯลฯ เขาตองทราบเวลาออกเดนิทาง (Departure) และเวลามาถึง (Arrival) ซึ่งคําศัพทที่ควรทราบ

มีดังนี้ 

1. leave และ depart (v.) = ออกจาก 

The train leaves (departs) Bangkok Noi Station at ten in the morning. 

(คําวา leave มักพบในบทสนทนา สวน depart พบในตารางเวลา ซึ่งมักใชคูกับ 

Preposition “from”) 

Flights for Chiang Mai depart from Terminal 8 

The train departs from platform 8. 

2. Dep. เปนคํายอของ depart – ออกจาก 

Arr. เปนคํายอของ arrival – ถึง  

3. การอานเวลา อานได 2 แบบ แบบอังกฤษและอเมริกนั  เชน 

เวลา 2 : 45 อานวา   It’s a quarter to three.  (อานแบบอังกฤษ) 

                     It’s two forty – five  (อานแบบอเมริกัน) 
 

Activity 1    Read the following Train Timetable and then answer the questions. 

กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนอานตารางรถไฟตอไปนี้ แลวตอบคําถามใหถูกตอง 

Station 
Time 

Dep. Arr. 

Surat Thani 8.00 - 

Chumphorn 12.10 12.00 

Prachuap Khiri Khan 02.20 02.10 

Hua Hin 03.30 03.20 

Petchaburi 04.30 04.20 

Ratchaburi 06.10 06.00 

Bangkok - 07.40 

Notes  :  a.m.  =  Ante – meridian (นบัจากเท่ียงคนื (midnight) ถึงเท่ียงวัน (midday) 

    p.m.  =  Post – meridian (นับจากหลังเท่ียงวัน (often midday) ถึงเท่ียงคืน (midnight) 
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1. What time does the train leave Surat Thani Station? 

__________________________________________________________ 

2. What is the first station? 

__________________________________________________________ 

3. If you are in Chumphorn province and want to go to Bangkok by this train,  

What time will you come to Chumphorn Station? 

__________________________________________________________ 

4. How long does it take to go from Chumphorn to Prachuap Khiri Khan by train? 

__________________________________________________________ 

5. How long does it take to go from Petchaburi to Ratchaburi by train? 

__________________________________________________________ 

 

Notes  :   -  one hour and a half                      =  หนึ่งชั่วโมงคร่ึง 

                -  half an hour                                 =   คร่ึงชั่วโมง 

                -  every half hour                            =   ทุก ๆ คร่ึงชั่วโมง 

                -  Tourism Authority of Thailand   =   หนวยงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

                    -  from………… to…………     =   จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

                    -  daily                                         =   รายวัน/แตละวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 

Activity  2  :  Read the Trip Schedule and then answer the questions below follow.

กิจกรรมที่ 2  ใหผูเรียนอานกําหนดการเดินทางโดยยานพาหนะ แลวตอบคําถาม 

ขางลางนี ้

          

 

 

By Rail 

 Train leaves from Bangkok ‘s Hualamphong Railway Station.  Call 0-2220 4334  

or Hotline 1690 for more information. 

By Bus 

 From Bangkok Bus Terminal on Kamphaeng Phet II Road (Tel. 0 – 2963 – 2852 – 66), 

air – conditioned buses leave for Ayuthaya every half – hour from 5.30 a.m. to 7.20 p.m. 

By Car 

 Take Highway 1 (Phahonyothin Road) then take Highway32 to Ayutthaya.  

For more information please contact : 

 -  Tourism Authority of Thailand Center Region Office : Region6  

Tel. 035 – 322 – 730 , 035 – 246 – 276 – 7 (E – mail : tatyutya@tot.or.th) 

 -  Tourism Authority of Thailand Call Center (TAT Call Center 1672) 

 -  www.tat.or.th  E – mail : center@tat.or.th  

  

 

Answer the questions completely. 

1. You are now in Bangkok and want to go to Ayutthaya by train.  

Where can you get on the train? 

______________________________________________________________ 

2. If you want to know when the train leave Hua Lamphong Railway Station for 

Ayutthaya, How do you contact for more information? 

______________________________________________________________ 

How to Get There 
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3. You are in Bangkok and want to go to Ayutthaya by bus.  

Where do you catch the bus leaving for Ayutthaya? 

______________________________________________________________ 

4. How often do the air – conditional buses leave for Ayutthaya?  

They  leave Bangkok Bus Terminal. 

______________________________________________________________ 

5. If you want to ask for more information about a day trip in Ayutthaya,  

What would you do? 

______________________________________________________________ 

 

Activity  3  : Read the following Thai Airways Timetable carefully and then answer the  

                        following questions . 

กิจกรรมที่  3 อานตารางการบินไทยแลวตอบคําถามตอไปนี ้

Bangkok Suvarnabhumi (BKK) – Koh Samui (USM)  Koh Samui (USM) – Bangkok Suvarnabhumi (BKK) 

Day Flight Dep. Arr. Between Day Flight Dep. Arr. Between 

Daily TG281 07:45 08:50 28 Mar – 30 Oct Daily TG282 09:30 10:35 28 Mar – 30 Oct 

Daily TG287 16:00 17:05 28 Mar – 30 Oct Daily TG288 17:45 18:50 28 Mar – 30 Oct 

Chiang Mai (CNX) – Mae Hon Son (HGN) 

-  By SGA Air (Nok Mini) 

Mae Hong Son (HGN) – Chiang Mai (CNX) 

-  By SGA Sir (Nok Mini) 

   

Bangkok Don Mueang (DMK) – Ubon. (UBP)  

-  By Nok Air 

  Ubon. (UBP) – Bangkok Don Mueang (DMK) 

-  By Nok Air 

Day Flight Dep. Arr. Between Day Flight Dep. Arr. Between 

Daily TG3422 06:10 07:15 1 Apr – 30 Oct Daily TG3423 07:45 08:50 28 Mar – 30 Oct 

Daily TG3424 18:20 19:25 1 Apr – 30 Oct Daily TG3425 19:55 21:00 2 Apr – 30 Oct 
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Bangkok Don Mueang (DMK) – Phitsanulok (PHS) 

-  By Nok Air 

 Phitsanulok (PHS) – Bangkok Don Mueang (DMK) 

-  By Nok Air 

Day Flight Dep. Arr. Between Day Flight Dep. Arr. Between 

Daily TG3402 07:00 07:50 10 Mar – 30 Oct Daily TG3403 08:20 09:10 10 Mar – 30 Oct 

Daily TG3404 15:40 16:30 10 Mar – 30 Oct Daily TG3405 17:00 17:50 10 Mar – 30 Oct 

 

Answer the questions completely. 

1. Which airways can you take from Chiang Mai to Mae Hong Son? 

_______________________________________________________________ 

2. If you want to go from Don Mueang to Ubon Rajthani by Thai Airways,  

How do you go there? 

_______________________________________________________________ 

3. If you want to get to Koh Samui form Bangkok Suvarnnabhumi at 10:35,   

Which flight will you take? 

_______________________________________________________________ 

4. If you want to leave Bangkok Don Mueang for Phitsamulok at 07:00,  

Which flight will you take? 

_______________________________________________________________ 

5. If you want to leave Koh Samui for Bangkok Suvarnabhumi at 17:45,  

Which flight do you take? 

_______________________________________________________________ 
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Tokyo? 

London? 

Bangkok? 

Chiang Mai? 

เรื่องที่  2  การถามและใหขอมูล (Asking and Giving Information) 

 การเดินทางเราตองรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษเก่ียวกับการ

เดินทาง เพื่อชวยในการถามและใหขอมูลดังนี ้
 

1.  การเดินทางโดยรถไฟ (By train) 

  ประโยคภาษาอังกฤษเก่ียวกับการเดินทางโดยรถไฟ มีดังนี้ 

1. ใหผูเรียนฝกอานประโยคตอไปนี้พรอม ๆ กัน 

I want to buy a ticket for   Chiang Mai. 

    Chiang rai. 

    Songkhla. 

    Phuket. 
 

2. การถามราคาคาตั๋ว 

How much is the one – way ticket? 

What’s the prize of the round – trip ticket? 

How much is the fare to New York? 
 

3. ถามวารถไฟขบวนท่ีเราจะเดินทางไป 

3.1 Which train goes  to 

3.2 Does this train go to 

 

3.3 Which platform does the express train to   New York 

       Chiang Mai     

       Songkhla 

       Phuket 
 

4. ถามเมือ่ตองการทราบวาเมือ่ไรรถไฟขบวนตอไปจะออก 

When will the next  express train leave? 

 

 

stop? 
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5. ถามวารถไฟจะมาถึง......เมื่อไร 

                        New York? 

              London?     

                   What time does the train arrive to    Bangkok? 

                                                                             Chaing Mai? 

                                                          Phuket? 

6. ถามวา รถไฟจอดนานเทาไร 

How long does the train stop? 

7. ถามวา ใชเวลานานเทาไรในการเดินทาง 

How long does it take to get to     Phuket? 

                                                      Chaing Mai? 

                                                      Songkhla? 

                                                      Bangkok? 

                                                      Chaing Mai? 

8. ถาตองการลงรถไฟสถานีใด พูดดังนี ้

I will get off at the next station. 

 

Activity  1  : Complete the following conversation with given words below. 

กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนเติมบทสนทนาตอไปนี้ใหสมบูรณ โดยใชคําที่กําหนดใหในกรอบ

สี่เหล่ียม 

 

 

 

 A  : _____(1)____ I help you? 

 B  : Yes, sir. I’d like _______(2)_______. 

 A  : _____(3)_____ would you like to go? 

 B  : I want to buy a ticket ___(4)____ Chiang Mai. 

   ____(5)_____  is the one – way ticket. 

May         For               When            Wher      How much 

Which      platform How long         to buy a ticket 
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 A  : 350  baht for the express train. 

 B  : ____(6)_____ does the express to Chiang Mai stop? 

 A  : The platform number 9 

 B  : ____(7)____ will it leave the station? 

 A  : About 2:45 p.m. 

 B  : _____(8)_____ does it take to get to Chiang Mai? 

 A  : About ten hours. 
 

2.  การบอกเสนทางโดยใชรถประจําทาง 

 -   Take bus number 21. That’ll take you pass (บอกสถานท่ี) and then get off at ….. 

                (สถานท่ี/สถานี/ปาย)  

 สํานวนท่ีนาสนใจเก่ียวกับรถประจําทาง 

  take/catch/get on  = ขึ้นรถ 

  get off    = ลงรถ 

 -    bus number 21/ a number 21 bus = รถเบอร 21 (เมื่อใช bus number จะไมมี article “a 

      นําหนา bus stop =  ปายรถเมล 

     It will take you pass…………… บอกวา รถจะผานสถานท่ีใดบาง 
 

3.  คําถามที่นิยมใชในการถามหาขอมูล มีดังนี้ 

 คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในการถามเพื่อตองการทราบขอมูลตามสากลนิยม มี

ดังตอไปนี้ 

1. ใช Excuse me. หรือ Pardon me. เปนการพูดสอดแทรกตามมารยาท แปลวา 

ขอโทษ หรือ Sorry to trouble you = ขอโทษท่ีมารบกวนคุณ นําหนาประโยค

เพื่อถามหาขอมูล 

2. คําถามท่ีนิยมใชในการถามหาขอมูล มีดังนี้ 

Could/ Would you please tell me  if/whether 

            Please tell me          where/when/who/            + S. + V. + O. 

            Do you know           how/how long/Howfar   (ตามดวยรูปประโยคบอกเลา) 
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Activity  2  : Complete the following conversation with words in the box correctly. 

กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนเติมบทสนทนาโดยใชคําที่กําหนดใหสมบูรณ 

   

 

 

 

 A  : Good morning. May I help you? 

 B  : Good morning. ____(1)____  trouble you. Would you please tell me  

                         ____(2)____ does the express train leave for Chiang Mai? 

 A  :  Certainly, the train on platform 9. 

 B :  _____(3)_____ will it leave? 

 A : It will leave Hua Lampong for Chiang Mai at 10:45 p.m. 

 B : _____(4)_____ does it take to get there? 

 A : It takes you 11 hours to get to Chaing Mai. 

 B : _____(5)_____ is the one – way ticket? 

 A : About 450 baht a person. 

 B : And how much is the ____(6)____ ticket? 

 A : About 950 baht a person. 

 B : All right. I will buy a round – trip ticket? 

 A : Here is your round – trip ticket 950 baht altogether. 

 B : ____(7)____ a one thousand baht note. 

 A : Thanks and here is your ____(8)_____ 

 

Notes :     1.  เวลาย่ืนสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหแกผูใดผูหนึ่งใหพูดวา “Here is + สิ่งท่ีของท่ีย่ืน” เชน  

                      Here is your change. = นี่คือเงินทอนของคุณ 

      2.  altogether แปลวา รวมท้ังหมด 

      3.  change  แปลวา เงินทอน 

 

round trip             sorry to                change                when    

How much           Here is                  How long           which platform 



283 

เรื่องที่  3   Asking and Giving Direction (การถามและการบอกทศิทาง) 

 ปจจุบันนี ้การถามหาและการบอกทิศทางเพื ่อการเดินทางมีความจําเปนตอ

ชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยเฉพาะผูท่ีมีอาชีพเก่ียวของกับการทองเท่ียว ผูเรียนตองเรียนรูเขาใจใน

การนําคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการสอบถามและการบอกทิศทางเพื่อการ

เดินทางตอไปนี้ไปใชในชีวิตประจําวันใหมีทักษะ 
 

1.  การถามทศิทางเพ่ือการเดินทาง 

 การถามหาทิศทางเพื่อการเดินทางท่ีนิยมใชกัน มีดังตอไปนี้ 

1. ใชคําถามตรงไปตรงมาท่ีขึ้นตนประโยคคําถามดวยใช “Where, How, Which 

(Direct Questions) 

-  Excuse me. Which is the best way to the post office? 

-  Excuse me. Where is the post office? 

-  Excuse me. How can I go to the post office? 

2. ใชคําถามโดยใช Indirect Questions ซึ่งเปนคําถามท่ีฟงแลวสุภาพ เชน 

-  Excuse me. Would you please tell me where the Grand Palace is? 

-  Excuse me.  Do you know where the National Museum is? 

 

 

 

 

Notes  :   1.  เพื่อใหการถามทางสุภาพย่ิงขึ้นกอนท่ีจะถามตองมีคําพูดสอดแทรกมากอน  

        โดยใช Excuse me หรือ Pardon me นําหนามากอนดังตัวอยางขางตน 

 2.  ถาประโยคคําถามขั้นตนดวยกริยาชวยใหใชโครงสราง ดังนี้ 

   Can you tell me      if 

   Do you know          whether 

 

 

 

there are any buses passing here? 

Can you tell me         where            

Do you know              how  
+ S + V. + O ? 
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Activity 1  :  Change the following questions into affirmative statements and  

   complete the conversation correctly. 

กิจกรรมที่  1 ใหผูเรียนเปล่ียนประโยคคําถามตอไปนี้เปนประโยคบอกเลา แลวนําไปเติม 

ในบทสนทนาใหสมบูรณ   

 

 

 

 

 

 

 

1. A  :  Can you tell me _______________? 

B  :  Certainly. It’s not far from here. Take a number 80 bus and get off at the next  

        bus stop. My apartment is across the road form the bus stop. You can’t miss it. 
 

2. A  :  Excuse me. Could you tell __________________________________? 

B  :  Yes, sir. There are two buses : the number 80 bus and 84 bus. 
 

3. A  :  Excuse me. Would you please tell me _________________________? 

B  :  Certainly. Take a bus and get off at the next corner. It’s next to the City Bank. 
 

4. A  :  Do you know _____________________? 

B  :  Yes, sir. It leaves every hour. 
 

5. A  : Excuse me. Do you know ________________________________ ? 

B  : Yes, sir. It will take you ten minutes to get there by bus. 
 

6. A  :  Excuse me. Do you know ________________________________ . 

B  :  Yes, sir. It’s not too for from here. If you walk another 15 meters, you will  

        see it. It’s ahead of you; just at the end of the road. 

 

-  How far is it from here to your office? 

-  How often do the buses leave? 

-  Are there any buses to Sanam Luang passing here? 

-  How can I get to your apartment? 

-  Where is Chongkolni Building? 

-  How long will it take to get to Sanam Luang? 
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Directions  : การบอกทิศทาง มี 9 วิธี 

1. ประโยคคําสั่ง (Imperative) ท่ีนยิมใชในการบอกทิศทาง ไดแก 

-  Cross over the road   =  ขามถนน 

-  Cross the main road  =  ขามถนนใหญ 

-  Turn left/right        =  เล้ียวซาย/ขวา 

-  Take the third turning on the right  = เล้ียวขวาแยกท่ี 3/เล้ียงขวาคร้ังท่ี 3 

-  Drive straight on  = ขบัตรงไป 

2. การเดินทางดวยยานพาหนะตาง ๆ นิยมพูดดังนี ้

-  Take the bus number 80. 

-  Change the bus/train at ……………เปล่ียนรถเมล/รถไฟ 

-  Get out at the next station/bus.   =  ลงท่ีสถานี/ปายขางหนา 

-  Take the next train/bus  = ลงท่ีสถานีขางหนา 

3. แนะนําวา ไมควรทําใช Do not + V1 + o. 

-  Do not cross the road.   =  อยาขามถนน 

-  Do not take this road.    =  อยาไปตามถนนสายนี้ 

-  Do not take the third turning  =  หามเล้ียว ตรงหัวเล้ียวท่ี 3 

4. เมื่อตองการเตือนใหใชรูปประโยค ดังนี้ 

-  Be sure to take the correct  =  จงมั่นใจวาเดินตามถนนสายท่ีถูกตอง 

-  Be careful not to take the first turning  =  ระวังเล้ียวตรงเล้ียวแรก 

5. ใชประโยคเง่ือนไขขึ้นตนประโยคดวย “If” 

-  If you walk about ten metres from here, you will see ____________. 

   (ถาคุณเดินไปประมาณ 10 เมตร จากตรงนี้ คุณจะเห็น______________) 

-  If you turn left, you will meet ________. (ถาคุณเล้ียวซาย คุณจะพบ __________) 

6. บอกใหตรงไปเร่ือย ๆ ในทิศทางเดิมโดยยังไมเปล่ียนทิศทางจะใช Preposition on 

ตามหลังกริยา (Verb) ดังนี้ 

Keep on …………..  Carry on …………….. 

Walk on ………….  Drive on …………….  Stay on ……….. 

- Keep on driving along this road. 



286 

7. ถาบอกบงชี้ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันหรือสื่อความหมายวา อยูขางหนา ใหใช 

คําวา “ahead” และ “Straight” ดังนี้ 

-   The Grand Palace is ahead of you. (พระราชวังอยูขางหนาคุณ) 

-   The  National Museum is straight ahead (หอสมุดแหงชาติอยูขางหนา)  

แตถาบอกใหเดินตรงไป พูดวา 

-   Walk straight to the intersection. 

-   Go straight ahead of ……(2 kilometres) =  เดนิตรงไปขางหนา........ (2 กิโลเมตร) 

-   Keep going straight ahead. = เดินตรงไปเร่ือย ๆ 

-   Go straight until you come to ………. (the traffic lights) 

-   Walk straight as far as the bridge (เดินไปจนถึงสะพาน) 

8. ถาบอกใหเล้ียวหรือเปล่ียนเสนทางใหพูดดังนี้ 

-  Turn left/right – เล้ียวซาย/ขวา 

-  Turn to the left – เล้ียวซาย 

-  Take the street that ……….(goes up the hill)   =  เดินไปตามถนนท่ีขึ้นไปบนเนิน 

9. บอกท่ีต้ังของสถานท่ีหรือสิ่งนั้น ๆ เชน 

-  It’s next to (ติดกับ) ……………….. (a school, a temple) 

-  It’s a (pared (ลาดยาง), gravel (โรยกรวด), dead – end (ตัน)) 

**-  It’s about ………………. minute’s walk (ride) from here. (ten/fifteen) 

**-  It’s ……………… from here. (two meters) 
 

*** หมายเหตุ  1. คําถามท่ีขึ้นตนดวย How long…… ใหตอบเปนระยะเวลา เชน 

  A  : How long can I get there? 

  B  : It’s not far from here. It’s five minute’s drive (walk). 

           2.  คําถามท่ีขึ้นตนดวย How far…… ใหตอบดวยระยะทาง เชน 

   A  : How far can I get there? 

  B  :  It’s about 2 kilometers from here. 

            3.  คําศัพทสํานวนท่ีควรทราบ 

  -  intersection/crossroads  =  สี่แยก 

  -   Junction  =  สามแยก 
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  -   Traffic lights  =  ไฟจราจร 

  -   at the end of the road  =  สุดถนน 

  -   on your right/left  =  ขางขวา/ขางซายของคุณ 

  -   next to school = ติดกับโรงเรียน 

  -   just before school =  กอนถึงโรงเรียน 

  -   you can catch/take a taxi. It will take you there in 10 minutes.  =   

             คุณสามารถไปไดดวย Taxi และจะพาคุณไปท่ีนั้นใน 10 นาที 

  -   cross over the road = เดินขามถนน 

  -   walk along the road = เดินตรงไป 

  -   walk straight on  =  เดินตรงไป 

  -   go straight on = เดินตรงไป 

  -   go pass the school = เดินผานโรงเรียน 

 

 

Activity  2  :  Complete the follow dialogues with words in the box correctly. 

กิจกรรมที่  2  ใหผูเรียนใชคําที่กําหนดในกรอบสี่เหล่ียมเติมบทสนทนาใหสมบูรณ 

                       

 

 

 

Dialogue 1 A :  Sorry to trouble you, but can you tell me _____(1)_____ the post office is? 

  B :   Certainly, walk ___(2)____ this street and then ____(3)____ left at the  

                                next corner, walk about 20 meters and you’ll see the post office on you  

              right. It’s a two storeyed building. You can’t miss it. 

  A :  Thank you very much. 

  B :   You’re welcome 

 

 

next to    tell     walking     where     until       along          

a number 80 bus          how                 know            turn 
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Dialogue 2 A :   Excuse me. Can you tell me ____(4)____ I can get to Sanam Laung? 

  B :   Yes. Keep ____(5)____ a long this street _____(6)_____ you come to  

        the bridge with the traffic lights. You will see Sanam Laung on your right. 

 

Dialogue 3 A  :  Excuse me. Would you please ___(7)____ me where the National  

             Museum is? 

  B :  Yes, it’s near Sanam Luang. Do you ____(8)_____ where Sanam Luang is? 

  A :  No. 

  B :  Where is the National Theatre? 

  A :  It’s across the road form Sanam Luang. 

  B :   That’s right. You must take ______(9)______ and get off the bus at the  

            bus stop opposite the National Museum and then walk across the road to  

           the National Museum. The National Museum will be on your left  

            ______(10)_______ the National Theatre. You can’t miss it. 

  A  :  Thank you very much. 

  B  :  You’re welcome. 
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Activity 3  :  Look at the map and fill in the blanks by using the following  questions 

กิจกรรมที่  3 ดูภาพแลวใชคําถามที่ใหเติมลงในชองวาง 

   

 

 

 

 

                                                Muang Thong Road 

 

 

                                Monument                 

           

                          Sirichai Road                                                                   Train Station 

 

 

 

 

Where is Jane’s house?  What is the train station next to? 

Where is Ed’s house?   What is the temple behind? 

What’s Ed’s house opposite to? What is the police station across? 

What’s Jane’s house near?  What is the food shop opposite to? 

Where’s the monument?  Where is the bank? 

 

1. A  :  Could you tell me ________________________? 

B  :   The police station is opposite to the food shop. 

2. A  :   Do you know ____________________? 

B  :   It’s on Srikrung Road. 

 

Po
st

 O
ffi

ce
 

Police 
 

Health 
 

Temple 

Jane’s 
 

Ba
nk

 

Food 
 Ho

sp
ita

 

Ed’s 
 

Pa
tta

na
 R

oa
d 

Si
rik

ro
ng

 R
oa

d 
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3. A  :   Would you please tell me ________________? 

B  :    The temple is behind the health center. 

4. A  :  Do you know ____________________? 

B  :  It’s opposite to the hospital. 

5. A  :  Do you know ____________________ ? 

B  :  It’s on Muang Thong Road. 

6. A  :  Will you please tell me _______________? 

B  :   It’s near the train. 

7. A  :   Would you please tell me ________________? 

B  :   It’s on Patthana Road. 

8. A  :  Do you know _______________________? 

B  :  It’s near the bank. 

9. A  :  Please tell me ________________________? 

B  :  It’s across the food shop. 

10. A  :  Would you please tell me ________________________? 

B  :  It’s next to the Monument. 
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เรื่องที่  4  การแลกเปล่ียนขอมูลความรู 

1.  การเขียนเลาเร่ืองประสบการณจากการทองเที่ยว 

  การแลกเปล่ียนขอมูลความรูหรือการเลาประสบการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต เรานิยม

ใช Past Simple Tense, Past Continuous Tense  สําหรับในการนี้ซึ่งผูเรียนตองเรียนและทํา     

ความเขาใจกับ Tenses ดังกลาวตอไป 

1.1 Past Simple Tense (อดตีกาล) 

เปนการกระทําท่ีเสร็จสิ้นลงไปแลวในอดีต โดยมีเวลาบงบอกไวแนชัดวา เสร็จ

เมื่อไร ซึ่งไดแก ago, yesterday, the other days (a few days ago) last week/month/year etc.    

สวนกริยาของประโยคนั้น กริยาชองท่ี 2 ซึ่งถาเปนกริยาปกติท่ัวไปก็เติม –ed หลังกริยา และ     

ถาเปนกริยาไมปกติซึ่งมีอยูมากมาย   ใหเปล่ียนรูป ซึ่งผูเรียนจะตองจํารูปแบบการเปล่ียนแปลง

ของกริยานั้น ๆ ใหได เพราะมีอยูหลายรูปแบบดวยกัน เชน 

1. รูปแบบท่ีเหมือนกันท้ังสามชอง เชน 

cut  cut  cut 

burst  burst  burst 

shut  shut  shut 

put  put  put 

2. รูปแบบท่ีชองท่ี 1 กับชองท่ี 3 เหมือนกัน เชน 

come  came  come 

become became become 

run  ran  run 

3. รูปแบบท่ีชองท่ี 2 กับชองท่ี 3 เหมือนกัน เชน 

buy  bought  bought 

sleep  slept  slept 

sting  stung  stung 

4. รูปแบบท่ีชองท่ีตางกันท้ัง 3 ชอง เชน 

begin  began  begun 

sing  sang  sung 

sink  sank  sunk 
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Notes  :   1)  ท่ีกลาวมาแลวขางตนเปนเพียงตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนรูปของ

กริยาท้ัง  3 ชอง ของภาษาอังกฤษใหผูเรียนทุกคนนํากริยาท่ีเปนปกติมาจัด

กลุมใหไดดังตัวอยาง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนจําไดแมนยําขึ้น 

2)  ประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธของ Past Simple Tense ใช “Did” ขึ้นตน

  ประโยคคําถาม แลวเปล่ียนกริยาแทเปนกริยาชองท่ี 1 (infinitive verb) และใช    

  “did not + V1 (infinitive verb) หรือ didn’t + V1 (infinitive verb) ในประโยค

  ปฏิเสธ เชน 

 Did you go to the movie very often? 

 No, I didn’t. I didn’t go to the movie very often. 

1.2 Past Perfect Tense (อดตีกาลสมบูรณ) 

ใชกับเหตุการณ สอง เหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลวในอดีต เหตุการณหนึ่งเกิดกอนแลว    

ถึงมีอีกเหตุการณหนึ่งเกิดตามทีหลังเหตุการณท่ีเกิดกอน ใช Past Perfect Tense (S + had + V3 + 

Object) สวนเหตุการณท่ีเกิดตามมาทีหลังใช Past Simple Tense (S + V2 + Object) โดยมี

คําสันธานบอกเวลา อาทิ “when, as soon as, after, before” เปนตัวเชื่อมประโยคท้ังสอง เชน 

After we had eaten our breakfast, we left our house for the country. When the birds had been 

frightened by the dog, they flew away. 

1.3 Past Continuous Tense (อดตีกาล) 

Tense นี้ใชกับเหตุการณสองเหตุการณท่ีเกิดขึ้นดังตอไปนี้ 

1.3.1 สองเหตุการณเกิดขึ้นพรอมกันอดีต โดยมี while or when เชื่อมประโยคท่ี

เปน Past Continuous Tense ท้ังคู เชน 

Subject + was/were + V.ing  while/when + Subject + was/were + V.ing 

เชน We were swimming in the stream while my parents were sitting on 

the edge of the stream reading a book. 

1.3.2 สองเหตุการณเกิดขึ้นในอดีต เหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นในขณะท่ีมีเหตุการณ

หนึ่งกําลังดําเนินอยู และเหตุการณกําลังดําเนินอยูใช Past Continuous 

Tense สวนเหตุการณท่ีเกิดตามมาทีหลังใช Past Simple Tense (S + V2 + 

Object) โดยมีคําสันธาน บอกเวลา อาทิ “while หรือ when,” เปนตัวเชือ่ม

ประโยคท้ังสอง  
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Notes :  อนึ่ง ถาประธานของสองประโยคเปนบุคคลคนเดียวกัน เราก็สามารถตัดคําเชื่อม

และประธานออกเขียนไดดังนี้ 

1. After having eaten our breakfast, we left our house for the country. 

Having eaten our breakfast, we left our house for the country. 

2. When having been frightened by the dog, they flew away. 

Having been frightened by the dog, they flew away. 

3. While we were walking into the wood, we found lots of wild flowers. 

While walking into the wood, we found lots of wild flowers. 

Walking into the wood, we found lots of wild flowers. 

 

กิจกรรมที่  1  Read the passage about the journey by train carefully and then write the  

   correct forms of the verbs in the brackets (Past Simple Tense, Past Perfect 

  Tense, Past continuous Tense).  

A  Journey by Train to Bangkok 

  Early in the morning, the train running between Bangkok and Nakorn Rajsrima, 

(leave) ____(1)____ Nakarn Rajsrima Station as soon as the bell rang and the station master 

(blow) ____(2)____ the whistle while the guard was waving his green flag. 

  Several weeks ago, I (have) ___(3)___ an opportunity to make a journey to 

Bangkok. I (go) ___(4)___ there with some of my friends. We (take) ___(5)___ a seat in one 

of carriages of the train. While the train (be glide) ___(6)____ on, we amused ourselves 

looking out of the carriage windows. Pleasant views are on around us. Rice – fields are on both 

side of the rail. Here and there are green trees and shrubs of all sizes. Farm – houses are seen at 

a distance. Groups of farmers are busily working in the hot sun. 

  We had been seated for some hours when we (feel) ___(7)____ that the train 

began to move slowly. Looking out of the windows, we (find) ___(8)___ that the train was 

climbing up the hilly valley of “Phaya Yen Wood – lands.” Here trees grew thicker and thicker 

and hills were passing us. The train (speed) ____(9)____ merrily along, and we enjoyed 

ourselves watching the pleasant views all around. The air was by this time delightfully cool. 
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The train (be run) ____(10)____ merrily up and down the hilly lands for one or two hours, 

when we came once again to an open country. 

1.3.3 นอกจาก Tenses ดังกลาวขางตนแลว เรายังตองอาศัย Present Perfect 

Tense เพื่อบอกเลาเหตุการณท่ีเสร็จสิ้นลงแลว ไมรูวา เหตุการณนั้น เสร็จสิ้นลงไปเมื่อไร แตยังมี

ผลงานปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบัน ซึ่งผูเรียนตองรูและนําไปใชใหถูกตองตามสถานการณนั้น ๆ 

ดังตอไปนี้ 

 

 

 

ตัวอยางบทสนทนา 

A  :  Where have you been? (คุณไปไหนมา) 

B  :  I have been from picnicking in the wood in upcountry. (ฉันกลับมาจากการไป 

         พักผอนในปาตามชนบท) 

A  :  Did you have a good time? (สนุกไหม) 

B  : Yes, we have got a lot of fun. (สนุกมากครับ) 

A  : Would you like to go there for a picnic some time? (เมื่อมีเวลาคุณจะไปพักผอน 

        ท่ีนั่นอีกไหม) 

B  :  Yes, I would very much. (ครับ ผมอยากไปอีกมาก) 

 

กิจกรรมที่ 2   Read the passage about “A Visit to London”  carefully and then write the  

    correct forms of the verbs in the brackets. Also, write about the journey in brief. 

  David and Susan (show) ____(1)____ their friends around London. They first 

(take) ___(2)___ them to Buckingham Palace, the home of the Queen and the Royal Family. 

They then walked down Whitehall, which (be) ___(3)___ the street all the Government offices 

are. While they (be cross) ___(4)____ the road to Westminster Abbey, Big Ben, the clock on 

the House of Parliament, struck ten. From Westminster, they (go) ___(5)___ down the River 

Thames by boat to the tower of London, which (be) ____(6)____ a very old castle. There they 

saw the big blackbirds living in the Tower. They also (see) ___(7)___ the Queen’s jewels. 

S + have + V3 (past participle) + Object 
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Then they went to St. Paul’s Cathedral, which is not far from the Tower, and went into some 

other churches in the city. Near St. Paul, they saw the Mansion House, the home of the Lord 

Mayor of London. Each November, there is a new Lord Mayor and he (live) ___(8)____ in the 

Mansion House until the next one take his place. After lunch, they got on a bus which took 

them to the National Gallery. Here they saw many beautiful pictures. 

  They (have) ____(9)____ dinner in a little restaurant in Soho. After dinner, they 

went to the theatre. It was midnight when they (get) ____(10)____ home after a very 

interesting day. 

 

Directions : Complete each blank with the words from the above passage. 

  A week ago, I took two English tourists to ___(1)____ around Bangkok. I 

___(2)____ took them to the Grand Palace, the ___(3)___ of King and the Royal Family and 

showed them around the Temple of the Emerald Buddha.  From the Grand Palace, we 

____(4)____ through Phra Mane Ground to the National Museum, ___(5)___ is between 

Thammasat University and the National Theatre near Phra Mane Ground. From there, we went 

___(6)___ the Chao Phraya River by an express ____(7)____ to Ayudhaya, which is a very old 

city of Thailand. ____(8)____, we visit from one important temple to another until lunchtime. 

____(9)____ lunch, I took them back to Bangkok by train. At half past four, I got to the guest 

house they have rented. Both of them got a lot of fun. They gave me a sum of money to thank 

me for my help taking them to see the most ___(10)___ attraction they have ever seen before 

and then I left them with saying “Goodbye to them”. 

 

กิจกรรมที่ 3 Read the passage about “A Picnic in the Country” carefully and then write  

   the correct forms of the verbs in the brackets. Also, write about the picnic  

    in brief. 

  A week ago, my family and I (go) ___(1)___ for a picnic in the country. It was 

early spring, so we (think) ____(2)____ it was too cold to go to the seaside. My mother packed  

a large basket of food and my younger brother, David, (put) ___(3)____ it in the back of the car. 
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  After breakfast, we set off and (drive) ___(4)____ about thirty miles into the 

country until we (come) ____(5)____ to our favorite place for picnicking. This place is very 

nice and beautiful. Here the green fields (slope) ___(6)____ gently south to a small stream, and 

a wood of tall trees (keep) ____(7)____ out the wind from the north and east. In the wood, 

there (be) ___(8)___ a lot of spring flowers in the wood and there are small fish in the stream. 

The sun is shining brightly and the ground is so dry that we can sit on the grass. We found that 

this place was pleasant for our picnic; therefore, we ___(9)____ the car carrying the basket of 

food down through the fields to the edge of the stream and put it beside the stream. My 

younger brother, David, as well as my older sister, Susan, and I went into the wood to pick 

wild flowers while my mother ____(10)____ by the stream in the sunshine reading a book and 

my father was fishing. 

  At lunchtime, we had tea, eggs, tomatoes, cheese rolls, lettuce sandwiches, 

cakes and fruit. At half past four, we put the plates, cups, saucers and other things back into the 

basket, went to the car and drove it back home. At half past five, we all got back home with 

lots of fun safely. 

 

Directions :  Write your own picnic by completing each blank with the words from the  

above passage. 

  Last week, my friends and went for a ___(1)___ in the country. After packing a 

large ____(2)____ of food, we put it in a car and drove directly to the ___(3)___ beside the 

mountain and stream. Having ___(4)____ the pleasant place near the wood beside the stream 

running from the mountain, we put our tent and a large pack of food beside the ____(5)____. 

After we had finished putting our tent, we all did what we wanted to do. Some went into the 

wood to hunt ____(6)____ flowers and plants, others went swimming and ____(7)_____ in the 

stream. We enjoyed what we had just done until ____(8)____. We had eggs, tomatoes, cheese 

rolls, lettuce sandwiches, cakes and fruit for lunch. While taking a rest after ____(9)____ it 

began to rain, so we put everything in the back of the car and drove away back home quickly. 

We got ____(10)____ home safely at half past four in the evening. We had got a lot of fun. 
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2.  การวางแผนการเดินทางเพ่ือการทองเที่ยว 

  การเดินทางเพื่อการทองเท่ียว เราตองศึกษาตรวจสอบแหลงทองเท่ียว 

(attractions) จากหนวยงานการทองเท่ียว (Tourism agency) รายการทองเท่ียว (Trip Agenda) 

จองท่ีพัก (accommodation reservation), จองต๋ัวเดินทาง (Ticket reservation) 

2.1 Trip Agenda 

Trip Agenda คือ การเขียนกําหนดการเดินทาง ซึ่งตองเนนรายละเอียดเร่ือง

เวลาและสถานท่ี แตก็ตองยืดหยุนได 

 

กิจกรรมที่ 4   Read the following Trip Agenda and then complete the passage provided below. 

Agenda for 2 days tour in Bangkok 

Time/Date/Month/Year A place to visit 

20th May 2010 

9.30 

11.0 

12.00 

13.30 

16.00 

18.30 

 

Pick up at the hotel lobby 

Visit Vimanmek Palace 

Lunch 

Visit the Grand Palace and the Temple of the Emerald Buddha 

Back to hotel 

Dinner 

21st May 2010 

8.30 

10.45 

12.00 

14.15 

16.15 

18.00 

21.00 

 

Pick up at the hotel lobby 

Visit Wat Yai Chaimongkhon in Ayuddhaya 

Lunch 

Visit Ayuddhaya Elephant Kraal 

Visit Bang Pa – in Palace 

Dinner 

Arriving at the hotel 
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At half past nine on 20th May 2010, the tourists will be picked up at the  

___(1)____. They visit ____(2)____ at 11 a.m. and have lunch at noon. After lunchtime, they 

visit the ____(3)____ and the Temple of the ___(4)____. At four o’clock in the afternoon, they 

get back to the hotel and have ____(5)____ at half past six in the evening. 

  At half past ___(6)___ on  21st May 2010, the tourists will be picked up at the 

hotel lobby and go to visit Wat Yai Chaimongkhon in _____(7)_____ at a quarter to eleven 

and then have ____(8)____ at noon. After lunchtime, they go to visit the _______(9)_______ 

at a quarter past two in the afternoon. Later, they visit _____(10)_____ at a quarter past four in 

the afternoon and have dinner at six o’clock in the evening. At nine o’clock in the evening, 

every tourist gets to the hotel safely. 

2.2 Booking a flight and Hotel Reservation (การจองตั๋วเคร่ืองบิน และ

โรงแรม) 

สิ่งท่ีพบอยูเสมอ เวลาเดินทางทองเท่ียว คือ การจองต๋ัวเคร่ืองบิน และการจอง

ท่ีพัก ซึ่งผูเรียนจะตองรูเขาใจและนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดังนี้ 

2.2.1 Booking a flight (การจองตั๋วเคร่ืองบิน) 

คําศัพทสํานวนท่ีใชสําหรับจองต๋ัวเคร่ืองบิน 

-  I’d like to book a flight to + (สถานท่ีจะไป)  =  ผมขอจองต๋ัวไป...... 

-  Seat’s available =  มีท่ีวาง 

-  Date of departure =  วันท่ีเดินทาง 

-  Date of returning =  วันท่ีกลับ 

-  Date of arrival =  วันท่ีมาถึง 

-  Flight timing =   เวลาเท่ียวบิน 

-  Seat’s confirmed =   ยืนยันท่ีนั่ง 

-  Direct flight  =   บินตรง 

-  Stop over  =   พักเคร่ือง 

-  Connect the flight =   ติดตอเคร่ืองบิน 

-  In transit  =   เปล่ียน/ถายเคร่ือง 
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กิจกรรมที่  5 Complete the following dialogue with the words in the box. 

Booking a flight to Chiang Mai 

 Operator      : Good morning, this is Thailand Airline. _______(1)________? 

 Mr. Simson : Yes, I’d like _______(2)_______ to Chiang Mai, please. 

 Operator      : May I know your ________(3)________, please? 

 Mr. Simson : In the morning of Monday 3rd September. 

 Operator      :   Hold on, please. I will check _____(4)_____? 

 Mr. Simson :   Thank you. 

 Operator      :   In the morning of Monday 3rd September. There two ____(5)____ at  

     9.30 and 11.30 a.m. ____(6)______ would you prefer? 

 Mr. Simson  : I think at 11.30 a.m. will suit me fine. And I would like to come back on  

    Friday, too. 

 Operator       : _____(7)_____ would you like to return, sir? 

 Mr. Simson  : About 5 p.m. 

 Operator       :  Let me check for that flight? 

 Mr. Simson  :   Thank you. 

 Operator       : There will be the flight for departure on Friday is 5.25 p.m. and will  

    arrive in Bangkok at 6.15 p.m. After that there will be the flight at  

    7.00 p.m. Which one do you prefer? 

 Mr. Simson   :  I’d prefer 5.25 p.m. 

 Operator        : O.K., sir. Seat is _____(8)_____. Do you have our member code? 

 Mr. Simson   :  No, I don’t have. 

 Operator        : All right. _______(9)________,please? 

 Mr. Simson   :  Yes. My name is John Simson. 

 Operator        : O.K., sir. Your seat is already booked. Your code is 9ZFG55 and please  

     pick your tickets from now until the next Tuesday. 

 Mr. Simson   : That’s great. And ______(10)______? 

 Operator        : Just a moment, sir. I have to check it first. The total price is 5,720 baht, sir. 
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 Mr. Simson   : All right. Thank you. 

 Operator       : You’re welcome, sir. 

Notes :  1.  May I have your name?  เปนคําถามท่ีพนักงานถามชื่อเวลาลงทะเบียน แปลวา    

        คุณชื่ออะไรครับ/คะ 

2.  May I help you?  เปนคําถามท่ีพนักงานพูดเสนอใหความชวยเหลือ แปลวา    

มีอะไรใหชวยไหมคะ/ครับ 

3.  Just a moment, sir/please. ใชพูดเมื่อตองการใหผูอ่ืนรอ แปลวา โปรดรอ

สักครู 

4.  How/What about + noun/V.ing?  ใชพดูถามความคดิเห็นจากผูอ่ืนในเร่ืองตาง ๆ  

แปลวา แลว ...........ละครับ 

5.  Which  เปนคําถามท่ีใชถามใหผูอ่ืนเลือกเพียงสิ่งเดียวจากท้ังหมด แปลวา    

สิ่งไหน เวลาไหน คันไหน อันไหน เปนตน 

6.  Hold on, please. ใชพดูทางโทรศัพทท่ีตองการใหฝายตรงขามถือสายรอ         

ไวกอน แปลวา รอกอนครับ/คะ 

  7.  Let + กรรมรอง (บุคคล) +V1 + กรรมตรง (สิ่งของ) 

  8.  I’d prefer + Noun ใชพูดเพื่อเลือกวาชอบสิ่งไหน หรือ อันไหนมากกวา  

         (prefer + n/v.ing + to + n/v.ing) 

2.2.2 Hotel Reservation (การจองหองพักโรงแรม) 

คําศัพทสํานวนท่ีใชในการจองหองพักโรงแรม มีดังนี้ 

ในกรณีท่ีเราจองหองพักในโรงแรมทางโทรศัพท ควรพูดดังนี้ 

  -   I’d like to make a reservation, please. 

  -  I’d like to make a room reservation, please. 

  -  I’d like to reserve a room, please. 

  -  Reservation, please. 

  -  I’d like to make an advanced booking for a double room for the 2nd and 3rd of  

       June, please. 

  -  Can I make a hotel reservation here? 

  -  Can I book/reserve a double/ single room for two nights, please? 
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  -  Have you got a single/double room for two nights? 

  -  Have you got any vacancies for tonight? 

 ในกรณีท่ีตองการทราบราคาหองพักควรถามดังนี้ 

  -   How much is a room/it? Is service included? (รวมคาบริการ) 

  -   How much does it cost? Do you have any discount rates? (ลดราคาไหม) 

  -   What price is it? Does the price include breakfast? (รวมอาหารเชาไหม) 

  -  What’s the price? Is that your best price? (ราคาเหมาะสม) 

  -   What’s the price? 

  -  Do you have extra beds (เตียงพเิศษ) cable TV? 

  -  What facilities do you provide/have? 

 ในกรณีท่ีพนักงานท่ีพักตองตอบคําถามลูกคา 

  -   Yes. I can offer you a double room. 

  -  Yes. We have two rooms available/left. 

  -   I’m sorry. We have no vacancies./ We’re full. 

  -   I’m sorry. We’re fully occupied. 

  -  The rate is 2,000 baht for a double/a single. 

  -  The price/ It is inclusive/ not inclusive tax/ breakfast. 

  -  When would you like to check in/ out, sir/ Madam? 

 ในกรณีท่ีพนักงานท่ีพักตองตอบคําถามลูกคา 

  -   Yes. I can offer you a double room. 

  -  Yes. We have two rooms available/ left. 

  -  I’m sorry. We have no vacancies. / We’re full. 

  -  I’m sorry. We’re fully occupied. 

  -  The rate is 2,000 baht for a double/a single. 

  -  The price/ It is inclusive/ not inclusive tax/ breakfast. 

  -  When would you like to check in/ out, sir/ Madam? 
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กิจกรรมที่ 6 Complete each blank with the words in the box correctly. 

Dialogue 1 

 

 

 Reservation  : Hello, this is reservation. _______(1)_________? 

 Mr. Henry    :  Yes, I’d like ____(2)______ a room reservation, please. 

 Reservation  : When would you like to check in, sir? 

 Mr. Henry    :  Tomorrow. 

 Reservation  : What type of room would you like, sir? 

 Mr. Henry    : ____(3)_____ with double bed. 

 Reservation  : When would you like to check out, sir? 

 Mr. Henry    : On Friday. 

 Reservation  : _______(4)________, please? 

 Mr. Henry    : My name is George Henry. 

 Reservation  : All right, Mr. Henry. The room is ____(5)______. Thank you and have  

a nice stay 

Mr. Henry    : Thank you. 

  Dialogue 2 

 

 

 

 

 

Reception     : Hello, this is Hi – Class Hotel. _______(1)________? 

 Mr. Henry    : Yes. _______(2)___________ 

 Reception     : Hold on a moment, please. I will put you through to the reservation  

     counter? 

 Mr. Henry     :  Thank you. 

single room,        confirmed,         to make,         Can I help you?      May I have your name 

I’d like to make a room reservation,       Reservation, please.          May I help you. 

What type of room would you like, sir.  How much is the price,    Would you like any special request. 

The room is confirmed.                          When would you like to check out, sir.    

At what time would you like to check in, sir.        Breakfast included. 
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 Reservation   : Reservation. May I help you? 

 Mr. Henry     : Yes, _____________(3)___________________, please. 

 Reservation   : When would you like to check in. sir? 

 Mr. Henry     : On Friday 16th June. 

 Reservation   :  __________(4)______________? 

 Mr. Henry     :  A single room and if possible I want the room on the 16th floor. 

 Reservation   : All right, the room is available. _________(5)__________? 

 Mr. Henry     :  Oh, yes. I want no smoking room and I don’t want the room closes  

     to the elevator. 

 Reservation   : All right, _____________(6)______________? 

 Mr. Henry     :  My flight will arrive at 2.45 p.m., I think I will check in around 3.30 p.m. 

 Reservation   : And would you like the airport transfer? 

 Mr. Henry     : No, thank you. 

 Reservation   : _______________(7)_______________ ? 

 Mr. Henry     : On Monday 19th June. 

 Reservation   : All right. May I have your name and your mobile phone number, please? 

 Mr. Henry     : My name is George Henry and my mobile phone number is  

     081 – 688 – 7788. _________(8)____________? 

 Reservation   : The rate of a single room is 2,700 baht a night and ______(9)______. 

 Mr. Henry     : O.K. 

 Reservation   : All right, Mr. Henry. ________(10)________, sir. If there’s anything  

     changed, please call us. Thank you and have a nice stay. 

 Mr. Henry     : Thank you. 

 

Notes  : 1. The room is confirmed. เปนคําพูดของพนักงานเพื่อบอกลูกคาวา หองท่ีคุณ

จองเรียบรอยแลวเขาพกัไดเลย 

 2.  If there is anything changed, please call us = หากมีอะไรเปล่ียนแปลง โปรด 

        โทรศัพทมาบอก 
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       Adjective ท่ีขยายคําตอไปนี้ คือ something, anything, someone somebody 

anyone anybody, who, what where วางไวหลังคําท่ีมาขยาย เชน Anything else/changed, 

(Who/What/ Where else?) 

3. to check in = เขาพกัโรงแรม  to check out = ออกจากโรงแรม 

4. to put someone through to = ตอสายไปยังสายอ่ืนภายในอาคาร สํานักงาน 

โรงแรม ฯลฯ 

5. The room is available  =   มีหองวางใหจองหรือเขาพักได 

6. Hold on a moment, please.   =  โปรดถือสายรอสักครู 

7. if possible  =  หากเปนไปได 

8. Any special request?  =  ตองการอะไรเปนพเิศษไหม 

9. the room/seat closes to the elevator/the window = หอง/ ท่ีนั่งท่ีอยูใกลลฟิต/

หนาตาง 

10. the airport transfer = มีรถไปรับท่ีสนามบิน 
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เฉลย Chapter 12 

เร่ืองที่ 1  ตารางเวลาการเดนิทาง 

 

กิจกรรมที่  1  

1. It leaves Surat Thani Station at 8 o’clock. 

2. It’s Surat Thani Station. 

3. I will come to this station before 12 o’clock. 

4. It takes two hours from Chumpon to Prachuap Khirikhan. 

5. It takes one hours and a half from Petchaburi to Ratchaburi. 

 

 

กิจกรรมที่  2  

1. I can get on the train at Hua Lampong Railway Station. 

2. I will call on  0 – 2220 – 433408 Hotline 1690. 

3. I will catch the bus at Bangkok Bus Terminal on Kamphaeng Phet Road. 

4. They will leave Bangkok Bus Terminal every half hour from 5.30 a.m. to  7.20 p.m. 

5. I will do as follows :- 

-  Call Tourism Authority of Thailand Center Region Office Region 6 

-  Call Tourism Authority of Thailand Center. 

-  Enter into www.tat.or.th E – mail : center@tat.or.th 

 

กิจกรรมที่  3  

1. I will take SGA (Nok Mini) from Chiang Mai to Mae Hong Son. 

2. I will go there by Nok Air. 

3. I will take flight TG 282. 

4. I will take flight TG 3402. 

5. I will take flight TG 288. 
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เร่ืองที่ 2   การถามและใหขอมูล (Asking and Giving Information) 

 

กิจกรรมที่  1  

1.  May  2.  to buy a ticket     3. Where  4. For 

5.  How much  6.  Which platform    7.  When  8. How long 

 

กิจกรรมที่  2  

 1.  Sorry to  2.  Which platform     3.  When  4.  How long 

 5.  How much     6.  round – trip       7.  Here is  8.  Change 

 

เร่ืองที่  3 (การถามและบอกทิศทาง) Asking and Giving Direction  

 

กิจกรรมที่ 1  

1. how I can get to your school 

2. if there are any buses to Sanam Luang passing here 

3. where Chongkolni Building is 

4. how often the buses run  

5. how long it will take to get to Sanam Luang 

6. how far it is from here to your office 

 

กิจกรรมที่  2  

 1. where 2. along  3. turn  4. how                5. walking 

6. until  7. tell   8. know 9. a number 80 bus 10. next to 

 

กิจกรรมที่  3  

1. What the food shop is opposite to? 

2. Where Ed’s house is? 

3. What the temple is behind? 
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4. What Ed’s house is opposite to? 

5. Where Jan’s house is? 

6. Where the Monument is? 

7. Where the bank is? 

8. What  Jan’s house is near? 

9. What police station is across? 

10. What the train station is next to? 

 

เร่ืองที่ 4     การแลกเปลี่ยนขอมลูความรู 

 

กิจกรรมที่  1  

 1.  left  2.  blew 3. had  4. went  5. took 

 6. was gliding 7.  felt  8. found 9. sped  10. was running 

Direction    

 1.  journey 2. train  3. amused 4. watching 5. Sped 

 6.  left  7. sunshine 8. awoken 9. My friends 10. enjoyed 

 

กิจกรรมที่ 2  

 1. showed 2. took  3.  is  4. were crossing 5.  went 

 6. is  7. saw  8.  lives 9. had   10. got 

Direction  

 1. show 2. first  3.  home 4. walked  5.  which 

 6. down 7. boat  8.  There 9. after   10. Interesting 

 

 

กิจกรรมที่ 3  

 1. went  2. thought 3.  put  4. drove about  5.  came 

 6. slope 7. keeps 8.  are  9. left   10. was sitting 
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Direction  

 1. picnic 2. basket 3.  country 4. found  5.  Stream 

 6. wild  7. fishing 8.  lunchtime 9. lunch  10. Back 

 

กิจกรรมที่  4  

 1. hotel lobby 2. Vimanmek Palace 3.  Grand Palace 4. Emerald Buddha 

 5. dinner 6.  eight  7. Ayuddhaya  8.  Lunch 

 9. Elephant Kraal Pavillion  10. Bang Pa – in Palace 

 

กิจกรรมที่ 5  

 1. May I help you 2. to book the flight 3.  date of departure 4. the flight? 

 5. Flights available 6. Which one  7. At what time 8. Available 

 9. May I have your name 10. What about the price 

 

กิจกรรมที่ 6  

Dialogue 1 

 1. Can I help you  2. to make  3.  A single room  

4.  May I have your name 5. confirmed 

Dialogue 2 

 1. May I help you 2. Reservation, please.       3. I’d like to make a room reservation

 4. What type of room would you like, sir?       5. Would you like any special request 

 6.  At What time would you like to check in, sir  7. When would you like to check out, sir? 

 8.  How much is the price 9. Breakfast included  10. The room is confirmed 
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กิจกรรมที่ 1  จงใหความหมายของคําศัพทตอไปนี ้

 

คําศัพท ความหมาย 

help  ชวยเหลือ 

estimate  ประมาณการ/ประเมินคา 

damage ความเสียหาย 

massive flooding น้ําทวมหนัก 

missing หาย 

absolute ครบถวน/เต็มท่ี 

approximately โดยประมาณ/ใกลเคยีง 

rubble  เศษหนิ เศษอิฐ 

survivor  ผูรอดชีวิตจากหายนะ 

 were killed ถูกฆา 

suspend  แขวน/ไมจม 

witness  หลักฐาน/เห็นดวยตา 

earthquake  แผนดินไหว 

trap  ติดอยูกับ 

homeless  ไรบาน/ไมมีท่ีอยู 

rescue ชวยชีวิต 

injure บาดเจ็บ 

have been confirmed dead  ไดถูกยืนยันวาตายแลว 

release อนุญาต/ปลอย 

landslide แผนดินเล่ือนไถล 

occur เกิดขึ้น 

deploy เคล่ือนกําลัง 

shelter ท่ีกําบัง/ท่ีพัก 
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Chapter 13 

The Weather 
 

สาระการเรียนรู 

  ดินฟาอากาศเปนธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันท่ีทุกคนตองเรียนรู คําศัพท

สํานวนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับการพยากรณอากาศ (Weather Forecast) การสอบถามขอมูล

เก่ียวกับดินฟาอากาศ (Asking and Giving Information) ท้ังในและตางประเทศ 

 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ผูเรียน รูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษถามตอบเก่ียวกับ 

บทอานพยากรณอากาศ (Weather Forecast) ไดถูกตองตามสากลนิยม 

2. ผูเรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษ เพื่อถามและให 

ขอมลูเก่ียวกับการพยากรณอากาศ 

3. ผูเรียนรูและเขาใจและใชประโยคท่ีซับซอนในสถานการณตาง ๆ ได 

4. ผูเรียนรูจักสืบคนขอมูลดานตาง ๆ จาก Internet 

 

ขอบขายเน้ือหา 

  เร่ืองท่ี  1    บทอาน การพยากรณอากาศในประเทศและตางประเทศ  

  เร่ืองท่ี  2    การถาม ตอบคําถามจากบทอานการพยกรณอากาศ 

  เร่ืองท่ี  3    การถามและการขอขอมูล(Asking and Giving Information) เสียง  

      คําศัพท วลี สํานวนท่ีมักใชบอย ๆ ในขาวพยากรณอากาศ 

  เร่ืองท่ี  4     Parts of Speech การทมําคํานามใหเปน   Adjective 

  เร่ืองท่ี  5     Website ท่ีเก่ียวกับการพยากรณอากาศ 
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เรื่องที่ 1 : บทอานการพยากรณอากาศในประเทศและตางประเทศ 

ตัวอยาง   การพยากรณอากาศในประเทศ 

Weather Forecast For Thailand 17 Sep. 2011 From 12:00 PM Saturday To 12:00 PM Sunday.  

Northern Part  Scattered thundershowers mostly in Chiang Mai, Chiang Rai,  Phayao, Nan, Phrae, 

Uttaradit and Phetchabun.  

Minimum temperature 23-25 °C. Maximum temperature 32-33 °C.  

Variable wind 10-30 km/hr.  

Northeastern Part  Scattered thundershowers and isolated heavy rain in Nong Khai, Bueng Kan, Udon 

Thani, Sakon Nakhon and Nakhon Phanom.  

Minimum temperature 23-24 °C. Maximum temperature 29-33 °C.  

Southwesterly winds 15-30 km/hr.  

Central Part  Scattered thundershowers mostly in Nakhon Sawan,  Uthai Thani, Lop Buri, Saraburi 

and Phra Nakhon Si Ayutthaya.  

Minimum temperature 24-25 °C. Maximum temperature 33-34 °C.  

Southwesterly winds 15-30 km/hr.  

Eastern Part  Scattered thundershowers  mostly in Nakhon Nayok, Chon Buri, Rayong, Chanthaburi 

and Trat.  

Minimum temperature 24-26 °C. Maximum temperature 32-34 °C.  

Southwesterly winds 15-35 km/hr.  

Wave height 1-2 meters.  

Southern Part (East 

Coast)  

Widely scattered thundershowers mostly in Phetchaburi, Surat Thani,  

Nakhon Si Thammarat, Pattani, Yala and Narathiwat.  

Minimum temperature 24-26 °C. Maximum temperature 32-34 °C.  

Southwesterly winds 15-30 km/hr. Wave height about 1 meter.  

Southern Part (West 

Coast)  

Scattered thundershowers mostly in Ranong, Phang-nga, Phuket and Satun.  

Minimum temperature 23-25 °C. Maximum temperature 32-34 °C.  

Southwesterly winds 15-35 km/hr. Wave height 1-2 meters.  

Metropolitan  Scattered thundershowers mostly in afternoon to evening.  

Minimum temperature 25-26 °C. Maximum temperature 32-34 °C.  

Southwesterly winds 15-30 km/hr.  

http://www.tmd.go.th/en/daily_forecast.php 
 

http://www.tmd.go.th/en/daily_forecast.php�
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ตัวอยาง   พยากรณอากาศในตางประเทศ 

Tokyo 17 September 2011 
Current conditions as of 1:29 PM JST  
Mostly Cloudy/Windy 
Feels Like: 35 °C 
Barometer: 982.05 mb and steady 
Humidity: 62 % 
Visibility: 9.99 km 
Dewpoint: 23 °C 
Wind: S 40.23 km/h 
UV Index: 3 
UV Description: Moderate 
Sunrise: 5:23 AM 
Sunset: 5:45 PM 

High  31° Low  24°  

High: 30° Low: 24° 

TODAY TOMORROW MON TUE WED 6-10 DAY 

 
Isolated T-

storms/W- ind  

 
Mostly Cloudy  

 
Scattered T-

storms  

 
Scattered T-

storms  

 
Scattered T-

storms   

High: 30°  

Low: 24° 

High: 32°  

Low: 24° 

High: 31°  

Low: 23° 

High: 25°  

Low: 22° 

High: 24°  

Low: 22° 

http://weather.yahoo.com/japan/tokyo-prefecture/tokyo-1118370/?unit=c 

 
London, Greater London Saturday 17 Sep 2011 
Saturday 17 Sep 2011 
Bright at times through the day, but with further showers forecast. These showers will be heavy        
at times, and perhaps thundery, especially during the afternoon. Brisk southwesterly winds. 

 

 

 

 

http://weather.yahoo.com/japan/tokyo-prefecture/tokyo-1118370/?unit=c�
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• Max. Day (°C°F)  
19 66°F  

Sunrise 06:38  
•      Min. Sat Night (°C°F)  

10 50°F  
Sunset 19:10  

Hour Weather 
Temp.  

(°C°F) 

Wind Direction and 

Speed 

(mphkm/h) 

Humidity Pressure 

Visibility 

07:00  

weather  

 
Sunny 

Intervals 

14  

57°F  
South Westerly9 14km/h  86% 1007mb Good  

http://mens.bbc.co.uk/weather/forecast 

 Words Study about Weather Forecast (คําศัพทที่ควรรูเก่ียวกับการพยากรณอากาศ) 

  1. Weather Factors (องคประกอบของกาลอากาศ) 

1.1 Rain = ฝน 

1.1.1  Feather of rain (ลักษณะของฝน) 

       -  rain, rain shower, shower  =  ฝนท่ีตกลงมาเปนชวง ๆ  

     -  thundershower  =  ฝนฟาคะนอง 

     -  thunderstorm    =  พายุฝนฟาคะนอง 

1.1.2  Area of raining (พื้นท่ีฝนตก) 

     -  scattered (adj.)     = กระจัดกระจาย 

     -  widespread (adj.) = แผเปนวงกวาง 

           -  isolated (adj.)      = กระจายไปท่ัวทุกพืน้ท่ี 

1.2 Wind   =  ลม 

1.2.1  light/breezy = ลมพัดเอ่ือย ๆ 

1.2.2  windy         =  ลมแรง 

1.2.3  dusty          =  ลมกรรโชก 
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1.2.4   gale           =  ลมพายุ 

1.3 Sky  =  ทองฟา 

1.3.1  clear    =  แจมใส 

1.3.2  sunny  =  แดดจา 

1.3.3  dusty   = ลมกรรโชก 

1.3.4  partly  cloudy  =  มเีมฆเปนบางสวน 

 

    2.  Weather condition = สภาพดินฟาอากาศ 

  -  frost/frosty  = น้ําคางแข็ง 

  -  snow/snowy = หิมะ มหีิมะตก 

  -  icy      =  หนาวจัด มีหิมะจับท่ัวไป 

  -   misty  =  มีหมอกบาง ๆ ไมหนานัก 

  -   fog/foggy  = หมอกหนา/มีหมอกลงจัด 

 

    3.  Temperature  = อุณหภูมิ 

  -  minimum (min)     =   ตํ่าสุด 

  -  maximum (max)    =  สูงสุด 

  -  low/high pressure  =  ความกดตํ่า/สูง 

  -  average = normal  = ปกติ 

  -  standard = มาตรฐาน 

  -  Celsius  =  หนวยวัดอุณหภูมิสากล (องศา °C) 

  -  Fahrenheit  = องศาฟาเร็นไฮต  

 

     4.  Humidity  =  ความชื้น (คิดเปนรอยละ %) 

  -   relative humidity  =  ความชื้นสัมพัทธ 

  -  average humidity =  ความชื้นเฉล่ีย 
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      5.  Tide  : a.m./p.m.  : เวลาน้ําขึ้น หรือลง = low (ตํ่า) or high (สูง) 

 

      6.  Sea  :  ทะเล 

  -  smooth     =   สงบ 

  -  moderate  =   มีคล่ืนปานกลาง 

  -   slight        =    มีคล่ืนเล็กนอย 

  -  rough       =    มีคล่ืนจัด 

 

       7.  Areas/regions  :  เขตพื้นท่ี 

  -  Cent (Central)     =   ตอนกลาง 

  -  Cent S (Central South)    =  ใตตอนกลาง 

  -  Cent N (Central North)    =   เหนอืตอนกลาง 

  -  SW (South West/ Southwest)  = ตะวันตกเฉียงใต 

  -  SE (South East/Southeast)    =  ตะวันออกเฉียงใต 

  -  NE (North East/Northeast)      =  ตะวันออกเฉียงเหนอื 

  -  NW (North West/Northwest)  =  ตะวันตกเฉียงเหนอื 

 

       8.  Sun/Mon/a.m./p.m./  =  พระอาทิตย/พระจันทร 

  -  set (v)    =    ตก  rise (v)   =  ขึ้น 

 

       9.  Other words :  คําศัพทสํานวนอ่ืน ท่ีพบบอยในการพยากรณอากาศ มีดังนี้ 

  -  rainfall  =  ปริมาณน้ําฝน 

  -  tropical depression =  พายุความกดอากาศต่ําเขตรอน 

  -  intensify (v.)  =  ทําใหรุนแรงขึ้น 

  -  Northeasterly winds =  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

  -  Southwesterly winds=  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

  -  prevail  =  ลมพัดแรง 

  -  flash flood  =  น้ําทวมฉับพลัน 
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  -   flooding condition =  สภาวะน้ําทวม 

  -  kph (a kilometer per hour ) = 1 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

  -  likely  =  เปนไปได 

  -   partly (adv.)  =  บางสวน 

  -   mostly (adv.) =  สวนมาก สวนใหญ 

  -  hail (n.)  =  ฝนลูกเห็บ 

  -  widely (adv.) =  อยางกวางขวาง/เปนบริเวณกวาง 

  -  decline (v.)  =  ลดลง 
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Activity 1 Read the following weather forecast and answer the questions 

กิจกรรม 1 อานการพยากรณอากาศตอไปนี้และตอบคําถาม 

London, Greater London 

5 Day Forecast (17 September 2011) 

Day Weather 

Max. Day 

Temperature  

(°C°F) 

Min. Night 

Temperature  

(°C°F) 

Wind 

Direction and 

Speed 

(mphkm/h) 

Humidity 

Pressure 

Visibility 

Sat Day 

weather 
 

Light Rain 

Shower 

19  66°F 10  50°F 

West South 

Westerly13 

21km/h 

53%  

1005mb Very 

good 

Sun Day 

weather 
 

Heavy Rain 

Shower 

18  64°F 11  52°F 

West South 

Westerly9 

14km/h 

92%  

1000mb 

Moderate 

Mon Day 

weather 
 

Sunny 

Intervals 

19 66°F 14 57°F 

West South 

Westerly12 

19km/h 

61%  

1011mb  Very 

good 

Tue Day 

weather  
Light Rain 

20 68°F 14 57°F 

West South 

Westerly9 

14km/h 

88%  

1018mb Good 

Wed Day 

weather  
Light Rain 

19 66°F 

10 50°F 

West North 

Westerly9 

14km/h 

95%  

1017mb 

Moderate 

http//:news.bbc/co.uk/weather/forecast/….. 
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Choose the best answer.  

 

1. What day has the maximums temperature?   

a.  Saturday  b.  Sunday c.  Monday       d.  Thesday 

 

2.  How many days have the minimums temperature in a week?    

a. 2 days     b. 3 days c.  4 days d.  5 days 

 

3.  The weather on Sunday will be_____________. 

     a. light rain shower   b.  heavy rain shower     

     c.    light  rain   d.  heavy snow 

 

4.  The humidity on Wednesday is ___________________.     

 a.  53%  b.  92%        c.  95%        d.  88% 

 

5.  The wind speed on Saturday is____________________.    

 a.  14 km/h  b.  15 km/h  c.  19 km/h   d.  21 km/h 
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Activity 2 :  Read the following weather forecast below and then answer the questions  

            which follow. 

กิจกรรมที่  2   อานคําพยากรณอากาศตอไปนี้และทําแบบฝกหัด  

 

Weather Today 

  An active low pressure in the Gulf of Thailand has upgraded to a tropical 

depression. Winds and waves are intensifying, with a wave height of 2 – 4 meters. Small boat 

should keep ashore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

North 

 

 

Cool with isolated thundershowers. 

Northeasterly winds 15 – 30 kph. 

Temperature 

Min. 22°C Max 32°C 

Northeast 

 

 

Cool with isolated light rains. 

Northeasterly winds 15 – 35 kph. 

Temperature 

Min. 20°C Max 33°C 

Central 
 
 

 

Partly cloudy isolated light rains. 

Northeasterly winds 15 – 30 kph. 

Temperature 

Min. 23°C Max 33°C 

South (West Coast) 

 

 

Very cloudy with spread thundershower 

and isolated heavy rains.   

Southwesterly winds 15 – 35 kph.  

Wave height 1 – 2 meters. 

Temperature 

Min. 23°C Max 28°C 
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กิจกรรมที่ 2  :  Write true (T) or false (F) in front of the following sentences  

 ____F____1. The minimum of the temperature in the North is 15°C. 

 ____ F ____2. The Northeasterly winds blow between 15 – 30 kilometers per hour. 

 ____ F ____3. It rains heavily in the Northeast. 

 ____ F ____4. The weather in the Northeast is very cold. 

 ____F____5.  It’s very cloudy in the Central. 

 ____F____6.  The weather in the Central is very wet because it rains very heavily. 

 ____T____7.  There are a lot of clouds in the sky in the South (West Coast). 

 ____T____8.  The waves in the South (West Coast) are about one to two meters high. 

 ____T____9.  The winds in the South (East Coast) are variable. 

 ____T___10.  There is little rain in the South (East Coast). 

 ____T___11.  There are widely scattered thundershowers in the East & Coastal. 

 ____T___12.  It rains heavily in the East and Coastal. 

 ____F___13.  It occasionally rains in the East and coastal. 

 ____T___14.  There is a tropical depression in the Gulf of Thailand. 

 ____T___15.  The small boat must not leave the shore for the sea. 

 

South (East Coast) 

 

 

Widespread thundershowers and 

isolated heavy rains. 

Variable winds 20 – 40 kph. 

Wave height 2 – 4 meters 

Temperature 

Min. 23°C Max 30°C 

East & Coastal 

 

 

Cloudy with widely scattered 

Thundershowers.  Northeasterly winds 

20 – 35 kph. 

Wave height 2 meters 

Temperature 

Min. 23°C  Max 33°C 
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เรื่องที่ 2 การถาม- ตอบคําถามจากบทอานการพยากรณอากาศ 

  There are three seasons in Thailand : the cool season (November to February), 

the hot season (April to May), and the rainy season (June to October). Downpours rarely last 

more than a couple of hours. The North and Northeast has semi – humid dry – savannah 

climate with a wintry dry season and generally little rainfall. The climate in the Chao Phraya 

lowland and in the coastal areas tropical rainforest climate dominates

  According to the weather condition above, the western visitors who want to 

visit Thailand needn’t bring too much clothing because everything can be purchased locally, 

in a cheap price. Do remember that the tropical sunlight will be quite hot, so a hat is useful, 

and don’t forget to use a good sun screen. 

. From November until 

March the wind blows from north – east. From April to October the wind blows from South – 

west. If then brings humid air from the Indian Ocean. The temperatures in Thailand vary 

only little throughout the year. In the annual average they are at about 26°C. In the upcountry. 

They are, apart from the mountain regions, slightly higher than on the coasts. The average 

rainfall in Thailand is about 1,500 mm. The most rainfalls in summer among June and 

October.In November to the end of Noverber, the climate a quite cool and breezing. It is the 

best time for tourists. 

 

Word Studies  (ศัพทที่ควรรู) 

1.  คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษท่ีบงบอกถึงลักษณะภูมิอากาศ ซึ่งนักศึกษาควรทราบ มีดังนี้ 

 -   climate =  ภูมิอากาศทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง 

 -   weather = ลักษณะภูมิอากาศในชวงระยะเวลาสั้น ๆ (ประจําวัน, เดอืน) 

 -   monsoon  =   ฤดูมรสุม 

 -   temperature average  = อุณหภูมิเฉล่ีย 

 -   tropical  =  เก่ียวกับเขตรอนหรือประเทศท่ีรอนมาก 

 -  downpour  = ฝนตกหนัก 

 -   last  = คงอยูตอ 

 -  humidity = ความชื้น 



322 

 -  dominate = มีอิทธิพลตอ  

 -  rainfall = ปริมาณน้ําฝน 

 -  tropical rainforest climate = ภูมิอากาศปาเขตรอนซึ่งมีฝนตกมาก 

2. Tense ท่ีนิยมใชพูดหรือบรรยายถึงดินฟาอากาศคือ Present Simple Tense ซึ่งมีโครงสราง 

ดังนี้ 

 

ประธาน กริยา Object/Adv. of place เวลา 

I drive 

walk 

run 

             sun 

in the    rain 

             storm 

 

            night. 

every   morning. 

            evening. 

 

every   day. 

            month. 

            year. 

We 

He 

She 

drives 

walks 

runs  

 

It rains in Thailand 

They drive 

walk 

run  

            sun 

in the   rain 

            storm 

 

Notes  :  กริยาใน present simple ตองสอดคลองกับประธาน คือ 

1. ถาประธานเปนเอกพจน คือ มีหนึ่งเดียว กริยาตองเติม S เชน 

Dang walks to school every day. 

He works on his farm every morning. 

2. ถาประธานเปนพหูพจน คือ มีต้ังแต 2 คน/สิ่ง ขึ้นไปกริยาไมตองเติม “S” เชน 

Dang and his friends go to school by bus everyday. 

Two things help him to read well are to practice reading and to know language 

structures and vocabularies well. 

3. ประธานท่ีเปนคําสรรพนาม I, we, you และ they กริยาท่ีตามมาไมตองเติม “S” เชน 

I/We/You/They sell food at the mark every morning. 
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4. กฎการเติม “S” ท่ีกริยา มีดังนี้ 

4.1 กริยาท่ีลงทายดวย O ใหเติม es เชน 

She goes to school everyday. 

4.2 กริยาท่ีลงทายดวย y ใหเปล่ียน y เปน I แลวเติม –es เชน 

She carries her bag to school everyday. 

4.3 กริยาท่ีลงทายดวย ss, ch, sh ใหเติม –es เชน 

He washes his clothes every Saturday. 

He passes my school everyday. 

She watches television every night. 

4.4 กริยาอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากขอ 4.1, 4.2 และ 4.3 ใหเติม “S” เชน 

He eats rice everyday. 

4.5  is ท่ีแปลวา เปนอยู คือ ใชกับประธานท่ีเปนเอกพจน are ใชกับประธานท่ีเปน

พหูพจน 

4.6 “does” แปลวา ทําและเปนกริยาชวย ในประโยคคําถามและปฏิเสธใชกับ

ประธานเอกพจน สวน “do” ใชกับประธานท่ีเปนพหูพจน เชน 

He does her homework everyday. 

They do their homework everyday. 

4.7  is เปน verb to be ท่ีแปลวา เปนอยู คือ ใชกับประธานท่ีเปนเอกพจน are ใชกับ

ประธานท่ีเปนพหูพจน สวน am ใชกบัประธาน I เชน 

 

Activity 1:  Answer the questions briefly. 

กิจกรรม 1:  ตอบคําถามตอไปนี ้

 

1. What’s the weather like in Thailand ?   

________________________________________ 

2. How many seasons in Thailand? What are they? 

________________________________________ 

3. Which monsoon season brings the rainy season to Thailand? 

________________________________________ 
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4. When is the best time to visit Thailand? 

________________________________________ 

5. Describe the climate in Thailand briefly. 

________________________________________ 

 

Notes :  needn’t + v1 แปลวา  ไมจําเปนตอง 

 

เรื่องที่  3 การถามและการขอขอมูลเก่ียวกับดินฟาอากาศ 

  (Asking and Giving weather information) 

1.  คําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในการบอกดินฟาอากาศเปนคําคุณศัพท (adjective) ท่ีมา

จากคํานาม  

     (noun) ท่ีเติมขางหลังดวยปจจัย (suffix) “y” ท่ีบอกถึงความรุนแรงของดินฟาอากาศ  

คํานาม (Noun) คําคุณศัพท 

(Adjective) 

คําแปล (Meanings) 

rain rainy ฝนตกหนัก 

wind windy ลมแรง 

snow snowy หิมะตกหนัก 

ice icy หนาวมาก 

sun sunny แดดจา 

storm stormy พายุจัด 

fog foggy หมอกลงจัด 

cloud cloudy เมฆจัด 

frost frosty เย็นจัด (มีน้ําคางเต็ม) 

mist misty มีหมอก 

humid humidity ความชื้น 
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2. คาํวิเศษณ (adverb) ท่ีใชเนนหรือบรรยายลักษณะดินฟาอากาศ ไดแก  

 2.1  quite หรือ pretty หมายถึง คอนขาง 

 2.2  really, very, terrible หมายถึง  มาก 

3.  คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษท่ีนิยมใชในการถามถึงดินฟาอากาศ มีดังนี้ 

 3.1  What’s the weather like in + สถานท่ี ? 

 3.2   Is it + สภาพดินฟาอากาศ + in + สถานท่ี ? 

 3.3  What is the high temperature in + สถานท่ี ? 

 3.4  What is/was the low/high temperature in + สถานท่ี ? 

ตัวอยางประโยค 

 What’s the weather in Bangkok? 

 Is it cool in Thailand? 

 What’s the high temperature in Srakaew? 

 What’s the low temperature in the south? 

4.  คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในการตอบเก่ียวกับดินฟาอากาศ มีดังนี้ 

Subject/Adverb Weather condition Preposition Places 

It’s 

Yes, it isn’t 

Really 

Quite 

Pretty 

Very 

rainy 

sunny 

windy 

snowy 

stormy 

foggy 

cloudy 

icy 

frosty 

misty 

humidity 

 

 

 

 

in 

 

Thailand. 

Bangkok. 

London. 

Tokyo. 

China. 

Tak. 

Kanchanaburi. 

Mae – Hong Son. 
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Example : 

(ตัวอยาง) It’s hot in Roi – Ed. 

  It’s warm in Bangkok 

  No, it isn’t. It’s foggy now in Tokyo. 

  It’s pretty windy. 

 

Activity 1  Complete each blank with the provided words in the box correctly. 

กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนใชคําที่กําหนดเติมคําลงในชองวาง 

   

 

 

 

1. We have a lot of ice in the winter. It’s quite _________. 

2. In the winter, we have a lot of snow and it’s very _________ at that time. 

3. In the morning, it’s _________ and cold. We have a lot of frost. 

4. In the autumn, it often rains. We have a lot of rain, so it’s quite __________. 

5. Sometimes, we get some very strong wind, so it’s very __________. 

6. At that time of the year, we see a lot of mist, so it’s pretty __________. 

7. At the bottom of the mountain, there is a lot of fog. It’s really __________. 

8. There are a lot of black clouds in the sky. It’s really ___________. 

9. There is no cloud in the sky, so it very ___________ today. 

10. During this month, there are a lot of storms at sea. It very ___________. 

 

 

 

 

 

 

sunny          snowy          cloudy           foggy          windy 

icy              stormy          rainy              misty          frosty 
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กิจกรรมที่  2 ใหผูเรียนเติมคําที่กําหนดใหลงในชองวางในบทสนทนา 

Activity 2 Complete each blank in the conversation with the words or phrases in the box  

    correctly. 

 

  

 

 

 Sang  : May speak to Tom? 

 Tom : This is Tom speaking. 

 Sang : Hello, Tom. Good morning. How are you today? 

 Tom : I’m fine, thanks. And you? 

 Sang : I’m very well. ______(1)_______ in your country? 

 Tom : Yesterday, it rained a lot. It was ____(2)______. 

 Sang : How about today? 

 Tom : Today there is no cloud in the sky. It’s _____(3)_____. 

 Sang : How about tomorrow? 

 Tom : Tomorrow? I think it’s going to be really _____(4)_____ because  

    there is just some snow today. How is the weather in your country?  

     Is it hot? 

 Sang : Yes, it is pretty hot weather now. But, in fact, in Thailand it rains  

     everyday especially, in the South. Now there are a lot of grey clouds in  

     the sky. I think it’s going to rain in the evening, so it’s ___(5)____ now. 

 Tom : I think Thailand is a cold country because there are three seasons in  

Thailand : cold, rain and hot season. Therefore, the weather in Thailand  

is ____(6)_____ good. 

 Sang  : That’s right but today, the cold season is short and the hot season is long. 

 Tom : How about the weather today? 

 Sang : Today, it rains a lot. The weather is _____(7)_____. 

windy              sunny              pretty                  What’s the weather like  

rainy (3)          snowy             stormy                foggy 
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 Tom : How about the weather tomorrow? 

 Sang : I think tomorrow morning it’s going to be _____(8)_____ and hot  

    during the day. At night, it’s going to be ____(9)____ and ___(10)____. 

 Tom : That’s OK. Goodbye Sang. Hope to see you next. 

 Sang : Goodbye. See you, Tom. 

 

 

Notes  : 1)  How about +            ?  ใชถามเพื่อขอความคิดเห็นเก่ียวกับ 

 

                             เหตุการณบุคคล สิ่งของ และสถานท่ีตาง ๆ ท่ีปรากฏใหเห็น 

  2)  to be going to + v1 + O = กําลังจะ(ใชกับการกระทําท่ีจะเกิดขึ้นจริง ๆ                          

                             ในอนาคต อันใกล) 

  3)  will + v1 + O = จะเกิด,จะทํา (ใชสําหรับการพูดในกรณีท่ีใหคํามั่นสัญญา          

                              ซึ่งจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดก็ได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noun 

v + ing + O 
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เรื่องที่ 4 :  Perts Of Speech 

 

PARTS OF SPEECH (สวนตางๆ ของคําพูด) 

คือ สวนประกอบของคําพูด ในภาษาอังกฤษนั้นสวนประกอบถือวาสําคัญท่ีสุด เพราะการพูดและ  

การเขียนสรางมาจาก  PARTS OF SPEECH อาจอยูในรูปของ ประโยค  (sentence ) อนปุระโยค 

(Clause ) หรือ วลี   ( Phrase ) การ นําเอาสวนประกอบของคําพูดท่ีชื่อวา PARTS OF SPEECH       

มาประกอบเขาดวยกันตามโครงสรางของภาษา เชน 

1.Noun ( คํานาม ) เปนชื่อ คน สัตว สิ่งของ หรือสถานท่ี เชน Jany, Dog, School Bangkok is 

the capital city of Thailand. กรุงเทพฯเปนเมือง หลวงของประเทศไทย 

2. Pronoun ( คําสรรพนาม ) คือคําพูดท่ีใชแทนคํานาม เชน I, You, We, They, He, She, It   

She is a beautiful girl in the village. หลอนเปนเด็ก ท่ีสวยคนหนึ่งในหมูบาน 

3.Adjective ( คําคุณศัพท )  คือ คําท่ีขยายคํานาม เชน สูง ต่ํา ดํา ขาว อวน ผอม  My sister is 

thin. (นองสาวของฉันผอม) There are student ten in my class. มีนักศึกษา 10 คน ในหองเรียนของ

ฉัน  

5. Verb (คาํกริยา) Ex. Eat / Went / Taste / is, am, are / Go / Went / Learn / Resist / 

Swim /Cry / Broken / Stop / Work / See / Talk etc. 

6. Adverb (คาํกริยาวิเศษณ) Ex. Fully / Well / angrily / gaily /shyly / rarely/happily 

/easily/dully /solely /completely / surprisingly / dramatically / specifically / favorably etc. 

7. Auxiliary หรือ Helping Verb (คํากริยาชวย) มี 24 ตัวคอื is / am / are / was / were / do / does / did / 

has / have / had / can / could / may / might / will / would / shall / should / must / need / dare / ought / used to 

8. Proposition (คาํบุพบท)  Ex. across / above / below / over / under / before / after / 

around / between / among / at / from / to / behind / by etc. 

9. Conjunction (คําสันธาน) Ex. after / although as / as if / as long as / because / before 

/ even if / even though / if / in order that / once since / so that / than 

10. Interjection (คําอุทาน) ไมตายตัวแตสิ่งท่ีบอกวาเปนคําอุทานจะอยูท่ีเคร่ืองหมาย

ตกใจ  (Exclamation mark) “ ! ” /  Hey! / Hooray! / Indeed! / My Goodness! / Nuts! / Oh no! / 

Oops! / Ouch! / Phew! / Right on! / Ugh! / Dear me! etc. 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=03c8e621b421a3b1 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=03c8e621b421a3b1�
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สาํหรับการอธิบายเก่ียวกับการพยากรณอากาศมักใช Present Tense ซ่ึงกลาวในขางตนแตหาก

จะบันทึกขอมูลจะใช Past Tense 
 

โครงสรางของ Past Simple Tense 

Subject Past Simple Object Adverb of Time 

He/She/ It/Sak was/V2 him/her/it/Sak Yesterday, last week/ 

month/year/ a week ago. I/We/you/They were/V2 Me/us/you/them 

It rained heavily - a week ago. 

 

เมื่อเรียนรูและเขาใจคําศัพทตาง ๆ และ Past Simple Tense อยางถองแทแลวก็ลองฝกทํากิจกรรม

ตอไปใหถูกตอง 

Activity 1 :  Complete  each blank by writing the right verb forms of the verbs in the     

    bracket. 

กิจกรรมที่  1 เติมคําในชองวางโดยใชกริยาในวงเล็บ 

  1.  Yesterday the weather in Bangkok (not be) _____(1)_____ fair. The day 

temperature was 31%. It was cloudy and it (rain) ____(2)_____ continuously all day long. 

Most people stayed indoors throughout the day. However, in the evening it (stop) ___(3)___ 

raining and some people went out for dinner in a restaurant. It (start) ____(4)_____ to rain at 

midnight. It (not stop) ____(5)____ until morning, so I took an umbrella to school, otherwise  

I would be wet and catch a cold because of the rain. In brief, the weather in Bangkok 

yesterday (appear) ____(6)_____ rainy and cloudy. The weather was wet and cold. 

  2.  The weather in the South yesterday was very bad. The wind (blow) 

____(7)_____ from North to South. The sun rose at 6:30 a.m. and set at 6 o’clock. The tides 

(come) ____(8)_____ in at six – thirty in the morning and (go) ____(9)____ out at five -  

thirty in the evening. The sun was sunny. The wind was windy. The sea was very rough. The 

wave height was 4 meters. No ships and boats left the shore to the sea. It was cloudy and it 

rained very heavily. There was flash flood in some areas, especially the country beside the 
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mountain. Lastly, every area in the South (become) _____(10)_____ flooded. Briefly, the 

weather in the South was rainy and stormy last week. 

 

Activity 2: A :  Read the following weather forecast carefully and then underline the  

         right word in each bracket. After that record weather information in  

         the provided table below. 

กิจกรรมที่  2 : อานพยากรณอากาศและขีดเสนใตคาํที่ถูกตอง 

 

Weather 

             Summary of 1.(observed, observing, observation) record at 09.03 hours:- 

Bay Inference – Weather was partly. 2.(clouded, clouding, cloudy) in Andaman Sea, South Bay 

of Bengal and fair elsewhere Bay. In Rangoon 3.(related, relation, relation) humidity was 61% 

It was 4.(sun, sunny, sunning) during the day. Forecast valid until evening of May 4:- 

Rain or thundershowers are like to be isolated in Kachin, Mon Karen States and Tenaserim 

Divisions. Degree of certainly 60%. Weather will be 5.(like, likely, liked) to be fair in the 

remaining States and Divisions. There will be no 6.(appreciative, appreciated, appreciation) 

change of day temperature in the whole country. State of the sea : Seas will not be 7.(storm, 

storming, stormy) in Burma waters. They will be 8.(breeze, breezy, breezed). Outlook for 

subsequent two days : 9.(continuously, continuity, continued) of 10.(thundery, thundering, 

thunder) conditions in Upper Burma Areas.              
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เรื่องที่ 5   Website เก่ียวกับการพยากรณอากาศ 

Website เก่ียวกับการพยากรณอากาศ เชน 

http:// weather. yahoo.com 

http:// www.tmd.go.th 

http:// news.bbc.co.uk/weather/forecast/ 

                  etc 

 

Activity 1  :  Search websites about weather forecact. 

กิจกรรม 1 :  ใหผูเรียนฝกคนหา website เก่ียวกับการพยากรณอากาศ 
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เฉลย Chapter 13 

 

เร่ืองที่ 1 บทอานการพยากรณอากาศ (Weather Feature) 

กิจกรรมที่ 1  

 1.  d  2. a  3. b  4. c  5. d 

 

กิจกรรมที่  2   

 1.  F  2.  F  3. F  4.  F  5.  F  6.  F 

 7.  T  8.  T  9. T  10. T  11. T  12. T 

 13. F  14. T  15. T 

 

เร่ืองที่ 2  การถาม-ตอบ คําถามจากบทอานการพยากรณอากาศ 

กิจกรรมที่ 1 

แนวเฉลยคาํตอบ  

   

1. It is wet in the rainy season, hot in the hot season and cold in the cold season. 

Briefly, the weather in Thailand is rather warm. 

2. There are three seasons in Thailand nowadays. They are the cool season the hot 

season and the rainy season. 

3. Southwest Monsoon brings the rainy season to Thailand. 

4. The best time to visit Thailand is from November to the end of February. 

5. Thailand has a warm tropical climate. The weather is wet and warm from June to 

October and the rest of the year it is dry. 
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เร่ืองที่  3 การถามและใหขอมูลเก่ียวกับดนิฟาอากาศ (Asking and Giving Weather  

  Feather Information) 

กิจกรรมที่  1  

 1.  icy  2. snowy 3. frosty 4. rainy 5. windy 

 6.  misty 7. foggy 8. cloudy 9. sunny 10. stormy 

 

กิจกรรมที่  2  

 1.  What’s the weather like 2. rainy 3. sunny 4. snowy 5.  rainy

 6. pretty 7. rainy 8. foggy 9. windy 10. stormy 

 

เร่ืองที่  4   Pasts of Speech  

กิจกรรมที่ 1  

 1.  was not 2. rained 3. stopped 4. started 5. didn’t stop 6. appeared 

 7.  blew 8. came 9. went  10. became 

 

กิจกรรมที่  2  

 1.  observation  2. cloudy 3. relation 4. sunny 5. likely  

6.  appreciative 7. stormy 8.  breezy 9. continuity 10. thundery 

  

เร่ืองที่ 5  Website เก่ียวกับการพยากรณอากาศ 

กิจกรรมที่ 1   ใ หครูเปนผูประเมิน 
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Chapter 14 

Global Warming 

สาระสําคัญ 

  สาระเก่ียวกับความหมายของภาวะโลกรอน สาเหตุและผลกระทบจากภาวะโลก

รอน โดยใชคําศัพทและโครงสรางประโยคท่ีซับซอน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนมีความเขาใจ บทความท่ีมีสาระเก่ียวกับภาวะโลกรอน 

2. ผูเรียนสามารถอานออกเสียงคําศัพทเก่ียวกับบทความท่ีอานได 

3. ผูเรียนสามารถสนทนาแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับการลดภาวะโลกรอนได 

4. ผูเรียนสามารถแสดงเหตุผลและผลกระทบของภาวะโลกรอนได 

5. ผูเรียนมีความเขาใจและใชประโยค Passive Voice ไดอยางถูกตอง 

 

เน้ือหาสาระ 

  เร่ืองที่  1  บทความเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกรอน 

  เร่ืองที่  2  คําศัพท สํานวน และวลีเก่ียวกับภาวะโลกรอน 

  เร่ืองที่  3  โครงสรางของประโยค Passive Voice 

   เร่ืองที่  4  บทสนทนาเก่ียวกับการปองกัน หรือการลดภาวะโลกรอน 

  เร่ืองที่  5  Mind Map แสดงเหตุผล และผลกระทบของภาวะโลกรอน   
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Global Warming 

 
What is global warming?   

 The term global warming refers to the rise in the average temperature of the planet, 

due to the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere as a result of various natural 

and human activities. These greenhouse gases, such as carbon dioxide and methane, have   

the tendency to trap the Sun’s heat in the atmosphere, in a phenomena referred to as            

the greenhouse effect, and contribute to the problem of global warming. 

 The main causes of global warming can be broadly categorized into two groups – 

natural causes and human causes. The natural causes of global warning, such as the solar 

variation, natural release of the methane gas, volcanic eruption etc., do not cause much harm 

to the planet. In fact, these natural causes play a crucial role in regulating the temperature      

of the planet, and absence of these world have resulted in frying conditions on the planet.    

The human causes of global warming, on the other hand, include several human activities 

which result  in accumulation of various greenhouse gases in the atmosphere. These activities 

include pollution caused by vehicles and industries, methane released by mining, fossil fuels 

used in energy plants and cattle – rearing, depletion of oxygen as a result of deforestation, 

etc. It’s obvious that cattle – rearing generates more global warming than transportation. 

 There are various examples of some of the most several global warming effects on 

earth. 
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• increasing in overall air and water temperature 

• a definite imbalance of nature 

• changes in climate 

• sea level rise 

• The ice capo are melting faster 

• carbon dioxide from nature increases 

Simply being aware of the numerous things that can cause global warming is         

a great way to help people modify behaviors which harm the atmosphere. 

 

Word studies  (ศัพทที่ควรทราบ) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

global warming 

temperature 

planet 

greenhouse effect 

atmosphere 

carbon dioxide 

methane 

phenomena 

contribute 

solar variation 

volcanic eruption  

pollutionvehicle 

industry 

fossil fuel 

 

 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adj. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

 

ภาวะโลกรอน 

อุณหภูมิ 

ดาวเคราะห (หมายถึงโลก) 

ภาวะเรือนกระจก 

บรรยากาศ 

กาซคารบอนไดออกไซด 

กาซมีเทน 

ปรากฎการณธรรมชาติ 

สนับสนุน 

ความผันแปรของดวงอาทิตย 

การระเบิดของภูเขาไฟ 

มลภาวะ 

ยานพาหนะ 

อุตสาหกรรม 

น้ํามันเชื้อเพลิงท่ีเกิดจากซากพืช 

ซากสัตว 
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คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

energy 

planet 

deforestation 

deplete 

generate 

increase 

severe 

climate 

ice cap 

n. 

n. 

n. 

adj. 

adj. 

adj. 

o. 

n. 

n. 

พลังงาน 

โรงงาน 

การทําลายปา 

ทําใหสูญเสีย 

ผลิต กอใหเกิด 

เพิ่มขึ้น 

รุนแรง 

อากาศตามฤดูกาล 

ภูเขาน้ําแข็งท่ีคลุมพื้นท่ีกวาง 

 

Activity  1   Fill in the blanks with the suitable words from the passage. 

กิจกรรมที่  1 เติมคําในชองวางดวยคาํทีอ่ยูในเนื้องเร่ืองที่อาน 

1. The global surface ______________  rises a further 1.1 to 6.4°C during the 21st 

century. 

2. Carbon dioxide and methane are __________________. 

3. Carbon dioxide is continuing to rise due to burning of _______________. 

4. Volcanic eruption is one of the __________ causes of global warming. 

5. We will see hurricanes, typhoons and cyclone increasing in frequency because of 

____________ changes. 

 

Activity  2   Matching the related phrases according to the passage you’ve read. 

กิจกรรมที่  2 จับคูกับคํา หรือวลีที่สอดคลองกับเร่ืองที่อาน 

 ________1. Pollution caused by vehicle  a. produce more greenhouse gases  

             than driving cars 

 ________2. Depletion of oxygen   b. don’t cause much harm to the Earth 

 ________3. Greenhouse effect   c. the transportation increases CO2 

 ________4. Cattle – rearing    d. Sea level rise 
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 ________5. Global warming effects on Earth  e.  result of deforestation 

 ________6. Natural release of methane  f.  the rise in the temperature of    

              the world 

 

Activity  3 Study the dialogue drill with your friend in pair. 

กิจกรรมที่  3 จับคูกับเพ่ือนฝกบทสนทนาตอไปนี ้

 Suda     :  Hello, Somchai. 

 Somchai  : Hello, Suda. 

 Suda     : Do you think it’s hot today? I’m going to the swimming pool. 

 Somchai  : I think it may be caused by greenhouse effects. The temperature  

   changes vary over the world. 

 Somchai  : I agree with you. How can we face the crisis? 

 Suda     :  Everyone must be aware of this problem. I always use recycled paper  

     and try not to use a plastic bag. 

 Somchai  : That’s very good. My father uses compact fluorescent light bulbs  

    instead of the old ones. I think my mother can save a lot of money now. 

 Suda     : Let’s share the idea to our neighbors. I think there are many ways to  

     reduce global warming. 

 Somchai   : That’s excellence. If only we are wanted, it will help a lot. 

 Suda         : See you tomorrow and let’s see what we can do. 

 Somchai   : See you. 
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Word Studies   คําศัพทที่ควรทราบ 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

to face 

crisis 

aware 

recycle 

compact fluorescent light bulb 

v. 

n. 

adj. 

n. 

n. 

เผชิญหนา 

วิกฤตการณ 

รูตัว ตระหนัก 

นํากลับมาใชใหม 

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต 

 

Activity  4 Write 5 things you can do to reduce global warming. 

กิจกรรมที่  4 เขียน 5 สิ่งที่เก่ียวกับการลดภาวะโลกรอน 

1. _______________________________________  

2. _______________________________________  

3. _______________________________________  

4. _______________________________________  

5. _______________________________________  

 

Activity  5 Fill in the mind maps with the causes and effects of global warming. 

กิจกรรมที่  5 เติมขอความที่เปนสาเหตุและผลของภาวะโลกรอน 

 5.1  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

causes of global warning 
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5.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

Active Passive 

He writes a letter. A letter is written by him. 

 

ขอควรจํา 

1. ประโยค active บอกถึงการกระทําของประธาน สวนประโยค Passive บอกอาการถูก

กระทําของประธาน 

2. ประโยค active ใช Tense อะไร ประโยค passive ก็ตองใช Tense นั้นดวย 

 

Activity  6 Change the sentence into passive voice. 

กิจกรรมที่  6  เปล่ียนประโยคตอไปนี้ใหเปน  passive voice 

 

1. Mr. Johnson teaches the English class. 

__________________________________________________ 

2. The soldier killed him in the war. 

__________________________________________________ 

 

effects of global warming 
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3. Shut all the windows. 

__________________________________________________ 

4. She will see the dentist tomorrow. 

__________________________________________________ 

5. Has he killed the dog? 

__________________________________________________ 

6. They were singing the song. 

__________________________________________________ 

7. No one has used that door for a month? 

__________________________________________________ 

8. Have you fed the baby, yet? 

__________________________________________________ 

 

Activity  7 Choose  the correct forms of verbs. 

กิจกรรมที่  7 เลือกกริยาที่ถูกตองกับประโยคดังตอไปนี ้

 

1. It _______ that he is a millionaire. 

a.  says   b. said 

c.  is said   d.  has said 

 

2. America ___________ by Columbus. 

a.  discovers  b. discovered 

c.  discover  d.  was discovered 

 

3. The noise outside ______________the patients. 

a.  annoys   b. is annoyed 

c.  is annoying  d.  annoy 
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4. I saw Susan __________ a letter. 

a.  write   b. writing 

c.  is writing  d.  wrote 

 

5. You ____________ to smoke in this room. 

a.  are not allowed  b.  don’t allow 

c.  don’t be allowed d.  will not allow. 

 

6. She was very upset because she ____________. 

a.  wasn’t be invited b. didn’t get invited 

c.  wasn’t invited  d.  didn’t invited 

 

7. The room must _________ by my room – mate. 

a.  clean   b. have cleaned 

c.  be cleaned  d. cleans 

 

8. You ought to _________ to teacher now. 

a.  seeing   b. see 

c.  be seen   d. sees 

 

9. The project _________ by the students. 

a.  did   b. was doing 

c.  is doing   d. was being done 

 

10. That man has _______ her of all her wealth. 

a.  rob   b. robbed 

c.  been robbed  d. being robbed  
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เฉลย Chapter 14 

กิจกรรมที่ 1 

1. Atmosphere 

2. Greenhouse gases 

3. Fossil fuels 

4. Natural 

5. Climate 

 

กิจกรรมที่ 2 

1. c  2. e  3. f  4. a  5. d  6. b  

 

กิจกรรมที่ 3  -  

 

กิจกรรมที่ 4 

1. Turn off the lights when I leave the room. 

2. Plant the trees. 

3. Use bicycle or walk to the nearly place. 

4. Buy Energy – efficient products. 

5. Use less air conditioning. 

 

กิจกรรมที่ 5 

 5.1        Causes of global warming 

1) Solar variation 

2) Carbon dioxide and methane 

3) Fossil fuels used in plants 

4) Deforestation 

5) Greenhouse effect 

6) Cattle rearing 
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5.2 Effects of global warming 

1) Increasing air and water temperature 

2) Imbalance of nature 

3) Changes in climate 

4) Sea level rise 

5) The ice caps are melting faster 

6) Increasing of carbon dioxide 
 

กิจกรรมที่ 6 

1. The English class is taught by Mr. Johnson. 

2. He was killed by the soldier in the war. 

3. All the windows are to be shut. 

4. The dentist will be seen by her tomorrow. 

5. Has the dog been killed? 

6. The song were being sung. 

7. That door hasn’t been used for a month. 

8. Have the baby been fed yet? 
 

กิจกรรมที่ 7 

1. c 

2. d 

3. a 

4. b 

5. a 

6. b 

7. c 

8. b 

9. d 

10. b 
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Chapter 15 

Urgently Wanted 

สาระการเรียนรู 

  ปจจุบันการติดตอสมัครงานตาง ๆ ตองสังเกตเรียนรูจากการโฆษณารับสมัครงาน  

ซึ่งผูเรียนจะตองเรียนรูถึงโครงสรางของการโฆษณา คําศัพทสํานวนท่ีนิยมใชในการโฆษณา 

อาทิเชน qualification, salary, graduation, age, photo, apply for, application, benefits, etc. การ

เขียนประวัติสวนตัว และการเขียนจดหมายสมัครงานทาง e – mail  

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนสามารถศึกษา คนควา ขอมูลเก่ียวกับการสมัครงานจากสื่อตาง ๆ ได 

2. ผูเรียนรูจักสืบคนขอมูลจาก Internet และสง e-mail สมัครงานได 

3. ผูเรียนเขาใจและใชประโยคซับซอนในสถานการณตาง ๆ ได 

4. ผูเรียนสามารแลกเปล่ียนขาวสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

  เร่ืองที่  1  โฆษณาตําแหนงการรับสมัครงาน (Job Advertisement) จากหนังสือพิมพ 

                                         หรือ website ท่ีเก่ียวของ 

  เร่ืองที่  2   คาํศัพท สํานวน วลี โครงสรางท่ีเก่ียวของ 

  เร่ืองที่  3   การเขียนประวัติสวนตัวในการสมัครงาน  (Resume of Application) / 

                                          การสง e-mail สมัครงาน 
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เรื่องที่  1           โฆษณาตําแหนงการรับสมัครงาน (Job Advertisement)            

                          จากหนังสือพิมพหรือ  website ที่เกี่ยวของ 

  การอานโฆษณาตําแหนงงานวางจากหนังสือพิมพท่ีเปนภาษาอังกฤษใหรูและเขาใจ

ไดดีนั้น ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูและเขาใจ คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษท่ีพบบอยในการโฆษณา

ตําแหนงงานวาง และสวนประกอบของโฆษณาตําแหนงงานวาง ดังตอไปนี้ 

 

A well – established Import and Export Company 

Import various goods from worldwide country and export 

Agricultural goods to overseas countries. 

requires 

 

SECRETARY GENERAL CLERK 

 

-  Female, commercial or university graduate 

- Able to handle correspondence for, secretary 

- Accurate in typing Thai and English 

- Command of written and spoken English, Chinese spoken is preferable 

- Willing to work hard and active 

- Single, with 3 years’ experience in secretary 

We offer attractive salary, good benefits and a five – day work per week 

Please send your resume with recent photo to: 

 

Personnel  Department 

Import and Export Company 

49 – 51 Soi Wat Sangkrajai 

Issarapab Road Bkk 10600 

Tel. 02 – 304 – 3726-7, 02 – 394 – 4293 

2 

4 

3 

5 

1 

6 
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สวนประกอบของโฆษณาตําแหนงงานวาง 

 ในโฆษณาตําแหนงงานวาง มีสวนประกอบ 6 อยาง ดังนี้ 

1. ชื่อของบริษัท (Name of a firm) อยูดานลางของขอความโฆษณา 

2. ท่ีอยูของบริษัท (Address of a firm) อยูดานลางสุด 

3. ภูมิหลังของบริษัท (Background of a firm) บอกใหรูวาบริษัทดําเนินธุรกิจประเภท

ใด 

อยูบนสุด 

4. ตําแหนงงานวางท่ีประกาศรับสมัคร (Position or Vacancy) อยูถัดลงมาจากภูมิ

หลัง 

ของบริษัท มักจะเขียนนําดวยคําวา Wanted, Required, Urgently Required,  

Wanted Immediately, Immediately Required เปนตน 

5. คุณสมบัติของผูสมัคร (Qualification) อยูถัดลงมาจากตําแหนงงานวาง ซึ่งเขียน

เรียงลําดับเปนขอ ๆ 

6. ขั้นตอนการสมัคร (Procedure) เปนการบอกกระบวนการตาง ๆ ท่ีผูสมัครตอง

ปฏิบัติตาม 

 

คําศัพทสาํนวนภาษาอังกฤษที่มักพบบอยในโฆษณาตําแหนงงานวาง มีดังนี ้ (Word Studies) 

 attractive (adj.)  = นาดึงดูดใจ 

 benefit (n/pl.)  = ผลประโยชน 

 command of +sth./language (n/c)   =   ความรูทางภาษา (knowledge of a particular  

      subject, especially the ability to speak a foreign language) 

 experience (n/c) = ประสบการณ 

 female (n/c)  = เพศหญิง 

 graduate (n/c)  = ผูจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 male (n/c)  = เพศชาย 

 manufacture (v.) = ผลิต (n. การผลิต) 

 offer (v.)  = เสนอให 

 recent photo  = ภาพถายปจจุบัน 
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 salary (n.)  = เงินเดือน 

 wages (n/c)  = ประจําวัน/สัปดาห 

 well – established (adj.) =  มั่นคง 

 well – organized (adj.)  = จัดระบบท่ีดี 

 well – paid   = รายไดดี 

 

Activity 1      Complete each blank with the provided words in the box. 

กิจกรรมที่  1    เติมคาํลงในชองวางโดยใชคําที่อยูในกลองคํา 

 

 

 

1. I apply for this job because the company offers __________ salaries and good 

____________. 

2. Anyone who applies for this job must have good ___________ of written and spoken 

both English and Chinese. 

3. Interested applicants should send resume with one _________ photo as well as present 

and expected ___________. 

4. Our company is both ______________ and _______________. 

5. A successful qualified candidate will get ___________ and good medical care. 

6. A ________ candidate who has previous _____________ in managing a firm will be 

preferable. 

 

Activity 2      Search the sample of job advertisement from the website. 

กิจกรรมที่  2    คนหาตัวอยางการโฆษณารับสมัครงานจากเว็บไซด 

 

 

 

 

recent  well – organized experiences  salary  attractive 

female  benefits  well – established command well – paid  
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เรื่องที่  2   คําศัพท สํานวน วลี โครงสรางที่เก่ียวของ 

 ผูท่ีจะสมัครงานในตําแหนงงานวางตองเรียนรูและทําความเขาใจกับคําศัพทสํานวน

ภาษาอังกฤษดงัตอไปนี้ 

2.1  ช่ืองาน (job title) หมายถึง ตําแหนงงานตาง ๆ ท่ีผูสมัครตองเขียนและอานออกเสียงให

ถูกตอง เชน 

  Clerk (เสมียน) 

  Typist (พนักงานพิมพดีด) 

  Secretary (เลขานุการ) 

  Receptionist (พนักงานตอนรับ) 

  Sales Representative (พนกังานตอนรับ) 

2.2  อาชีพที่ควรทราบ 

  อาชีพหรือตําแหนงงานท่ีพบบอยในโฆษณาตําแหนงงานวาง ซึ่งผูเรียนควรทราบ 

มีดังนี้ 

 accountant =    พนักงานบัญชี  architect =   สถาปนิก 

 artist  = ศิลปน   actor/actress = นักแสดงชาย/หญิง 

 banker  = นายธนาคาร  bookkeeper = พนักงานบัญชี 

 businessman = นักธุรกิจ  dentist  = ทันตแพทย 

 doctor  = นายแพทย  diplomat = นกัการทูต 

 engineer = วิศวกร   government official  = ขาราชการ 

 government officer   = ขาราชการทหาร instructor = อาจารย 

 judge  = ผูพิพากษา  lawyer  = ทนายความ 

 librarian = บรรณารักษ  musician = นักดนตรี 

 newspaper reporter   =  นักขาว หนังสือพิมพ novelist = นักเขียนนวนิยาย 

 nurse  = พยาบาล  painter  = ชางทาสี 

 pharmacist = เภสชักร  police  = ขาราชการตํารวจ 

 professor = ศาสตราจารย (แตงต้ัง) reporter = ผูสื่อขาว 

 salesman = คนเดินตลาด  scientist = นกัวิทยาศาสตร 
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 sculptor = ชางปนแกะสลัก stenographer = ผูจดชวเลขและพิมพดีด 

 teacher  = ครู   typist  = พนักงานพิมพดีด 

 veterinarian = สตัวแพทย  writer  = นักเขียน 

 

Activity 3     Complete the following sentences with the words provided in the box. 

กิจกรรมที่  3   เติมคําในชองวาง โดยใชคาํที่จัดไว  

 

 

 

1. Someone whose job is to keep and check financial accounts, calculate taxes etc. is  

an _____________. 

2. A man who works in business is a _____________. 

3. Someone whose job is to treat people’s teeth is a __________. 

4. Someone whose job is to design or build roads, bridges, machines etc. is an __________. 

5. Someone who is in a position of authority in an organization is a ______________. 

6. Someone who teaches in a college or university is an ___________. 

7. Someone whose job is to prepare medicine in a shop or hospital is a _____________. 

8. A man whose job is to persuade people to buy his company products is a __________. 

9. A secretary whose main job is to type letters is a ____________. 

10. Someone who is trained to give medical care and treatment to sick animals  

is a ____________. 

 

Notes  :  1. Who เปนคําประพันธสรรพนาม (relative pronoun) ใชเชือ่มประโยคกับประโยคทํา

หนาท่ีขยายคํานามซึ่งเปนบุคคลท่ีอยูขางหนา ซึ่งเปนประธานของอนุประโยค เชน 

 Chai makes sculptures.   Chai is a sculptor = Chai, who makes sculptures, is a sculptor. 

 

   2.  whose เปนคําประพันธสรรพนาม (relative pronoun) เชื่อมประโยคกับประโยค ทําหนาท่ี

แสดงความเปนเจาของแทนคํานามท่ีอยูขางหนา  S + V + N + whose + N + V + O เชน 

pharmacist instructor typist  government official          dentist 

businessman veterinarian accountant salesman           engineer 
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 Wilai is a stenographer. 

 Her job is to write down what someone else is saying, using stenography, and then type a 

copy of it. 

 = Wilai, whose job is to write what someone else is saying, using stenography, and then 

type a copy of it, is a stenographer. 

 

Activity 4  Here are some notes about characteristics, interests and likes of  8 people.  

    Can you match the appropriate jobs provided in the below. 

กิจกรรมที่  4 จับคูอาชีพใหตรงกับคุณลักษณะ 

 

 

 

 

People Characteristics Suitable Job 

Wilai Songsang Concern on pets and quite interested in biology, 

love taking care of poor animals, wants to go 

university but not too sure about becoming a 

doctor. 

 

Wichai Rattana Good at making money by producing or buying 

and selling goods, or providing services and good 

working in business. 

 

Wiroj Rakthai Very good at making a drawing or plan of 

something that will be made or built, keen on 

planning or developing something for a specific 

purpose. 

 

Kitti  Siriwattana Good at keeping and checking financial accounts, 

calculating taxes, good at calculating something 

and also good at math and science. 

 

salesman  newspaper  reporter  typist 

accountant  veterinarian  businessman  secretary 
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People Characteristics Suitable Job 

Wijit Sermsook Very interested in typing, using computer, good at 

using computer keyboard and typewriter. 

 

Wipa Janjam Very good at typing letter, keeping records, 

answering telephone calls, arranging meetings and 

also likes working in office. 

 

Wimon Lertpanyakool Good at travelling to different places selling goods, 

products an services to people and good at 

persuading or suggesting people or consumers to 

buy his goods or products of the company. 

 

 

Siri  Kongmuang Highly motivated in writing articles and making 

broadcast about events, such as accident and 

murder and social events or activities. 

 

 

2.3 Qualification (คุณสมบัติ) 

 2.3.1  คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษท่ีพบบอยในการสมัครงานตําแหนงวางมีดังนี้ 

 Graduate (n)   =  people who has finished their studies at a high school, 

     college or university  

             =  someone who has a degree from a university          

     (graduate + in) Applicants should be graduates in science 

     or commerce. 

 Bachelor’s degree    =    จบปริญญาตรี 

 BA     = Bachelor of Arts 

 BS   = Bachelor of Science 

 Master’s Degree =   Master of Business Administration 

 Doctoral Degree =   ปริญญาเอก 

 Certificate  =   ใบประกาศ/ใบสําคัญ 
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 Vocational education =    อาชวีศึกษา 

 vocation  =    อาชีพ 

 commercial (adj.) =    การพาณิชย 

 commerce  =    การคา 

 commercial graduate   =    ผูจบการศึกษาดานการพาณิชย 

 diploma  =    educational certificate 

 2.3.2  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

 คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษท่ีบงบอกชื่อสาขาวิชาท่ีจบ ซึ่งผูเรียนรูควรรูและเขาใจการ

นําไปใชในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม มีดังนี้ 

 Accounting/Accountancy  = Profession of an accountant (การบัญช)ี 

 Advertising    = Science of the advertisement (การ

โฆษณา) 

 Business Administration  = บริหารธุรกิจ 

 Computer Science   = คอมพวิเตอรศาสตร 

 Civil Engineering   = วิศวกรรมโยธา 

 Electrical Engineering              = วิศวกรรมไฟฟา 

 

 Finance    = Science of the management of (esp. public)  

         money or expert in finance 

 Industrial Engineering   = วิศวกรรมอุตสาหกรรม 

 Marketing    = studying about selling and buying in the  

        market (การตลาด) 

 Mass Communication   = สื่อสารมวลชน 

 Mechanical Engineering  = วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 Secretary หรือ Secretarial Science =  เลขานุการ 

 Textile     = of the making of cloth (เก่ียวกับผา) 
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2.4  ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Ability in English) 

  งานบางอยางถือวาความสามารถทางภาษาอังกฤษมีความจําเปน ซึ่งผูเรียนควร

เรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ (Ability in English) ซึ่งพบบอยในโฆษณาตําแหนงงานวาง (Advertisement for Job 

Vacancy) ดังตอไปนี้ 

- Ability to speak and write English well =  มีความสามารถในการพดูและเขียน

ภาษาอังกฤษดี 

- A fair knowledge of English   =  มีความรูภาษาอังกฤษปานกลาง 

- Fluency in English   =  ใชภาษาอังกฤษไดคลอง 

- Fluent in English  =  ใชภาษาอังกฤษไดคลอง 

- Good command of English   =  มีความรูภาษาอังกฤษดี (ดานการฟง พูด อาน และ

เขยีน) 

- Good knowledge of spoken and written English  =  รูภาษาอังกฤษดีดานการพูดอานและ

เขยีน 

- Good English communication = สื่อสารดานภาษาอังกฤษดี 

- Proficiency in spoken and written English = มีสมรรถนะในการใชภาษาอังกฤษดี 

 

3.  บุคลิกภาพ (Personality) 

  คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษดานบุคลิกภาพ (personality) ท่ีพบบอยในการโฆษณา

ตําแหนงงานวาง ซึ่งผูเรียนตองเรียนรูและทําความเขาใจเพื่อนําไปใชในการอานโฆษณาตําแหนง

งานวาง ดังนี้ 

- Energetic      =  full of done with energy  (วองไว กระฉับกระเฉง) 

- Good human relationship   = มีมนุษยสัมพันธดี 

- Hard – working    = ขยันการงาน 

- Highly – motivated  = กระตือรือรนในการทํางาน 

- High mature   = fully grown or developed (มีวุฒิภาวะสูง) 

- Out – going  = เปนคนเปดเผย ราเริง เขากับผูอ่ืนไดงาย 

- Pleasant personality = มีบุคลิกภาพท่ีนาคบหาสมาคม 
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4.  ผลประโยชนตาง ๆ จากบริษัท  (Advantages from the company) 

  ในการโฆษณาตําแหนงงานวาง ทางบริษัทจะกําหนดผลประโยชนท่ีบริษัทเสนอ

ใหแกผูท่ีไดรับการคัดเลือก ซึ่งผูเรียนจะตองรูและเขาใจในขอเสนอเหลานั้น เพื่อความสะดวกใน

การตัดสินใจ สมัครเขาทํางานกับบริษัทนั้น ๆ โดยมีวิธีการเขียนหลายวิธี ดังนี้ 

- Attractive remuneration will be offered to a qualified candidate. 

- Attractive salary and benefits will be offered to successful candidates. 

- A successful candidate will get the following advantages: 

o Attractive salary package   =   เงินเดือนพรอมผลประโยชนอ่ืนท่ีทางบริษัท

กําหนด 

o Annual bonus   =  เงินโบนัสประจําป 

o Commensurate with  = เทียบเทา ไดสัดสวน 

o Comparative salary  =   เงินเดือนสูง บางคร้ังใช compensation หมายถึง 

คาตอบแทน แทน salary = comparative compensation หมายถึง คาตอบแทน

สูง 

o Employment benefits  = ผลประโยชนจากการทํางาน 

o Housing allowance  =  ไดรับคาเชาบาน 

o Medical Care  =  ไดรับคารักษาพยาบาล 

o Provident Fund = ไดรับเงินทุนชวยเหลือในภายหนา  

o Remuneration  = มีเงินรางวัลให 

 

5.  ข้ันตอนการสมัคร (Application Procedure) 

  ขั้นตอนการสมัครท่ีใชคําศัพทสํานวนเปนภาษาอังกฤษในการโฆษณาตําแหนง

งานวางท่ีผูเรียนควรรู เขาใจ และนําไปใช เขียนไดหลายรูปแบบดังนี้ 

- Interested candidates please send a resume stating the current and expected salary, 

and a recent photo to: 

- Interested applicants should send a detailed resume with one recent photo, present 

and expected salary together with cover letter explaining interest in the job by 25th 

November 2010 to: 



357 

- Please write by 30 November 2010. Stating full personal and careers details, 

present and expected salary, a contact number and enclosing a recent photo to: 

EAGLE THAI CO.,LTD. 

337 Soi Pracha – Santi Rachadapisek Rd. BKK 10310 

Tel. 02 – 247 – 3252 

 

กิจกรรมที่  5 Identify the statements below by writing “B” for Background, “V” for Vacancy,  

    “Q” for Qualification and “P” for Procedure in front of the right statement. 

 _______1.  Interested candidates please apply in person or send a letter of application  

           together with essential documents and recent photo to: 

 _______2.  Secretary 

 _______3. Able to type both Thai and English 

 _______4. We are leading manufacturer of spectacle frames with its headquarter  

           in Germany. 

 _______5.  Lab Chemist 

 _______6.  Interested applicants should send the application letter in English with  

           relevant resume and one recent photo to: 

 _______7. Diploma or BA. In Electronic Engineering 

 _______8. Public Relation Manager 

 

 _______9. Good command of spoken and written English, and spoken Chinese is  

         preferable 

 ______10. We, an international property consultant in Thailand, are urgently looking  

         for a dynamic and ambitious Thai candidate for ……… 
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กิจกรรมที่ 6 Complete each blank with the words provided in the box. 

 

 

 

  

A well – organized and well – established international company in Thailand 

______(1)_______ requires 

_________(2)_________ 

- Male or ______(3)______, age not over 35 

- Bachelor’s degree in Accounting or above 

- Knowledge of PC Lotus, DBASE is ______(4)_______. 

- Fairly good _______(5)_______ of spoken and _____(6)______ both English and 

Chinese 

- Highly – motivated, _____(7)______ and good ______(8)______ relationship 

- We offer good _____(9)_____ and fringe benefits depending up on qualifications 

and experience. Interested candidates please send a detailed ______(10)______ 

with recent photo to: 

 

PERSONEL  DEPARTMENT  ESPAKA (THAILAND) LTD. 

NORTHERN  REGION INDUSTRIAL ESTATE 

81 MOO 4 BANGKLANG, AMPHUR MUANG, LUMPHUN 51000 

TEL. (053) 5811124 – 7 FAX : (053) 5811122 

 

 

 

 

 

 

resume  accountant  human  command urgently 

female  written     advantage salary  hard – working 
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เรื่องที่  3 การเขียนประวตัสิวนตัวในการสมัครงาน (Resume of Application)  

ประวัติสวนตัวที่นิยมใชกันตามสถานการณตาง มีอยู 3 รูปแบบ 

 รูปแบบท่ี 1  Bio – data เขยีนถึงประวัติสวนตัวท่ีใสขอมูลเต็มรูปแบบเพื่อใชในการ

อางอิงตาง ๆ  

          สวนใหญใชกับผูมีผลงาน และความสามารถตาง ๆ อาจเปนคนท่ีมีชื่อเสียง

และเชื่อถือได 

 รูปแบบท่ี  2  Vitac (C.V.)  ใชในการเขียนประวัติยอ สําหรับวิทยากรในงานสัมมนา 

 รูปแบบท่ี  3  Resume  เปนการเขียนประวัติสวนตัวเพื่อการสมัครงาน โดยผูเขียนจะตอง

เนนดานประสบการณการทํางาน การศึกษา อบรมทางวิชาความรูและวิชาอาชีพตลอดจนถึง

ความสามารถในดานตาง ๆ  

อันเปนขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการสมัครงาน (Job Application) ท่ีผูเรียนทุกคนตองเรียนรูและ

เขาใจในโครงสรางของ Resume คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีเปนท่ีนิยมใชในการเขียน

ประวัติสวนตัว (resume) ดังนี้ 

1.  Personal Details : 

Name (ชื่อ)...............................................  Last name (ชื่อสกุล).................................................... 

Sex (เพศ) : Male (เพศชาย) ;  Female (เพศหญิง) 

Date of birth (วัน เดือน ป เกิด) ............................ Place of birth (สถานท่ีเกิด).............................. 

Age (อายุ) .................yrs. (yrs = years) Special Interests (ความสนใจพเิศษ)...............................     

Height (สวนสูง) .....................cms (cms = centimeters) 

Color of hair (สีผม)................................. Health (สุขภาพ) ....................................(Excellent) 

Special Interests (ความสนใจพิเศษ).................................................................(Music, Language) 

Hobbies (งานอดิเรก) ......................(Flower planting, Stamp Collection, Raise Animals as pets) 

Nationality (สัญชาติ) ...........................(Thai, Chinese, Canadian, American, English, etc.) 

Religion (ศาสนา) ................................ (Buddhism, Christian, Islam etc.) 

Identity Card No. (Identification Card No. or I.D. Card No.) …………….(เลขท่ีบัตรประจําตัว) 

Issued on (ออกใหเมื่อวันท่ี)............................................................................(Date/Month/Year) 

Issued by (ออกใหโดย) .................................................................................(หนวยงาน,ราชการ) 

Tel. (Telephone) or Ph. (Phone) โทร. (Home phone/Mobile phone = โทรศัพทมือถือ/โทรศัพทบาน) 



360 

Post Code (Zip Code) = รหัสไปรษณีย ...............................(10160) 

Residence (ท่ีพักอาศัย) : Own Home(บานสวนตัว)  Rent Home (บานเชา) 

    Live with parents (อยูกับพอแม)   Live with others (อยูกับคนอ่ืน ๆ) 

Present Address (ท่ีอยูปจจุบัน) : 55 Moo 3  Soi Tassaban 15 Tambon Oam Yai Amphur  

         Sampran, Nakorn Phathom Province. 13670 

 

2.  Marital Status (สถานภาพสมรส) :  Single (โสด) Married (แตงงานแลว)     

            Engaged (หมั้นแลว)  Divorced (โสด) 

            Widowed (แตงงานแลว) 

Spouse’s name (ชื่อคูสมรส) ......................................................................................................... 

Spouse’s occupation (อาชีพคูสมรส) ............................................................................................ 

 

 3. Military Status (Military Service)   สถานภาพทางทหาร 

3.1 Have you completed military service? (คณุผานการเกณฑทหารมาแลวหรือยัง) (   ) Yes  (   ) No 

3.2 Have you ever served in the military service? (คุณเขารับราชการทหารหรือไม) (   ) Yes(   )  No 

3.3 When will you be drafted? (คุณจะเขารับการเกณฑทหารเมื่อไร)..............(Date/Month/Year) 

3.4 Exempted from military service because of (ยกเวนการเกณฑทหารเพราะ)...........................  

      (Draw black slot = จับฉลากดํา ; Under Size = ขนาดตํ่ากวาเกณฑ) 

3.5  If you have already been a soldier, you can write “Served military service”? 

       (ถาคุณเขารับราชการทหารมากอนใหเขียนวา “Served military service”) 

        Enrolled at …………..(Begin becoming a soldier at…….(เร่ิมเปนทหารเมื่อ................) 

             From …………………to …………………..(From             year           to        year) 

        Dated of discharged : ……………………………………………….(วันออกจากทหาร) 

 4.  Education Background and Training (ภูมหิลังทางการศึกษาและการฝกอบรม) 

4.1  High School  (มัธยมศึกษา) .................................................................................................... 

 Mattayom Suksa 6, Trium Udom Payathai, Bangkok 

 Years Attended (ปท่ีเขาเรียน)  from (จาก)........................... to (ถึง) ................................ 
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4.2  Higher Education (อุดมศึกษา)  : B.A. in commerce with G.P.A. of 3.5 from 

Chulalongkorn  University, Bangkok 

Notes  : ชือ่ยอของวุฒทิางการศึกษาท่ีผูเรียนควรทราบมีดังนี้ 

 Diploma in…………..= educational certificate (ประกาศนยีบัตรทางการศึกษา) 

A diploma in architecture 

Certificate = written or printed statement made by someone in authority that may be used as 

proof or evidence of something 

Degree : rank or grade given by a university to one who has passed an examination 

Voc. Cert  =  Vocational Certificate (ปวช.) 

High Voc. Cert =  High Vocational Certificate (ปวส.) 

Tech. Cert  =  Technician Certificate (ปวท.) 

B.A.   =   Bachelor of Arts’ 

B.Ed.   =   Bachelor of Education 

B. Sc.   =   Bachelor of Science 

Major Course  =   Subject Studied  =  สาขาวิชาเอก 

 Accounting or Accountancy = การบัญชี 

 Agriculture   = การเกษตร 

 Advertising   = การโฆษณา 

 Automotive Technology = ชางยนต 

 Building Construction Technology =  ชางกอสราง 

 Business Administration = บริหารธุรกิจ 

 Commerce   = การพาณิชย 

 Electrical Technology  = ชางอิเล็กโทรนิกส 

 Electronic Technology = ชางไฟฟา 

 Machine Shop Technology = ชางกลโรงงาน 

 Sales & Market  = การขาย , การตลาด 
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 5.  Practical Training (การฝกอบรมภาคปฏบัิติ) 

- Other training courses (การใชเคร่ืองพิมพดีด), Typewriter Course (การใช

เคร่ืองพิมพดีด), Duplicator Training Course (อบรมการใชอัดสําเนา)  Dictation machines 

(เคร่ืองบันทึกแถบเสียงสั่งงาน) Telephone switchboard (การควบคุมสวิทชบอรดโทรศัพท) etc. 

6. Course Taken (วิชาท่ีไดเรียน) 

- All courses required for a minor in (ทุกวิชาบังคับสําหรับวิชาโท

ทาง) .......................... (secretary studies (ทางเลขานุการ), Secretary duties (งานเลขานุการ), 

Accounting (การบัญช)ี, Commercial Courses needed for the bachelor’s degree in commerce 

(วิชาการพาณิชยท่ีจําเปนสําหรับปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร), Art of Advertisement (ศิลปะ

การโฆษณา), English (ภาษาอังกฤษ) and French = ภาษาฝร่ังเศส) 

7.  Activities (กิจกรรม) : …………………… (Member, Students’ Union Committee 

(กรรมการในคณะกรรมการองคการนสิติ);  Chairman of English Club (ประธานชมรม

ภาษาอังกฤษ) ; Member, Horse – riding Club = สมาชิกสโมสรนักขี่มา) 

8.  References (อางอิงถึง): บอกชื่อบุคคลท่ีอางอิงถึง อาจจะเปนอาจารยผูสอน หรือ

ผูจัดการบริษัท .....................(Dr.Somsak Rakdee, Faculty of Commerce and Accountancy, 

Chulalongkorn University; Dr. Thongdee Muangwong, Faculty of Commerce and 

Accountancy, Chulalongkorn University.) 

9. Reasons for wishing to leave present employment (เหตุผลการออกจากงานท่ีทําอยู

ในปจจุบัน) 

- I’d like to work in a big company like yours. 

- I’d like to earn more money and make progress in my job. 
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กิจกรรมที่  1   Read the following self – information and the complete the resume  

    provided below. 

Information about Myself 

  My name is Mr. Wittaya Piroon. I am now 25 years of age. I finished the upper 

secondary education level from Ratchaburi Provincial and Non-Formal Education (Adult 

school)    in 1984. I had worked as a typist in a chemical company. I finished my bachelor 

degree in administration from Sukhothai Thammatirat University in 1992. 

  I am now single and have got a job as a salesman working for one of the firms 

selling computers and other electrical tools in Bangkok. I wish to leave my own job to a well – 

established and well – organized company so that I will be able to make my job progress. 

  I have been trained in Computer Operation, Dictation machines, Telephone 

switchboard and Typewriters (all standard makes, including electric) 

  I am interested in music, and painting. I am now living with my parents at 23/4 

Soi Petchkasem 81, Petchkasem Road, Nongkhaem District, Bangkok 10160. 

 Note that two very important witnesses who can confirm and give more detail 

information about me are Dr. Chat Shalee, and Dr. Chitchong Muangwong who are the 

professors in the Faculty of Commerce and Accountancy at Sukhothai Thammatirat University. 
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RESUME OF APPLICATION 

Personal Details 

Name ______________________________________________________________________ 

Age _______________   Gender : _______________________________  

Address : ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

EDUCATION AND EXPERIENCES : 

Upper secondary education : ____________________________________________________ 

Bachelor degree  : _____________________________________________________________ 

Practical Training : ____________________________________________________________ 

Personal interest : ____________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________ 

References : _________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________ 
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Activity 2    Read the following RESUME and then answer the questions which follow. 

กิจกรรมที่ 2    อานประวตัิขางลางนี้แลวตอบคําถาม 

 

RESUME 

Miss Wanida  Duangdee 

Age : 20, Single     Special Interests : Music 

Health : Excellent     Activities : Swimming, Horse – riding  

Photograph : Enclosed     Address : 27 Bumrungmuang Street  

              Samranras, Bangkok 10200  

Education : Mattayom Suksa 3 from Satriwitaya College in 19…….. 

        Cert. in Higher Vocational Education from Bangkok Commercial College in 19….. 

Courses taken  : English, Secretarial Duties, Accounting, Shorthand, Typewriting (Thai and         

                   English), Commercial mathematics, Business Laws, Thai Language  

        (Reporting & Speech) 

Practical Training : Typewriters (all standard makes, Telephone switchboard. 

References : Acharn Porn Sangtham, Bangkok Commercial College, Bangkok 10300 

          Acharn Suda Chuanchom, Bangkok Commercial College, Bangkok 10300 

1. How old is Miss Wanida? ____________________________________________ 

2. How is her health?  __________________________________________________ 

3. What’s her interest?   _________________________________________________ 

4. Where is her present address?   _________________________________________ 

5. What does she like to do for her free time?  ________________________________ 

6. What kind of her certificate?   __________________________________________ 

7. What courses has she taken?  ___________________________________________ 

8. What courses has she already been trained?   ______________________________ 

9. What is her resume enclosed by?   _______________________________________ 

10. From which school has she finished her third grade?   _______________________ 
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Activity 3   Fill your personal data in the blank. 

กิจกรรมที่ 3   เติมขอมูลสวนตัวลงในชองวาง   

Import and Export Company 

276/10 Soi Wat Sangkrajai 

                                                                     Issarapab Rd.  BKK 10600 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

Fill in BLOCK LETTERS 

Position application for ……………………………………….. 

PERSONAL DETAILS 

 Full name ………………………………………………………………………………... 

 Name of parents or guardian 

 Father’s name ………………………….Occupation …………...………………………. 

 Mother’s name ……..………………….Occupation …………...………………………. 

 Home address …………………………………………………...………………………. 

 Tel : ……………. Fax : ………….. Mobilephone…………….E – mail ………………. 

 Age now ……………… yrs. Date of birth ……………………………………………... 

 Place of birth ……………………………………………………………………………. 

 Nationality ………………………………….. Religion ………………………………... 

 Sex………………………… Marital Status……………………………… 

 Passport (Yes or No) ……………………………………………………………………. 

 Driving license (Yes or No) …………………………………………………………….. 

EDUCATION 

 Secondary school ………………………………..from ……….………to ………….….. 

 College/University ………..……………………..from ……….………to ………….….. 

PREVIOUS EMPLOYMENT 

 Last place of work …………………………………………………………………..….. 

Position held …………………from ……….………to ………….…..Salary ………….. 

 

 
Signature…………………………… 

       (                                                    ) 

Date/Month/Year………………..… 
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เรื่องที่  4   จดหมายสมัครงาน  (Employment Letter) 

  การติดตอทางธุรกิจในปจจุบันยังตองพึ่งพาจดหมายเพราะรายละเอียดตาง ๆ อยู

ไดนานกวาการพูดคุย การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ และการสงจดหมายทาง E – mail มี

รูปแบบเปนของตนเอง ดังตอไปนี้ 

1.  Applying for a job by a letter 

 การสมัครงานทางจดหมายผูเรียนตองเรียนรูถึงวิธีการเขียนและการใชคําศัพทสํานวนใน

การเขียนจดหมายตามโครงสรางของจดหมาย ดังตอไปนี้ 

Letter’s Structure (โครงสรางของจดหมาย) 

 จดหมายภาษาอังกฤษประกอบดวยสวนตาง ๆ 4 ตอน คอื  

1.  Letterhead/Sender’s Address (หัวจดหมายหรือท่ีอยูของผูเขียน) เพื่อแจงใหผูรับจดหมาย

ทราบวา 

 จดหมายฉบับนี้สงมาจากไหน เพราะสวนนี้บอกถึงท่ีอยูของผูเขียนกับวันท่ี ท่ีเขียน

ตามลําดับดังตอไปนี้ 

 บรรทัดแรก ชื่อบาน (ถามี) เชน Ban Klai Ramkarn หรือชื่อสถานท่ีท่ีเขียนจดหมาย 

 บรรทัดท่ี 2  เลขท่ีบานกับชื่อ ซอยหรือถนน (the name of soi or road) 

 บรรทัดท่ี 3  ชื่อ ตําบล (the name of the district) เชน Banglumpoo, Bangna, Yannawa etc. 

 บรรทัดท่ี 4  ชื่อเมือง (the name of the town or a country) 

 บรรทัดท่ี 5  วัน เดือน ป (Date/Month/Year) 

ตัวอยาง (Example) 

 (สงไปตางประเทศ) 

  Ban Klai Ramkarn, 

     17 c. Soi Permsin, New Road, 

          Yannawa, 

   Bangkok 10120, Thailand. 

            15 April 20……. 
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(สงภายในประเทศ) 

  Ban Klai Ramkarn, 

     17 c. Soi Permsin, New Road, 

          Yannawa, Bangkok 10120 

          15 April 20……. 

Notes : การเขียนวัน เดือน ป ถาใชชื่อเดือนนําหนาใหเขียนดังนี้ April5, 20…. 

2.  Inside Address (ท่ีอยูของบริษัท หรือผูท่ีเราเขียนถึง) เขียนไวทางซายมือ ถัดจากวันท่ี 4 – 5 

บรรทัด 

      เขียนเรียงลําดับดังนี้ 

 2.1  ชื่อบุคคล หรือตําแหนงหัวหนางาน หรือแผนงานในบริษัท 

 2.2  ชื่อบริษัท 

 2.3  เลขท่ีอาคาร หรือตูไปรษณีย 

 2.4  ชื่อถนน 

 2.5  ชื่อเมือง หรือจังหวัด และรหัสไปรษณีย 

 2.6  ชือ่ประเทศ (ในกรณีท่ีสงไปตางประเทศ) 

ตัวอยาง (Example) 

 2.1  ในกรณีท่ีไมทราบชื่อบุคคล ใหเขียนถึงตําแหนงในบริษัทของแผนกท่ีเราสงถึง อาทิ 

Personnel Manager ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

2.2 ในกรณีท่ีทราบชื่อบุคคล ใหเขียนถึงบุคคลนั้น ๆ พรอมท้ังตําแหนง และคํานําหนา

ชื่อดวยคําวา “Mr., Mrs., หรือ Ms. แตถามียศหรือตําแหนงอาชีพก็ใหใส ยศ หรือ

ตําแหนงอาชีพนั้น ๆ เชน Professorหรือ Dr. เปนตน 

 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 
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3.  Salutation คือ คําขึ้นตนจดหมาย มีหลายรูปแบบดังนี้ 

 3.1 ถา Inside Address เปนชื่อบุคคล คําขึ้นตนจดหมายก็ระบุชื่อบุคคลนั้น ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2  ถา Inside Address เปนตําแหนงหนาท่ี เชน หัวหนาแผนก 

  -   ถาเปนผูชายใหขึ้นตนจดหมายวา “Dear Sir,” 

  -  ถาเปนผูหญิงใหขึ้นตนจดหมายวา “Dear/Madam,” หรือ “Dear Madam,” เชน 

 

 

 

 

Ms. Preedaporn  Junjua 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

Ms. Preedaporn  Junjau 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

 

Dear  Ms. Preedaporn  Junjua: 
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 3.3  ในกรณีท่ีไมแนใจวา เปนผูหญิง หรือ ผูชายใหใชคําขึ้นตนวา “Dear sir หรือ 

Madam” คําใดคําหนึ่งตามตองการโดยเขียน Attention : ไวเหนือคําขึ้นตน 2 บรรทัด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Managing Director 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

 

Dear Sir : 

The Sales Manager 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

 

Dear Madam : 

The Managing Director 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

Attention : 

Dear Sir or Madam : 
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 3.4  ถา Inside Address เปนชื่อบริษัท ใหใชคําขึ้นตน ดังนี้ 

       แบบอเมริกนั      แบบอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

Notes : คําขึ้นตนแบบอเมริกัน นิยมตามหลังดวย ( : )   คําขึ้นตนแบบอังกฤษ นิยมตามหลังดวย ( , ) 

 

4.  Letter Body เปนเนื้อหาในจดหมาย แบงออกเปนยอหนา ดังนี้ 

 ยอหนาท่ี 1  ระบุถึงตําแหนง (post) ท่ีตองการจะสมัครวา มีตําแหนงวาง (vacant) อยูท่ีใด 

หรือตําแหนงอะไรในบริษัท โดยท่ัวไปมักจะขึ้นตนวา “I wish to apply for the position (post) of              

(ชื่อตําแหนงท่ีตองการสมัคร) as advertised in the (ชื่อหนงัสือพมิพ หรือ วารสาร) on (วันท่ี/เดือน/ 

ป พ.ศ.) 

 ยอหนาท่ี 2   ระบุขอมูลสวนตัว ท่ีสอดคลองกับคุณสมบัติของตําแหนงท่ีสมัคร โดยพูด

พึงประสบการณดานการเรียนและการทํางาน สาเหตุท่ีตองลาออกจากงานท่ีเคยทําอยูกอน เชน 

I graduated with a Bachelor/Diploma in Secretarial Science from Chulalongkorn University in 

2000. My grade average (G.P.A.) was 3.5. After my graduation, I worked as a secretary for 

one of the well – known firms in Bangkok. However, I would like to make more money and 

make progress in my job, so I leave my present job to work for an established company. 

  

 ยอหนาท่ี 3    เปนการจบจดหมายท่ีเขียนในเชิงขอรองใหนายจางเรียกตัวไปสัมภาษณ 

เชน 

I have enclosed a resume so that you can consider my qualifications. I would very pleased to 

come for an interview at your company according to your convenience. You can contact me by 

my mobile phone number 081 – 6173750 in case you arrange me to come for an interview for 

more details about my self – information.  

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

Gentleman : 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

Dear Sirs, 
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5.  Complimentary Close  เปนคําลงทายท่ีบอกวาเรายังคงระลึกถึงผูรับจดหมายอยูเสมอ อยูถัด

จากบรรทัดสดุทายของเนื้อความในจดหมายไป 2 บรรทัด ขอความท่ีใชในการลงทายจดหมาย

สมัครงาน มีดังนี้ 

 

แบบอเมริกัน (American Type) แบบอังกฤษ (English Type) 

Salutation Complimentary close Salutation Complimentary close 

Dear Sir: 

Dear Madam: 

Gentleman: 

Dear Sir or Madam: 

(เลือกใชอยางใดอยาง

หนึ่ง) 

Yours very truly, 

Very truly yours, 

Yours sincerely, 

Sincerely Yours, 

Dear Sir, 

Dear Madam, 

Dear Sir or Madam, 

Dear Sirs, 

 

 

Yours faithfully, 

Dear Ms. Songsri: 

Dear Dr. Jone: 

Yours Cordially, 

Cordially yours, 

Yours sincerely, 

Sincerely Yours, 

Dear Ms. Songsri, 

Dear De. Jone, 

 

Yours sincerely, 

 

Notes : สวนอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มเขามาตอจาก Signature (ลายเซ็น) ไดแก 

1. Enclosed/Enc. (สิ่งท่ีแนบมาดวย) อาจเปนเอกสาร ประวัติสวนตัว, ใบรับรองแพทย 

ใบรับรองจากหนวยงานใบรับผลการเรียน (ใบเกรด) ปริญญาบัตร เปนตน 

2. CC. สําเนาหรือสงตอผูอ่ืนตามรายชื่อ หมายความวา จดหมายฉบับนี้มีการสําเนาสง

ตอผูอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

3. Re. การอางถึงมักจะเปนเร่ืองท่ีคุยกันคางไวในฉบับท่ีแลว หรือการอางอิงถึงบุคคลท่ี

สามารถยืนยันความถูกตองและบอกรายละเอียดและเปนพยานใหกับผูสมัคร ยอมา

จากคําวา Reference 

4. P.S. มาจากคําวา Postscript หมายถึง ปจฉิมลิขิต (ป.ล.) เปนการหมายเหตุเพิ่มเติมท่ี

เปนคนละเร่ืองกับเนื้อหาในจดหมาย กรณีท่ีเปนจดหมายของบริษัท หรือองคกรอ่ืนท่ี

ตองมีหัวหนารับผิดชอบ 
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6. Signature and Company position  เปนลายเซ็นของผูเขียนจดหมายหรือของหัวหนางาน

พรอมดวย  

    ตําแหนงในกรณีท่ีเปนจดหมายของบริษัท หรือองคกรอ่ืนท่ีตองมีหัวหนารับผิดชอบ 

 

Activity 1     In which part of the letter are these words or expressions? 

        Write the part of the letter after each expression provided below. 

1. Dear Sirs,  :  อยูในสวน___________________ 

2. Yours faithfully,  :   อยูในสวน ________________ 

3. Re : Conference on Thailand Innovation 2010 : อยูในสวน 

_____________________ 

4. 18th August 2010 at Amarin Bangkok Hotel : อยูในสวน ___________________ 

5. 7th August 2010 is in : อยูในสวน _____________________ 

6. Subject : asking for the price : อยูในสวน ___________________ 

7. Tony G. Logan : General Manager : อยูในสวน _____________________ 

8. I would like to thank you for all of your hospitality which you and your staff have 

kindly extended to me during my stay in Thailand. : อยูในสวน ________________ 

9. Enc : The agenda and Invitation Card : อยูในสวน _____________________ 

10. After my graduation, I have got a job as salesman working for an electrical firm.  

อยูในสวน ________________ 

11. I wish to apply for a post of accountant advertised in the Bangkok Post on 25 

September 2010. อยูในสวน _______________ 
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Activity 2    Complete the salutation and complimentary which are appropriate for the  

            inside address provided above. 

กิจกรรมที่ 2    เติมคําข้ึนตนจดหมาย (salutation) กับคําลงทาย (complimentary) ที่เหมาะสม  

                        และสอดคลองกับที่อยูของบริษัท (Inside address) 

Mr. Jakkrit  Sinchai 

General Manager 

Green Union Co., Ltd. 

9th floor Bubhajit Building 

20 North Sathorn Road 

Bangjak  Bangkok 10500 

 

Dear _________________: 

Yours ________________ 

Siemens Electrical Engineering Ltd. 

9th Floor Baiyok Building 

20 North Sathorn Road 

Banrak Soi 9 Bangkok 10500 

 

 

 

Dear _________________ 

Yours ________________ 

Mr. Jariya  Sinsmut 

General Manager 

Green Union Co., Ltd. 

9th floor Bubhajit Building 

20 North Sathorn Road 

Bangjak  Bangkok 10500 

 

Dear _________________: 

Yours ________________ 

The Personnel Manager 

Western Limited 

Silom Center Bldg., 15th Floor 

20 Silom Road, Bangkok 10500 

 

 

 

Dear _________________ 

Yours ________________ 
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Activity 3  Complete this employment letter with the word or words provide in the box. 

กิจกรรมที่ 3   เติมคําลงในจดหมายใหถูกตอง  

 

 

 

213 Majareon Road 

Nongkhaem Districe 

Bangkok 10160 

June 20, 2010 

The Personnel Manager 

Western Limited 

Silom Center Bldg., 15th Floor 

20 Silom Road, Bangkok 10500 

 

Attention : 

 

Dear ______(1)______, 

  I wish to ______(2)______ the position of secretary, ____(3)_____ in the Bangkok 

Post of 30th June 2010. I have _____(4)_____ B.A. in Secretarial Science with G.P.A. 3.70 from       

a secretarial college; therefore, I really believe I am ______(5)_______ this position. 

  Besides, I have been _____(6)______ in Secretarial Duty courses since I left the 

college. After that, I have _____(7)______ as a secretary with Golden Life Thailand Co., Ltd.       

For three years. My main duty is to receive phone calls for my boss. 

  I’m really interested in the position, for it will provide an ideal opportunity for 

growth and advancement in my career. I have enclosed my _____(8)______, a degree certificate and 

my past work ______(9)______ so that they will help you easily consider me your secretary. 

  I would be glad to ____(10)______ an interview at any time which would suit you. 

 

    _______(11)________, 

         (Jiraporn  Suwan) 

detail resume  apply for Yours faithfully suitable for come for 

worked  references trained  Sir or Madam  advertised graduated 
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Notes :    เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีตและเสร็จสิ้นลงแลว ซึ่งไมไดบงบอกเวลาท่ีแนชัดวา 

เหตุการณนั้น ๆ เสร็จสิ้นลงเมื่อไร แตยังมีผลงานปรากฏอยูใหเห็นในปจจุบัน เราใช Present 

Perfect Tense ซึ่งมีโครงสรางดังนี้ 

 Active Voice (ประธานเปนผูกระทํา) S  +  has/have + V.3  + Object 

  Examples: He has got a job as a personnel manage. 

    I have worked as a secretary with a well – known company. 

 Passive Voice (ประธานเปนผูถูกกระทํา)  S + has/have + been + V3 + by + Object 

(Subject) 

  Examples : I have been trained in secretary duties by the personnel manager. 

   The post of accounting has been applied for by lots of candidates  

      (applicants).  

 

3.  Applying for a post by e – mail (การสมัครงานทาง e – mail)  

  e – mail มาจากคําวา electronic mail หมายถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ

ไปรษณียทางอินเตอรเนต็ (Internet)  การรับ – สง อีเมลเปนการสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ในการติดตอสูง และเปนการเขียนจดหมายท่ีไมตองคํานึงถึงรูปแบบมากนักใจความในจดหมาย

กระชัย เพราะเขียนแตเนื้อหาท่ีสําคัญ และจําเปนเทานั้น โดยมีขอปฏิบัติดังนี้ 

1. บอกจุดประสงคในการสมัครงานตําแหนงอะไร ใชประโยชนสมบูรณเขาใจงาย เชน 

I would like to apply for a post of ……………………(ชื่อตําแหนง) advertised in 

the …………..(ชื่อหนังสือพิมพ) of ……………… (วัน เดือน ปในหนังสือพิมพ) 

2. บอกขอมูลสวนตัว โดยใชขอความสั้น ๆ และกระชบั เชน 

My name is (ชื่อ นามสกุล) .............................. I was born on 

……….(date/month/year) I am a Thai ……………….. (male/female) believing in 

……………(บอกศาสนาท่ีนับถือ เชน Buddhism, Christian, Catholic, Islam etc.) 

3. บอกสถานภาพสมรส บอกความสามารถและบุคลิกของตนเอง (Marital status and 

personality) เชน I am single, a good human relationship and able to work up – 

country and abroad. 
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4. ประสบการณการศึกษาและการฝกอบรม (Experiences in Education and Training) 

เชน ‘ 

I have got a B.A. in Commerce and Accounting with G.P. 3.00 from Chulalongkorn 

University. I have been trained as the following courses : Computer Operation, 

Secretary Duties, Accounting Studies and so forth. 

5. บอกประสบการณการทํางาน (previous job experiences) 

Last year, I got a job as a secretary in the hotel and resigned to find a better job for 

a better earning and make progress in my job. 

6. บอกถึงความหวังท่ีจะใหทางบริษัทพิจารณาตนเองเขารับการสัมภาษณเพือ่คัดเลือก

เขาทํางาน 

I am looking forward to your reply. 

I hope my education background, training and job experiences will be appropriate 

for me to work as a post you advertised in the newspaper. 
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Activity 4    Complete each blank with the appropriate word provided in the box. 

กิจกรรมที่ 4   เติมคําลงในชองวางใหถูกตอง 

 

 

 

Tokyo Textile Industry 

Guinza Doori, Tokyo, Japan 

Date : 20 june 2010  14:30:15 

From Jariya  Sawangsri 

To Tokyo Textile Industry 

Subject : ________(1)_________ 

  I am interested in applying ____(2)____ a job of a secretary ______(3)______ 

in the Bangkok Post of 18 June 2010. I am a ____(4)____ Thai female. I was born on 9 June 

1985 at Siriraj Hospital. I am now 25 years of __(5)___. I have got B.A. in Commerce and 

Accountancy with ___(6)____ 3.5 from Chulalongkorn University in 2007. I have 

____(7)_____ in secretary duties since I finished my study from a university. I got a job as a 

____(8)_____ in a well – known company in Bangkok from 2007 to 2009 and I resigned to 

find a new job which is appropriate for my _____(9)_____ background and training courses. 

  I am ____(10)____ forward to your reply. In case of an interview, please 

contact me by mobile ____(11)____ number 086 – 308 – 2560 or my E- mail ____(12)____  

is jariya-sa@hotmail.com . I am able to come for an interview at any time you are convenient. 

 

Jariya  Sawangsri 

 

Notes : คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษท่ีบงบอกถึงความสามารถและบุคลิกภาพของผูสมัคร มีดังนี้ 

- Able to speak English = สามารถพูดภาษาอังกฤษไดดี 

- Good command of English both speaking and writing = มีความรูภาษาอังกฤษดี 

ท้ังพูดและเขียน 

single  phone  looking salesman age education  

address  advertised Job Application for G.P.A.  been trained 
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- Have a good computer skill = มีความรูเร่ืองคอมพิวเตอรเปนอยางดี 

- Proficiency in speaking and writing English = มีความชํานาญในการพูดและ

เขยีนภาษาอังกฤษ 

- Ability to work under pressure  =  สามารถทํางานในสภาวะกดดันได 

- Responsibility and independent = มีความรับผิดชอบและเปนตัวของตัวเอง 

- Willing to work hard  =  ยินดีทํางานหนักได 

- Service – minded = รักงานบริการ 

- Good personality and communication skill = บุคลิกดีมีทักษะในการ

ติดตอสื่อสารดี 

- Initiative, reliable and positive = มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคไวใจไดและมองโลก

ในแงดี 

- Leadership and team working = มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนทีม 

- High ambitious and enthusiastic  = มีความทะเยอทะยานและกระตือรือรน 

- Friendly and good co – ordination = เปนมิตรและประสานงานไดดี 

- Able to work up – country or abroad = สามารถทํางานในตางจังหวัดหรือ

ตางประเทศได 

- Have a drive – license = มีใบขับขี่ 

- Good human relationship = มีมนุษยสัมพันธดี 
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เฉลย  Chapter 15 
 

เร่ืองที่  1     โฆษณาตําแหนงการรับสมัครงาน (Job Advertisement) จากหนังสือพิมพหรือ website 

ที่เก่ียวของ 

กิจกรรมที่ 1  

 1.   attractive, benefit 2. command 3. recent, salary 

4.   well – established, well – organized  5. well – paid 6. male, experiences 

 

กิจกรรมที่ 2  

 ไมมีเฉลย 

 

เร่ืองที่  2   คาํศพัท สาํนวน วลี โครงสรางที่เก่ียวของ 

กิจกรรมที่  3  

 1.  accountant  2. businessman 3. dentist  4. engineer 

 5. government official 6. instructor  7. pharmacist   8. salesman  

9. typist  10. veterinarian 

 

กิจกรรมที่  4  

 A veterinarian suits Wilai  Songsang A businessman   suits Wichai Rattana 

 An engineer suits Wiroj Rakthai  An accountant    suits   Kitti Siriwattana 

 A typist suits Wicjit Sermsook A secretary         suits   Wipa Janjam 

 A salesman      suits   Wimon Lertpanyakool a newpapers    suits   Siri Kongmuang 

 

กิจกรรมที่  5  

 1.  P  2. V  3. Q  4. B  5.V 

 6. P  7. Q  8. V  9. Q  10. B 
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กิจกรรมที่  6  

 1.  urgently 2. Accountant   3. Female 4. advantage 5. command 

 6. written 7. hard – working  8.  Human 9. salary 10. resume 

 

เร่ืองที่  3   การเขียนประวตัิสวนตัวในการสมัครงาน  (Resume of Application) 

กิจกรรมที่ 1   

RESUME OF APPLICATION 

Personal Details 

Name        

Age         

 Mr. Wittaya  Piroon 

25 years         Gender :  Male

Address : 

  

 

   23/4 Soi Petchkasem 81, Petchkasem Road,  Nongkhaem District, Bangkok 10160 

EDUCATION AND EXPERIENCES : 

Upper secondary education :  Ratchaburi Provincial Non-Formal Education (Adult school)   

Bachelor degree  :   

in 1984 

Practical Training : 

Sukhothai Thammatirat University in administration  

Computer Operation, Dictation machines, Telephone switchboard and  

          

Personal interest : 

Typewriters (all standard makes, including electric) 

References : 

In music and painting 

Dr. Chat Shalee, and Dr. Chitchong Muangwong who are the professors in the  

            

 

Faculty of Commerce and Accountancy at Chulalongkorn University. 

กิจกรรมที่ 2  

1. She is  20 years old. 

2. It’s very excellent. 

3. Music is her interest. 

4. She is at 27 Bumrungmuang Street, Samranras, Bangkok 10200 

5. She swims and ride a horse. 



382 

6. It’s a Cert. in Higher Vocational Education. 

7. She has taken English, Secretarial Duties, Accounting, Shorthand, Typewriting 

(Thai and English), Commercial Mathematics, Business Laws, Thai Language 

(Reporting & Speech) 

8. She has already been trained Typewriters (all standard makes, Telephone 

switchboard) 

9. It’s enclosed by references. 

10. She has finished her third grade from Satreewittaya College. 

  

 กิจกรรมที่ 3 คําตอบเปนไปตามความเปนจริงของผูเรียนแตละคน 

 

เร่ืองที่ 4   จดหมายสมัครงาน 

กิจกรรมที่ 1  

1. อยูในสวน Salutation 

2. อยูในสวน Complimentary Close 

3. อยูในสวน Signature and Company Position 

4. อยูในสวน Head Letter 

5. อยูในสวน Head Letter 

6. อยูในสวน Inside Address 

7. อยูในสวน Inside Address 

8. อยูในสวน Letter body  

9. อยูในสวน Signature and Company Position 

10. อยูในสวน Letter body 

11. อยูในสวน Letter body 
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กิจกรรมที่ 2 

Mr. Jakkrit  Sinchai 

General Manager 

Green Union Co., Ltd. 

9th floor Bubhajit Building 

20 North Sathorn Road 

Bangjak  Bangkok 10500 

 

Dear Mr. Jakkrit

Yours  

 : 

Siemens Electrical Engineering Ltd. 

sincerely, 

9th Floor Baiyok Building 

20 North Sathorn Road 

Banrak Soi 9 Bangkok 10500 

 

 

 

Dear  Sirs

Yours  

, 

faithfully, 

Mr. Jariya  Sinsmut 

General Manager 

Green Union Co., Ltd. 

9th floor Bubhajit Building 

20 North Sathorn Road 

Bangjak  Bangkok 10500 

 

Dear  Ms. Jariya

Yours 

, 

The Personnel Manager 

sincerely, 

Western Limited 

Silom Center Bldg., 15th Floor 

20 Silom Road, Bangkok 10500 

 

 

 

Dear  

Yours  

Sir or Madam, 

Faithfully, 

 

กิจกรรมที่ 3 

1. Sir or Madam, 2. apply for 3. advertised 4. graduated 5. suitable for 

6.   trained 7. worked 8. detail resume,  9. references 10. come for 11. Your faithfully 

 

กิจกรรมที่  4 

 1.  Job application 2. for     3. advertised 4. single 5. age   6. G.P.A. 

 7.  been trained    8. salesman 9. education  10. looking 11. phone 12. Address 
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Chapter 16 

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานนวดแผนไทย 
 

สาระสําคัญ 

 การใหบริการนวดแผนไทยแกชาวตางประเทศ ถือเปนการเผยแพรภูมิปญญาไทย อาชีพ

นวดแผนไทยจําเปนตองเรียนรูการใชภาษาอังกฤษ เชน การาเชิญชวนลูกคามาใชบริการ        

การนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการนวดแผนไทยท่ีถูกตอง อาชีพพนักงานนวดแผนไทยถือเปนอาชีพ

ทีส่ามารถทํารายไดแกตนเอง และประเทศ เพราะนักทองเท่ียวสวนหนึ่งนิยมใชบริการนวด   

แผนไทย 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใหบริการนวดแผนไทยไดถูกตอง 

2. สามารถใชสํานวนภาษาอังกฤษในการเชิญชวน นัดหมายลูกคา และการใหขอมูล

เก่ียวกับการนวดแผนไทย 

 

ขอบขายเน้ือหา 

1. คําศัพทเก่ียวกับการใหบริการนวดแผนไทย เชน massage, relax etc. 

2. สํานวนภาษาการกลาวเชื้อเชิญลูกคา การนัดหมายลูกคา การใหขอมูลเก่ียวกับการนวด

แผนไทย เชน   

-      come this way to the massage room.  

- Please straight out your foot.  

- Please relax.  

- Please check your belongs before you leave.  

- Would you like to return for another massage later? 
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           ในการใหบริการนวดแผนไทยแกชาวตางชาตินั้น เราสามารถ นําประโยคสนทนา

ภาษาอังกฤษมาใชกับผูรับบริการชาวตางชาติได โดยการกลาวทักทายกัน การเชื้อเชิญลูกคาและ

การใหขอมูลตางๆ เก่ียวกับการนวดแผนไทย ดูตัวอยางตอไปนี้ 

พนักงานนวด : Good morning, would you like a massage, sir? 

(กูด มอรนิ่ง วูด ยู ไลคฺ เอ มะซาจฺ เซอร) 

สวัสดี (ตอนเชา) คะ คุณตองการรับบริการนวดไหมคะ 

: Good afternoon, would you like a massage, madam? 

(กูด แอฟ เทอะ นูน วูด ยู ไลคฺ เอ มะซาจฺ แมด´เดมิ) 

สวัสดี (ตอนบาย) ครับ คุณผูหญิงตองการรับบริการ นวดไหมครับ 

 

การใหขอมลูบรกิารนวดแผนไทย  

          การใหขอมูลตางๆ เก่ียวกับการนวดแผนไทย แกลูกคาเปนสิ่งจําเปน เพราะการนวดแผน

ไทย เปนการนาํเอาภูมปิญญาของไทยไปเผยแพรแกชาวโลก พนักงานนวดแผนไทยสามารถ

สรางรายไดแกตนเองได  

ตัวอยาง : บทสนทนาการใหขอมูลแกผูรับบริการ 

   We open from Tuesday to Sunday and from 8.30 a.m to 9.00 p.m. 

    (วี โอ-พึ่ล ฟอรม ทิวซ-เดย ทู ซัน-เดย แอนด ฟอรม ฮาฟ พารท เอท เอ เอ็ม ทู ไนน พี เอ็ม) 

   เราเปดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย ต้ังแต 8.30 น. ถึง สามทุมคะ 

 

     I can give you a foot massage. 

     (ไอ แคน กีฟวฺ ยู เอ ฟทุ มะซาจฺ) 

     ผม/ดิฉันใหบริการนวดฝาเทาครับ/คะ 

 

     I can give you a body massage. 

     (ไอ แคน กีฟวฺ ยู เอ บอด’ดี มะซาจฺ) 

     ผม/ดิฉันใหบริการนวดตัวครับ/คะ 
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     We can give you an oil massage. 

     (วี แคน กีฟวฺ ยู แอน ออยล มะซาจฺ) 

     พวกเรามีบริการนวดน้ํามันครับ/คะ 

 

     We can give you a herbal massage. 

     (วี แคน กีฟวฺ ยู เอ เฮอ-เบ้ิล มะซาจฺ) 

     พวกเรามีบริการนวดประคบดวยสมุนไพรครับ/คะ 

   

          ในการถามความตองการของลูกคาวาตองการรับบริการ ประเภทไหน เราสามารถใช

ประโยคตอไปนี้ 

ในการสนทนา เชน 

          Which one do you prefer? 

(วิช วัน ดู ยู พรี-เฟอร) 

คุณตองการรับบริการนวดแบบไหนครับ/คะ  

 

I can give you a foot massage and a body massage. Which one do you prefer?  

(ไอ แคน กิฟวฺ ยู เอ ฟุท มะ ซาจฺ แอนด เอ บอด´ดี มะซาจฺ วิช วัน ดู ยู พรี เฟอร)  

ดิฉันมีบริการนวดเทา และนวดตัว คุณจะรับบริการ แบบไหนดีคะ 

 

We can give you a back massage, an oil massage and a herbal massage. Which 

one do you prefer? 

 (วี แคน กิฟวฺ ยู เอ แบค มะซาจฺ แอน ออยล มะซาจฺ แอนด เอ เฮอร´เบิล มะซาจฺ วิช วัน   

ดู ยู พรีเฟอร)  

เรามบีริการนวด คลายเครียด (นวดหลังและคอ) นวดน้ํามัน และนวดประคบสมุนไพร 

คุณตองการรับบริการแบบไหนดีคะ 
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What would you like? 

(วอท วูด ยู ไลคฺ) 

คณุตองการ (ชอบ) แบบไหนครับ/คะ 

 

We can give you a foot massage, a body massage, an oil massage and a herbal 

massage. What would you like? 

(วี แคน กิฟวฺ ยู เอ ฟุท มะซาจฺ เอ บอด´ดี มะซาจฺ แอน ออยล มะซาจฺ แอนด เอ เฮอร´เบิล 

มะซาจฺ วอท วูด ยู ไลค)ฺ  

 เรามีบริการนวดเทา นวดตัว นวดน้ํามัน นวดประคบสมุนไพร คณุตองการรับบริการ

แบบไหนดีคะ 

What kind of massage would you like? 

(วอท ไคด ออฟ มะซาจฺ วูด ยู ไลค) 

คณุตองการรับบริการนวดแไหนครับ/คะ 

 

We can give you a foot massage, a body massage, an oil massage and a herbal 

massage. What kind of massage would you like? 

(วี แคน กิฟวฺ ยู เอ ฟุท มะซาจฺ เอ บา ดิ มะซาจฺ แอน ออยล มะ ซาจฺ แอนด เอ เฮอร´เบิล 

มะซาจฺ วอท ไคด ออฟ มะซาจฺ วูด ยู ไลคฺ)  

 เรามีบริการนวดเทา นวดตัว นวดน้ํามัน นวดประคบสมุนไพร คุณตองการรับบริการ

แบบไหนดีคะ  

หมายเหต ุ: โดยท่ัวไปการนวดแผนไทยจะมี 2 ประเภท ไดแก การนวดแบบราชสํานักและแบบ

เชลยศักดิ ์และประเภทท่ีนยิม และพบเห็นไดท่ัวไปคือการนวดแบบเชลยศักดิ์ (General massage 

or Cha-loi-sak massage) ดังนั้นผูใหบริการนวดสามารถบอกขอมูล เหลานี้ใหแกผูรับบริการได 

เชน 

              I will give you the general massage or Cha-loi-sak massage. 

      (ไอ วิล กีฟวฺ ยู เธอะ เจ-เนอะ-รอล มะ ซาจฺ ออร เชลยศักดิ์ มะซาจฺ ) 

      ผม/ดิฉันจะนวดแบบท่ัวไปหรือแบบเชลยศักดิ์ใหแกคุณครับ/คะ 
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การถามและตอบเก่ียวกับคาบริการนวด 

ในการใหบริการนวดแผนไทยแกลูกคาชาวตางชาตินั้น เราตองสามารถตอบคําถามลูกคา

ได เราตองเขาใจคําถาม โดยเฉพาะคาบริการ บางคร้ังอาจติดปายบอกอัตราคาบริการไวท่ีหนา

รานเพื่อความสะดวกตอการรับทราบขอมูลและการตัดสินใจของลูกคาท่ีสัญจรผานไปมา  

 

ตัวอยาง : ปายบอกราคา / อัตราคาบริการ 

 

SERVICE RATE 

TRADITIONAL THAI MASSAGE 

1/2 hr. 150 Baht 

1 hr. 250 Baht 

1 hr.(with herbs) 300 Baht 

FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE 

 

 

อัตราคาบริการ 

การนวดแผนไทย(โบราณ) 

คร่ึงชั่วโมง(30 นาที) 150 บาท 

หนึ่งชั่วโมง  250 บาท  

หนึ่งชั่วโมง(ดวยสมุนไพร) 300 บาท 

นวดกดจุดสะทอนฝาเทา 

 

 

 

 



389 

การตอรองราคา 

ตัวอยาง : การสนทนาตอรองราคาคาบริการ  

ผูใหบริการ  :   Good afternoon, Sir. Would you like a Thai massage? 

  (กูด แอฟ เทอะ นูน เซอร วูด ยู ไลคฺ เอ ไท มะซาจฺ)  

  สวัสดี (ตอนบาย) คะคุณผูชาย  ตองการรับบริการนวดแผนไทยไหมคะ 

 

ผูรบับริการ : Good afternoon. What is the cost? 

  (กูด แอฟ เทอะ นูน วอท อิส เธอะ คอซท) 

  สวัสดี (ตอนบาย) ครับ ราคาเทาไหรครับ 

 

ผูใหบริการ : 150 baht for foot massage, 300 baht for body massage and 400 baht for 

herbal massage. 

  (วัน ฮัน-เดร็ด แอนด ฟฟ-ทิ บาท ฟอร ฟุท มะซาจฺ ธรี ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร บา ดิ 

มะซาจฺ แอนด โฟร ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร เฮอร́ เบิล มะซาจฺ) 

 รอยหาสิบบาทสําหรับการนวดเทา สามรอยบาท สําหรับการนวดตัว และสี่รอย

บาทสําหรับการนวดประคบสมุนไพรคะ 

 

ผูรบับริการ : Can you give me a discount? 

  (แคน ยู กิฟวฺ มี เอ ดิส´เคาทฺ) 

  คุณสามารถใหสวนลดแกผมไดบางไหมครับ 

 

ผูใหบริการ  : Yes, I can. Which one do you prefer? 

  (เยส ไอ แคน วิช วัน ดู ยู พรี-เฟอร) 

  ไดคะ คุณตองการรับบริการนวดประเภทไหนคะ 

 

ผูรบับริการ : Body massage. 

  (บอด´ดี มะซาจฺ) 

  นวดตัวครับ 
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ผูใหบริการ : 250 baht for a body massage, sir. 

  (ทู ฮัน-เดร็ด แอนด ฟฟ ทิ บาท ฟอร เอ บอด´ดี มะซาจฺ เซอร) 

  สองรอยหาสิบบาทสําหรับการนวดตัวคะ คุณผูชาย 

 

ผูรบับริการ : O.K. I will do it. 

  ( โอ เค ไอ วิล ดู อิท) 

  ตกลง ผมจะลองดคูรับ 

 

ผูใหบริการ  : With pleasure, come this way, please. 

  (วิธ เพลช´เชอะ คัม ธีส เวย พลีซ) 

  ดวยความยินดี เชิญทางนี้เลยคะ 

 

การใหคําแนะนํา แกลูกคากอนใหบรกิารนวดแผนไทย 

ในการใหบริการนวดแผนไทยนั้น กอนท่ีจะใหบริการนวด เราจะตองใหลูกคาชาวตางชาติ

เตรียมตัวกอนรับบริการ เชน ใหลูกคาถอดรองเทา เคร่ืองประดับตางๆ ออกจากรางกายเสีย

กอนท่ีจะเขารับบริการนวด ซึ่งรวมถึงสัมภาระ สิ่งของตาง ๆ ของลูกคา เปนตน 

ตัวอยาง : 

-  Take off your shoes, please.  

   (เทค ออฟ ยอร ชูส พลีซ) 

   กรุณาถอดรองเทา(ของคุณ)ดวยครับ 

 

-  Take off your watch, please.  

         (เทค ออฟ ยอร วอทช พลีซ) 

       กรุณาถอดนาฬิกา (ขอมือ) ของคุณดวยคะ 

 

-   Keep your belongings with you, please.  

      (คีฟ ยอร บิลอง´อิงซ วิธ ยู พลีซ) 

       กรุณาเก็บสิ่งของไวกับตัวดวยคะ 
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-   Keep your jewelry with you, please.  

       (คีฟ ยอร จู-เอิล-ริ วิธ ยู พลีซ) 

       กรุณาเก็บเคร่ืองประดับไวกับตัวคุณดวยคะ 

 

นอกจากนั้น ใหลูกคาทําความสะอาดรางกาย บางสวนท่ีจะทําการนวด เชน เทา ขา เปนตน  ใน

สถานท่ีท่ีทางสถานประกอบการจัดเตรียมไว  

ตัวอยาง : 

-  Wash your feet, please.  

   (วอช ยอร ฟท พลีซ) 

   กรุณาลางเทา (ท้ัง 2 ขางของคุณ) ดวยคะ 

 

-  Wash your hands, please.  

      (วอช ยอร แฮนดส พลีซ) 

       กรุณาลางมือ (ท้ัง 2 ขางของคุณ) ดวยคะ  

 

เราอาจใหลูกคาเปล่ียนเสื้อผาเปนชุดลําลองท่ีทาง สถานประกอบการจัดไวให เพื่องายตอ

การใหบริการนวด 

ตัวอยาง : 

- Go to the changing room, please.  

      (โก ทู เธอะ เชน-จ้ิง รูม พลีซ) 

      เชิญท่ีหองเปล่ียนเคร่ืองแตงตัวคะ  

 

- Change your clothes in this room, please. 

       (เชนจ ยอร โคลธซฺ อิน ธีส รูม พลีซ)  

      กรุณาเปล่ียนเสื้อผาท่ีหองนี้คะ 
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- Please wear these loose clothes.  

   (พลีซ แวร ธีส ลูสฺ โคลธซฺ) 

   กรุณาสวมเสื้อผาหลวมๆ เหลานี้ดวยคะ 

 

- Please keep your key locker.  

      (พลีซ คีฟ ยอร คีย ลอคฺ´เคอะ) 

      กรุณารับกุญแจตูเก็บของดวยครับ 

 

คําสั่งที่ใชในการใหบริการนวดแผนไทย 

การใหบริการนวดแผนไทย จําเปนตองใหลูกคาชาวตางชาติปรับเปล่ียนอิริยาบถหรือ

เปล่ียนทาในการนวดบาง เชน จากนั่งเปนนอน จากนอนควํ่าใหเปนนอนหงาย จากกมศีรษะ   

ใหเปนเงยศีรษะ จากยืดขาเปนงอเขา เปนตน เพราะฉะนั้น จึงควรจะรูจักการสนทนาเพื่อบอกให

ลูกคาเปล่ียนทา เพื่อสะดวกในการทํางานของพนักงานนวด ดวยการใชประโยคคําสั่งท่ีสุภาพ

ตาง ๆ ตัวอยาง เชน 

        - Come this way to the massage room, please. 

      (คัม ธีส เวย ทู เธอะ มะซาจฺ รูม พลีซ) 

      เชิญทางนี้เพื่อไปหองนวดคะ  

 

- Please sit down on the foot massage chair. 

      (พลีซ ซิท ดาวน ออน เธอะ ฟุท มะซาจฺ แชร) 

      เชิญนั่งบนเกาอ้ีสําหรับนวดเทาคะ 

 

- Please sit on the chair and put your feet on this stool. 

  (พลีซ ซิท ออน เธอะ แชร แอนด พุท ยอร ฟท ออน ธีส สทูล) 

  เชิญนั่งบนเกาอ้ีและวางเทาของคุณไวบนต่ังพักเทา (มานั่งเดี่ยว) ตัวนี้)  
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-  Please adjust the back of the chair to your comfort. 

   (พลีซ อะจัสทฺ เธอะ แบค ออฟ เธอะ แชร ทู ยอร คัม´เฟรท) 

   โปรดปรับระดับพนักของเกาอ้ีตามความสบายของคุณคะ 

 

- Rest both of your feet on this stool. 

   (เรสทฺ โบท ออฟ ยอร ฟท ออน ธีส สทูล) 

   พกัเทาของคณุลงบนต่ังพักเทาตัวนี้คะ 

 

- Please roll up your pants above the knees. 

      (พลีซ โรล อัพ ยอร แพนทฺซฺ เอ-โบฟ เธอะ นีสฺ) 

      กรุณาพบัขากางเกงของคณุไวเหนอืเขา 

 

- Relax and enjoy, if you hurt, please let me know. 

      (รีแลคซฺ แอนด เอ็น-จอย อิฟ ยู เฮิรท พลีซ เลท ม ีโนว) 

      ผอนคลาย ทําตัวใหสบายๆ หากรูสึกเจ็บ โปรดบอกฉันดวยคะ 

 

- Please stretch your legs.  

      (พลีซ สเทรทช ฺยอร เลกซฺ) 

      โปรดเหยียดขาดวยคะ 

 

- Please bend your left knee.  

  (พลีซ เบนด ยอร เลฟทฺ นี )  

  กรุณางอเขาซายขึ้นดวยคะ 

 

- Please raise up your feet.  

  (พลีซ เรซ อัพ ยอร ฟท)  

  กรุณายกเทา (ท้ังสองขาง) ขึ้นดวยคะ 
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-  Rest your right foot on this stool. 

   (เรสทฺ ยอร ไรทฺ ฟุท ออน ธีส สทูล) 

   พักเทาขางขวาของคุณลงบนต่ังพักเทาตัวนี้ 

 

- Please roll up your sleeves above the elbows. 

   (พลีซ โรล อัพ ยอร สะลีฝ เอ-โบฟ ดิ เอล-โบวส) 

   กรุณาพับแขนเสื้อ(ท้ังสองขาง)ของคุณไวเหนือขอศอกดวยครับ 

 

- If you are ready, please lie on your back. 

   (อิฟ ยู อาร เรด-ดิ พลีซ ไล ออน ยอร แบค) 

   ถาคุณพรอมแลว กรุณานอนหงายดวยครับ 

 

- Lie on your stomach, please. 

   (ลาย ออน ยอร สทัม´มัค พลีซ)  

   โปรดนอนควํ่าดวยคะ 

 

- Lie on your back, please. 

   (ลาย ออน ยอร แบค พลีซ)  

   โปรดนอนหงายดวยครับ 

 

- Lie on your left side, please. 

   (ลาย ออน ยอร เลฟทฺ ไซด พลีซ)  

   โปรดนอนตะแคงซายดวยครับ 

 

- Lie on your right side, please. 

   (ลาย ออน ยอร ไรทฺ ไซด พลีซ)  

   โปรดนอนตะแคงขวาดวยคะ 
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- Please bend both of your knees. 

   (พลีซ เบนด โบธ ออฟ ยอร นีสฺ)  

   กรุณางอเขาท้ังสองขางดวยครับ 

 

- Give me your left hand please. 

   (กีฝวฺ มี ยอร เลฟทฺ แฮนด พลีซ)  

  กรุณาสงมือซายคุณใหดิฉันดวยคะ 

 

- Give me your right hand please. 

     (กีฝวฺ มี ยอร ไรทฺ แฮนด พลีซ)  

      กรุณาสงมือขวาคุณใหดิฉันดวยคะ 

 

- Please turn to your left side. 

     (พลีซ เทิรน ทู ยอร เลฟทฺ ซายด)  

     กรุณานอนตะแคงซายดวยคะ 

 

- Please turn to your right side. 

     (พลีซ เทิรน ทู ยอร ไรทฺ ซายด)  

     กรุณานอนตะแคงขวาดวยคะ 

 

- Please raise up both of your legs. 

     (พลีซ เรส อัพ โบธ ออฟ ยอร เลกซฺ)  

     โปรดยกขาท้ังสองขางของคุณขึ้น 

 

- Please raise up your left leg. 

   (พลีซ เรส อัฟ ยอร เลฟทฺ เลก)  

   กรุณายกขาซายขึ้นดวยคะ 
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- Please let me have both of your hands. 

   (พลีซ เล็ท มี แฮฟ โบธ ออฟ ยอร แฮนดส) 

   กรุณาสงมือท้ังสองขางของคุณมาใหดิฉันดวยคะ 

 

- Please sit cross legged facing the wall. 

      (พลีซ ซิท ครอส เลกด เฟซ-ซิ่ง เธอะ วอลล) 

      โปรดนั่งขัดสมาธิ แลวหันหนาไปทางขางฝาผนังดวยครับ 

 

-  I am going to press a little harder on your foot. 

     (ไอ แอม โก-อ้ิง ทู เพรส เอ ลิท-เท้ิล ฮารด-เดอะ ออน ยอร ฟุท) 

     ดิฉันจะกดน้ําหนักใหมากขึ้นกวาเดิมเล็กนอยบนเทาของคุณ 

 

- Allow me to massage your arm, your head and your back please. 

     (แอล-โลว มี ทู มะ ซาจฺ ยอร อารม ยอร เฮด แอนด ยอร แบค พลีซ) 

      อนุญาตใหฉันนวดแขน ศรีษะ และหลังของคุณดวยคะ 

 

- I will press a little harder on your back. 

   (ไอ วิล เพรส เอ ลิท-เท้ิล ฮารด-เดอะ ออน ยอร แบค) 

   ผมจะกดใหหนักขึ้นกวาเดิมเล็กนอยบนหลังของคุณครับ 

 

-  Close your eyes, please.  

   (โคส ยอร อายส พลีซ)  

   กรุณาหลับตาดวยคะ 

 

- Don’t be tense, please.  

  (โดนทฺ บี เทนซฺ พลีซ)  

  โปรดอยาเกร็งนะคะ 
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- Please relax.  

  (พลีซ ริแลคซฺ) 

  กรุณาทําตัวสบายๆ นะครับ 

 

- Please lift your left arm.  

  (พลีซ เลฟทฺ ยอร ลิฟทฺ อารม) 

  โปรดยกแขนซายของคุณขึ้นดวยคะ 

 

- Please lift your right arm.  

  (พลีซ ลิฟทฺ ยอร ไรทฺ อารม) 

  โปรดยกแขนขวาของคุณขึ้นดวยครับ 

 

- Please lower your arms.  

  (พลีซ โล´เออะ ยอร อารมส)  

  กรุณาลดแขน (ท้ังสองขาง) ตํ่าลงดวยคะ 

 

- Please raise your chin.  

   (พลีซ เรซ ยอร ชิน)  

  กรุณาเงยหนาขึ้นดวยคะ 

 

- Please lower your chin.  

  (พลีซ โล´เออะ ยอร ชิน)  

  กรุณากมหนาลงดวยครับ 

 

- Please raise your head slowly.  

  (พลีซ เรซ ยอร เฮด สะโล-ลิ)  

  กรุณายกศีรษะของคุณขึ้นอยางชาๆดวยคะ  
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- Please hold my hand.  

  (พลีซ โฮลด มาย แฮนด) 

  กรุณาจับท่ีมือของดิฉันดวยคะ  

 

- Please squeeze my hand.  

  (พลีซ สควีซ มาย แฮนด) 

  กรุณาบีบท่ีมือของฉันดวยคะ 

 

- Please make a fist.  

  (พลีซ เมค เอ ฟสทฺ)  

  กรุณากําหมัดดวยครับ 

 

- Please spread your finger apart.  

   (พลีซ สเพรด ยอร ฟง-เกอะร อะพารทฺ) 

  กรุณาแยกนิ้วมือของคุณออกจากกันดวยคะ 

 

- Please raise both of your arms up.  

  (พลีซ เรซ โบธ ออฟ ยอร อารมส อัพ) 

  กรุณายกแขนท้ังสองขางขึ้นดวยครับ 

 

- Please stretch your legs out.  

  (พลีซ สเทรทช ฺยอร เลกส เอาท)  

 โปรดเหยียดขาท้ังสองขางของคุณ (ออกไป) ดวยครับ 

 

- Please stretch your arms out.  

  (พลีซ สเทรทช ฺยอร อารมส เอาท) 

  โปรดเหยียดแขนท้ังสองขางของคุณ(ออกไป)ดวยคะ  
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การนัดหมายเวลาใหลูกคากลับมาใชบริการอีก 

ตัวอยาง : การสนทนานัดหมายเวลาที่ลูกคาจะกลับมาใชบริการ นวดอีก 

พนักงานนวด : Would you like to return for next massage, sir? 

  (วูด ยู ไลค ทู รี-เทิรน ฟอร เนคซฺท มะซาจฺ เซอร)  

  คณุอยากจะกลับมารับบริการนวดอีกไหมคะ 

ลูกคา  : Yes, I would.  

   (เยส ไอ วูด)  

   ใชครับ 

พนักงานนวด : Which day do you prefer?  

   (วิช เด ดู ยู พรีเฟอร)  

   คุณตองการจะกลับมารับบริการอีกเมื่อไหรคะ 

ลูกคา   : This evening.  

  (ธีส อีฝ-นิ่ง)  

  เย็นนี้ครับ 

 : Tomorrow afternoon.  

   (ทู-มอ-โรว แอฟ-เทอะ-นูน)  

   บายวันพรุงนี้ครับ 

 : Next Sunday evening.  

     (เนคซฺท ซัน-เดย อีฝ-นิ่ง)  

   วันอาทิตยหนาตอนเย็นคะ 

 : On next Friday.  

    (ออน เนคซฺท ฟาย เดย)  

   วันศุกรหนาครับ 

 : How about next Tuesday at around 3 o’clock.  

   (ฮาว อะ-เบาท เนคซฺท ทิวซ-เดย แอ็ท อะ-ราวด ธรี โอ คล็อค ) 

   บาย 3 โมง วันอังคารหนาเปนไงครับ 
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พนักงานนวด : It’s O.K. I will be waiting for you.  

    (อิท’ส โอ เค ไอ วิล บี เว็ท-ท่ิง ฟอร ยู) 

   ไดครับ แลวผมจะรอ / ไดคะ แลวดิฉันจะรอ 

 

การสนทนาเมื่อลูกคาลืมสิ่งของตาง ๆ ทิ้งไว 

ตัวอยาง : การสนทนาเม่ือลูกคาลืมสิ่งของตางๆ ทิ้งไว 

ลูกคา  : I left my handbag here. 

  (ไอ เลพทฺ มาย แฮนด-แบก เฮยีร)  

  ดิฉันลืมกระเปาถือไวท่ีนี่คะ 

: I left my wallet here. 

   (ไอ เลพทฺ มาย วอล´ลิท เฮียร)  

   ผมลืมกระเปาหนังใสธนบัตรไวท่ีนี่ครับ 

: I left my earrings here. 

   (ไอ เลพทฺ มาย เอีย-ริงส เฮยีร)  

   ดิฉันลืมตางหูไวท่ีนี่คะ 

: I left my purse here. 

   (ไอ เลพทฺ มาย เพิรส เฮียร)  

   ดิฉันลืมกระเปาเงินไวท่ีนี่คะ 

: I left my bracelet here. 

   (ไอ เลพทฺ มาย เบรส´ลิท เฮยีร)  

   ดิฉันลืมกําไลมือไวท่ีนี่คะ 

 

กรณีที่เราหาสิ่งของที่ลูกคาลืมไวไมพบ เราควรพูดขอโทษ ดังนี ้

พนักงานนวด  : Sorry, I cannot find it.  

    (ซอริ ไอ เคิ่น น็อท ไฟนด อิท)  

    ขอโทษคะ ดิฉันหาสิ่งนั้นไมพบ 
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: Sorry, I cannot find your lost thing.  

   (ซอริ ไอ แคนนอท ไฟนด ยอร ลอสท ธิง)  

   ขอโทษครับ ผมหาสิ่งของของคุณท่ีสูญหายไมพบ 

 

Word Study 

Vocabularies (คาํศัพท) Pronunciation (การอาน) Meaning (ความหมาย) 

massage 

traditional Thai massage 

prefer 

body 

oil 

herbal 

discount 

adjust 

stretch 

squeeze 

fist 

raise 

spread 

tense 

relax 

stool 

comfort 

 

bracelet 

wallet 

 

purse 

มะซาจฺ  (n) 

เทรด-ดิ-เซิ่นเนิล ไทย มะซาจฺ  (n) 

พรีเฟอร  (v) 

ออยล  (n) 

บอด´ดี  (n) 

เฮอรเบิล  (adj) 

ดิส´เคาทฺ  (v) 

อะจัสทฺ  (v) 

สเทรทซฺ ( v) 

สควีซฺ (v) 

ฟสทฺ (n) 

เรซ  (v) 

สเพรด  (v) 

เทซฺ  (adj) 

ริแลคซฺ  (v) 

สทูล  (n) 

คัม´เฟรท  (n, v) 

 

เบรส´ลิท  (n) 

วอล´ลิท  (n) 

 

เพิรส  (n) 

การนวด 

การนวดแผนไทย 

ชอบ 

รางกาย 

น้ํามัน 

เก่ียวกับสมุนไพร 

ลดราคา 

ปรับ 

ยืด เหยียด 

บีบ รัด กด 

หมัด กําปน 

ยก 

แยกออก กาง แผ 

ตึง เครียด เกร็ง 

ผอนคลาย 

ต่ังพักเทา มานั่งเดี่ยว 

ความสบาย/ชวยเหลือ 

ปลอบโยน 

กําไลมือ 

กระเปาหนังขนาดเล็กและ

แบนสําหรับใสธนบัตร 

ถุงเงิน กระเปาเงิน กระเปาถือ 
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Activity 1 :  Work in pair by practicing the following conversation. 

กิจกรรมที่ 1  : จับคู ฟง ฝก บทสนทนาขางลางนี้  

At the Spa  (TTM = Traditional Thai Massage Practitioner) 

TTM : Good evening. Would you like a Thai massage, sir? 

Client : Yes. What kinds of massage do you have?  

TTM : We have body massage, foot massage, oil massage and herbal massage.     

What would you like? 

Client : How much is it for each kind of massage? 

TTM : 300 baht per hour for body massage. 

  200 baht per hour for foot massage. 

  250 baht per hour for oil massage. 

  350 baht per hour for herbal massage. 

Client : Can you give me a discount for body massage? 

TTM : Sorry, sir. We cannot discount for one hour, but it costs 500 baht for 2 hours. 

Client : That’s good. I’ll take it. 

TTM : With pleasure, come this way, please. 

 

Exercise 1          Please find the meaning of the following words. 

แบบฝกหดั 1     โปรดหาความหมายของคาํศัพทตอไปนี้ 

1. body massage  = _______________________________________ 

2. oil massage  = _______________________________________ 

3. foot massage  = _______________________________________ 

4. herbal massage = _______________________________________ 

5. Thai massage  = _______________________________________ 

6. discount  = _______________________________________ 

7. with pleasure  = _______________________________________ 

8. come this way  = _______________________________________ 
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9. sorry   = _______________________________________ 

10. per hour  = _______________________________________ 

11. bracelet  = _______________________________________ 

12. wallet   = _______________________________________ 

13. purse   = _______________________________________ 

14. stool   = _______________________________________ 

15. tense   = _______________________________________ 

16. relax   = _______________________________________ 

17. comfort  = _______________________________________ 

18. fist   = _______________________________________ 

19. stretch   = _______________________________________ 

20. prefer   = _______________________________________ 
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เฉลย Chapter 16 

Exercise 1          Please find the meaning of the following words. 

แบบฝกหดั 1     โปรดหาความหมายของคาํศัพทตอไปนี้ 

1. body massage  = นวดตัว 

2. oil massage  = นวดน้ํามัน 

3. foot massage  = นวดเทา 

4. herbal massage = นวดประคบสมุนไพร 

5. Thai massage  = นวดแผนไทย 

6. discount  = ลดราคา 

7. with pleasure  = ดวยความยินดี 

8. come this way  = เชิญทางนี้ 

9. sorry   = ขอโทษ เสยีใจ  

10. per hour  = ตอชั่วโมง 

11. bracelet  = กําไลมือ 

12. wallet   = กระเปาหนังขนาดเล็กและแบนสําหรับใสธนบัตร 

13. purse   = ถุงเงิน กระเปาเงิน กระเปาถือ 

14. stool   = ต่ังพักเทา มานั่งเดี่ยว 

15. tense   = ตึง เครียด เกร็ง 

16. relax   = ผอนคลาย 

17. comfort  = ความสบาย/ชวยเหลือ ปลอบโยน 

18. fist   = หมัด กําปน 

19. stretch   = ยืด เหยียด 

20. prefer   = ชอบ 
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Chapter 17 

ภาษาอังกฤษสําหรบัพนกังานขาย 

สาระสําคัญ 

 ในชีวิตประจําวันกิจกรรมการซื้อขายมีมากมาย ไมวาจะเปนการซื้อขายสินคา เคร่ือง

อุปโภค บริโภค การซื้อของท่ีระลึก การซื้อต๋ัวโดยสารประเภทตาง ๆ ผูเรียนจําเปนตองเรียนรู

ศัพทสํานวน ท่ีเหมาะสมและแตกตางกันไป ซึ่งประกอบดวยการถามราคาของสินคา ขนาด 

ระยะทาง ระยะเวลา ทางเลือก รวมท้ังการตอรองราคา การบอกผลการตัดสนิใจ ซึง่กิจกรรมการ

ซื้อขายอาจเกิดขึ้นแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ ตองเลือกใชภาษาใหถูกตอง  บรรลุ

วัตถุประสงค 

 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ผูเรียนสามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษในการเจรจาซื้อขายในสถานการณท่ี

ตางกันได โดยใชสถานการณจําลอง และสื่อท่ีเหมาะสม 

 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองท่ี 1  การถามขอมูล 

เร่ืองท่ี 2  การซื้อขายสินคาและการตอรองราคา 

เร่ืองท่ี 3  การซื้อขายต๋ัวโดยสาร รถโดยสาร รถไฟ เคร่ืองบิน 
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เรื่องที่ 1   การถามขอมูล 

 ในการซื้อขาย ผูซื้อตองรูจักใชสํานวนภาษาเพื่อถามขอมูล และผูขายตองใชสํานวนภาษา

เพื่อการใหขอมูลไดถูกตอง แสดงความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกลูกคาในแตละ

สถานการณดังนี้ 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

บอกความตองการในการซื้อสินคา 

Excuse me, do you have _______________ ? 

                                sell ________________ ?     

                   I’m looking for ______________. 

                   I want _____________________.   

ตองใชภาษาในการขายสินคา ดังนี ้

ทักทาย  Good morning/ Hello. 

ไตถาม

             Can I help you? 

  Do you need some help? 

             What can I do for you? 

             If you need anything, please let me know. 
 

Situation 1  At the souvenir shop. (ท่ีรานขายของท่ีระลึก) 

ตัวอยางบทสนทนาในการทักทายและไตถามความตองการ รวมท้ังการอํานวยความ

สะดวกแกลูกคาอยางสุภาพ โดยใชคําทักทายใหเหมาะสมกับชวงเวลา 

พนักงานขาย : Good morning. Can I help you? 

ลูกคา  : I want to buy some souvenirs. 

พนักงานขาย : Please come and look around. 

 

กิจกรรมที่ 1  ทักทาย เชิญชวน ลูกคา 

ฝกพูดบทสนทนาตอไปนี้ โดยสมมติตัวทานเปนพนักงานขาย ใชประโยคท่ีเหมาะสมเติมลงใน

ชองวางดานขวามือเพื่อทักทาย และเชิญชวนลูกคา 

พนักงานขาย : Hello. Can I help you?   • Good morning. _____________________ 

• ______________. What can I do for you? 

• Do you need some help? 

• ________________________________. 

• ________________________________. 

Do you need some help? 

Hello 
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ลูกคา  (บอกความตองการ) 

I want to buy some souvenirs. 

 

I am looking for _____________________. 

Do you have _____________? 

_________________ some souvenirs? 

 

แบบทดสอบ  1   จงเรียงลําดับประโยคการสนทนาระหวางพนักงานขายกับลูกคาใน                     

                                 การเชิญชวนและแสดงความตองการซื้อสินคา 

(A)  Yes, please. I’m looking for a pearl necklace. 

(B)  Good morning. 

(C)  Can I help you?  

(D)  This way, please. 

 

เรือ่งที่ 2  การซื้อขายสินคาและการตอรองราคา 

 ในการซื้อขายสินคา แหลงขายสินคามีท้ังประเภทท่ีเปนหางสรรพสินคาท่ีขายสินคา

ประเภทราคาตามปายราคา (fixed price) และรานคายอยท่ีลูกคาสามารถตอรองราคาสินคาได 

 

การแนะนํา การนําเสนอสินคา  

 ในการนําเสนอสินคา ผูขายตองอธิบาย และใหขอมูลสินคาตามท่ีลูกคาแสดงความ

ตองการ ฝกพูดบทสนทนาตอไปนี้ ท่ีแสดงความตองการของลูกคาวาตองการสินคาประเภทใด 

แบบใด และผูขายควรจะใชภาษาในการไตถามความตองการ แนะนําสินคาแกลูกคาอยางไร 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

I’d like to buy __________________. 

What’s this? 

What’s it for? 

What’s it made of? 

We have _____________________________. 

It’s a water dipper. 

It’s for taking water. 

It’s made of coconut shell. 

 

 

a fashionable t-shirt 

herb products 

Can you show me 

a shirt/some socks ‘Nike’, ‘Crocodile’, and many others 
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Situation  2    At the souvenir shop 

พนักงานขาย : We have woven baskets, boxes and some silverware.                               

What do you have in mind? 

ลูกคา : I’d like to buy a beautiful silver necklace, but not too expensive. 

พนักงานขาย : OK. I’ll show you this. It’s handmade. It’s from the ‘One Tambon One 

Product’ policy. 

ลูกคา : Can I try it on? 

พนักงานขาย : Sure. 

 

กิจกรรม 2  แนะนํา และนําเสนอสินคา  

ฝกสนทนาโดยแทนท่ีประโยคดวยคําในวงเล็บ 

What’s this? 

 It’s a water dipper. (กระบวยตักน้าํ) 

(home-made whiskey.), (foot massager) 

What’s One Tambon One Product Policy? 

It’s the government policy to promote  

one product per village. 

 

It’s a homemade whiskey. (สุราพื้นบาน)  

It’s a foot massager. 

 

 

แบบทดสอบ 2   ฝกเรียงลําดับบทสนทนาในการแนะนําสินคาตอไปนี ้

(A) Do you have some Thai silk? 

(B) Yes, we  have many colours and many kinds of silk. 

(C) Please come this way. 

(D) Good afternoon. 

(E) Can I help you? 
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แบบทดสอบ 3  เรียงลําดับบทสนทนาในการแนะนําสินคาตอไปนี ้

(A) It’s a handbag. 

(B) What’s it made of? 

(C) What’s this? 

(D) Do you have other colours? 

(E) Can I see the pink one, please. 

(F) Sure. Here you are. 

(G) It’s made of hand-woman silk. 

(H) Yes. They come in green, pink, orange and blue. 

 

ตอรอง ตกลงราคา 

ในการซื้อสินคาตามรานคาท่ัวไปท่ีไมใชหางสรรพสินคา ผูซื้อสามารถตอรองราคาได 

โดยใชภาษาท่ีแสดงความตองการใหผูขายลดราคาสินคาลง จํานวนเงินท่ีตองการใหผูขายลด

ราคาลง 

 

ฝกบทสนทนาตอไปนี้ โดยแทนท่ีดวยคําในวงเล็บ 

Can you lower the price? 

               (make it 250 baht) 

It’s too expensive.   

(That’s very) 

What about______________? 

Can you make it 250 baht

 

?  

That very expensive. 

 

What about 250 baht? 

 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

How much it is? 

It’s too expensive. 

Can you lower the price? 

It’s _______________________. 

It’s very cheap. 

How much can you pay? 

four hundred baht 
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Situation 3   Can you lower the price? 

ลูกคา : How much is it? 

พนักงานขาย : It’s not too expensive. It’s sixty-five dollars. 

ลูกคา : What about this small one? 

พนักงานขาย : It’s fifty-two. 

ลูกคา : I’ll take the first one. But can you lower the price? 

พนักงานขาย : How much can you pay? 

ลูกคา : What about sixty dollars? 

พนักงานขาย : O.K. 

 

แบบทดสอบ 4  จงเรียงลําดบัประโยคการตอรองราคาสนิคาตอไปนี้ใหถูกตอง 

(A) How much for this one? 

(B) How about fifteen? 

(C) O.K. sir. 

(D) That’s too expensive. 

(E) If you pay by cash, we can make it ten percent discount. 

(F) Two hundred dollars. 

 

เรื่องที่ 3  การซื้อขายต๋ัวโดยสาร 

 ในการเดินทางทองเท่ียว มีวิธีเดินทาง และการบริการตาง ๆ ท้ังรถโดยสาร รถไฟ และ

เคร่ืองบินผูเรียนตองรูคําศัพท สํานวนในการบอกระยะของการเดินทาง วันเวลาเดินทาง เพื่อแจง

แกพนักงานขาย 
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Situation 4   

 At the railway station. 

ลูกคา : I want to buy a ticket for Chiang Mai, please? 

พนักงานขาย : One way or return, sir? 

ลูกคา : Return, please. How much is the fare? 

พนักงานขาย : It’s two thousand two hundred fifty baht. Which day do you want to leave  

and your return trip? 

ลูกคา : I’ll take a night trip to Chiang Mai on 19th November and come back on the 

evening of 25th November, please. 

พนักงานขาย : O.K. Here is your ticket. The train departs from platform 6 at 18.30 p.m. 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

Excuse me.  I want to buy a ticket for ________, please? 

                    Can I have a train ticket for ____________ ,  

                    please. 

How much is the fare? 

• One way or return? 

• When do you want to leave? 

 

• ____________________. 

 

กิจกรรมที่ 4    ฝกพูดบทสนทนาตอไปนี้ เพื่อรูจักใชศัพท สํานวน เก่ียวกับการบอกจุดหมาย

ปลายทาง เท่ียวเดินทาง ราคาต๋ัวโดยสาร 

ลูกคา  

I want to buy a ticket to _________________. 

I want to buy  two            tickets to _____________. 

                       a one way ticket to _________. 

How much is the fare? 

พนักงานขาย 

When                 do you want to travel? 

On which day 

 

 

 

It’s 450 baht one way 

Songkhla 

Surat Thani 
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แบบทดสอบ 5  จงเรียงลําดับประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง 

(A) When are you travelling, sir? 

(B) The bus leaves at 13, 15, 17 p.m. Which one do you prefer? 

(C) Good morning. I’d like to buy a ticket to Udon Thani, please? 

(D) Saturday afternoon. 

(E) I’ll take the 3 o’clock bus. How much is it? 

(F) It’s 650 baht. 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

Could I book 

 

 

a 

 

ticket  

 

to 

 
 

_______, 

please? 

• May I know your departure time, please? 

• Hold on, please. I’ll check for you. 

• Your code is _________________. 

• Could you pick up your ticket at 

______________. 

round trip 

ticket 

two return 

tickets 

 

 

Making reservation for your flight. 

ในการซื้อต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน อาจตองรูจักศัพท สํานวน เก่ียวกับเท่ียวบิน (flight)     

การกําหนดรหัสต๋ัวจอง (code)  ราคา   

Situation 5     Booking air ticket 

พนักงานขาย : Good morning. Nok Air. May I help you? 

ลูกคา : Hello. I’d like to book a return ticket to Phuket for this Saturday afternoon, 

please. 

พนักงานขาย : We have two flights on Saturday afternoon. The first one is 14.30 p.m. and 

the other flight leaves at 17.45 p.m. Which one do you prefer? 

ลูกคา : Could I take the 17.45 flight, please? And I want to leave Phuket earliest 

on Tuesday. 

Bangkok 
QXZ798y 

three o’clock 
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พนักงานขาย : Allright. I check for you. There is a flight at 6.30 a.m. on Tuesday.            

Is that O.K.? 

ลูกคา : That’s great. 

พนักงานขาย : May I have your name, please? 

ลูกคา : It’s Virut Somchart. 

พนักงานขาย : Your seat is now booked. The code is ZG970H and the price is 6,300 baht. 

Please pick up your ticket within 5 p.m. this afternoon, 

ลูกคา : O.K. Thank you. 

 

กิจกรรมที่ 5 

ฝกบทสนทนาการจองต๋ัวเคร่ืองบินโดยแทนท่ีดวยคําในวงเล็บ 

ลูกคา 

I’d like to book a return ticket to New York. 

                (make a booking) 

I want to make a booking to New York  

             (for two tickets) 

 

 

I want to make a booking to New York. 

I want to make a booking to New York for 

two tickets. 

 

พนักงานขาย 

Which day    do you want to fly? 

                     (are you travelling) 

                      are you travelling ? 

leaving 

 

 

 

 

Which day do you want to leave? 
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(6 p.m.) 

แบบทดสอบ 6  จงเรียงลําดบัประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง 

(A) Yes, which date do you want to fly? 

(B) And the way back? 

(C) 19th of November, please. 

(D) Before 15th of November at 5.00 p.m., sir. 

(E) When is the dead line for issuing the ticket? 

(F) 25th of November. 

(G) Excuse me, I want to make a booking for Singapore from Bangkok for 2 tickets,    

  please. 

 

Situation 6      At the bus terminal. 

ลูกคา พนักงานขาย 

I’d like to  

I want to 

go to Ayudhaya. 

By a ticket to Hua Hin. 

It’s __________ baht one-way. 

round trip. 

How much is the ticket? The bus will leave Bangkok at ________. 
 

ลูกคา : Excuse me. I’d like to go to Khon Khaen. How much is the ticket? 

พนักงานขาย : It’s 370 baht one-way. 

ลูกคา : What time does the bus leave? 

พนักงานขาย : Every 2 hours, sir. 

ลูกคา : I’ll take a one-way ticket for the next bus. 

พนักงานขาย : O.K. Here is your ticket and your change. 
 

กิจกรรมที่ 6   ฝกฟงบทสนทนาเพื่อซื้อต๋ัวรถโดยสาร 

ลูกคา 

I want to go to Krabi. 

_________. I want to go to Krabi. 

Hello. I want to buy a ticket to Krabi. 

พนักงานขาย 

The fare is 600 baht. 

It’s 600 baht _______________. Hello for one way, sir 
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แบบทดสอบ 7   จงเรียงลําดับประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง 

(A) It’s 700 baht, sir. 

(B) When does the bus to Udorn leave? 

(C) At 12.30. 

(D) How much is the ticket? 

…………………………… 
 

Words Study 

Souvenirs (ของที่ระลึก)  

คาํศัพท/สํานวน ความหมาย 

Please come in. 

Please pay here. 

lacquerware 

bronzeware 

silverware 

wicker work 

wood carvings 

china 

pottery 

ceramics 

mugs 

vases 

photo frames 

paper weights 

baskets 

boxes 

trays 

coasters 

เชิญขางในเลยคะ 

ชําระเงินท่ีนี่ 

เคร่ืองเงิน 

เคร่ืองทองเหลือง 

เคร่ืองเงิน 

เคร่ืองจักสาน 

เคร่ืองแกะสลัก 

เคร่ืองกระเบ้ือง 

เคร่ืองปนดินเผา 

เคร่ืองเซรามิค 

เหยือก 

แจกัน 

กรอบรูป 

ท่ีทับกระดาษ 

ตะกรา 

กลอง 

ถาด 

ท่ีรองแกว 
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คาํศัพท/สํานวน ความหมาย 

We have silverware, china and 

ceramics. 

Yes, we have mugs, vases and 

baskets. 

How many   would you like? 

         do you need? 

What style do you like? 

How much can you pay? 

What do you have in mind? 

รานเรามีเคร่ืองเงิน เคร่ืองกระเบ้ือง เคร่ือง

เซรามิค 

ในรานมีถวยกาแฟ แจกัน ตะกรา 

 

ทานตองการจํานวนเทาไร 

 

ทานชอบแบบไหน 

ทานอยากไดราคาเทาไร 

ทานอยากไดแบบไหนคะ 

 

Female Accessories  (เคร่ืองแตงกายหญงิ) 

คาํศัพท ความหมาย 

T-shirt 

sweater 

dress  

skirt 

suit 

jeans 

pants 

high heels 

cap 

handbag 

sunglasses 

eye glasses 

tiepin  

jacket 

something fashionable 

เสื้อยืด 

เสื้อกันหนาว 

กระโปรงชดุ 

กระโปรง 

ชุดสูท 

กางเกงยีนส 

กางเกงขายาว 

รองเทาสนสูง 

หมวกไมมีปก 

กระเปาสะพาย 

แวนกันแดด 

แวนตา 

เข็มกลัดเนคไท 

เสื้อคลุม 

สินคาประเภทท่ีกําลังอยูในความนิยม 
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made of  (ทํามาจาก) : It is made of steel

คาํศัพท 

. It’s gold. 

ความหมาย 

silk 

batik 

plastic 

polyester 

teak wood 

coconut shell 

cotton 

steel 

hand – woven 

real gold 

real pearl 

Can you lower the price? 

Can you lower it  (two hundred/ 

10 dollars)

all right  

 ?  

other    

ผาไหม 

ผาบาติก 

พลาสติก 

ใยสังเคราะห 

ไมสัก 

กะลามะพราว 

ฝาย 

เหล็ก 

ทอมือ 

ทองแท 

ไขมุกแท 

ลดราคาอีกไดไหม 

ลดเหลือ 200 บาท/10 ดอลลารไดไหม 

 

ตกลง 

อันอ่ืน ชิ้นอ่ืน 
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แบบทดสอบทายบท 

ใหจับคูคําศัพท สํานวน หรือประโยคตอไปนี้ โดยใสหมายเลขใหถูกตอง    

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

A. made of 

B. something fashionable 

C. O.K. Thank you. 

D. wicker work 

E. souvenirs 

F. female accessories 

G. 1st December 

H. How about 650 baht? 

I. Sure. 

J. Your seat is now booked. 

 1. coasters, trays, boxes 

2. How much can you pay? 

3. Can I try it on? 

4. What do you have in mind? 

5. basket 

6. gold 

7. And the way back? 

8. The code is YZK035i 

9. high heels 

10. Here is your ticket. 
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เฉลย Chapter 17 
แบบทดสอบ 1 

  B, C, A,D 

 

แบบทดสอบ 2 

 D, E, A, B, C 

 

แบบทดสอบ 3 

 C, A, B, G, D, H, E, F 

 

แบบทดสอบ 4 

 A, F, E, D, B, C  

 

แบบทดสอบ 5 

 C, A, D, B, E, F 

 

แบบทดสอบ 6 

 G, A, C, B, F, E, D  

 

แบบทดสอบ 7 

 B, C, D, A 

 

แบบทดสอบทายบท 

 1.  e  2.  h 3.  i  4.  b  5.  d  

 6.  a  7.  g 8.  j   9.  f  10. c                                    
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธกิาร กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธกิาร กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ท่ีปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นายทวี โอมาก ขาราชการบํานาญ 

2. นายทองจุล ขันขาว สถาบัน กศน.ภาคกลาง 

3. นางชนิดา ดีย่ิง ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นางสภุาพรรณ  นอยอําแพง  ศึกษานเิทศก กศน. 

2. นางทองพนิ ขันอาสา ศึกษานเิทศก กศน. 

3. นางสาวอนงค   เชื้อนนท สํานักงาน กศน เขตบางเขน 

 

พัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 

1. นางสาวศรีสวาง  เล้ียววารินทร ขาราชการบํานาญ 

2. นางสาวชนิดา  ดีย่ิง  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3. นางทองพิณ  ขันอาษา ศึกษานเิทศก กศน. 

4. นางสาวสุลาง  เพ็ชรสวาง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรตันศิลป กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



426 

คณะผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2 
 

ที่ปรึกษา 

1.  นายประเสริฐ บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ  รองเลขาธกิาร กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                   รองเลขาธกิาร กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ท่ีปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางศุทธินี งามเขตต  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 

1.  นางสาวศรีสวาง เล้ียววาริณ   ขาราชการบํานาญ 

2.  นางทองพนิ  ขันอาสา   หนวยศึกษานเิทศก 

3. นางชนิดา  ดีย่ิง   ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง   กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน  กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	เรื่องที่ 2  ขนมธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา
	โครงสร้างประโยคต่าง ๆ
	1.  ประโยคความเดียว (Simple Sentence)   คือ ประโยคที่ประกอบด้วยกลุ่มคำ และมีความหมายสมบูรณ์ ประกอบด้วยภาคประธานและ ภาคกริยา หรืออาจจะมีส่วนเติมเต็มประกอบอยู่ในประโยคด้วย โครงสร้างของประโยคความเดียวมีดังต่อไปนี้
	ตัวอย่างของประโยคความเดียวในแบบต่าง  ๆ
	-  The students are happy.    =  ประธาน + กริยา + ส่วนเติมเต็ม -  Sujin bought the clothes.    =  ประธาน + กริยา + กรรม -  She is reading.     =  ภาคประธาน + ภาคแสดง -  Linda opens the store.    =  ภาคประธาน + กริยา + กรรมตรง -  I like his idea.     =...
	ขยายประธาน
	-  The news made company staffs happy.   =  ภาคประธาน + กริยา + กรรม +
	ส่วนเติมเต็มขยายกรรม
	กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประโยคความเดียวจะต้องประกอบด้วย 1 ประธาน 1 กริยา นั่นเอง ในส่วนของกรรม ส่วนเติมเต็ม และส่วนขยายอื่นๆนั้นผู้เขียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโอกาส
	2.  ประโยคความรวม (Compound Sentence)  คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวอย่างน้อย 2 ประโยคโดยมีคำเชื่อมระหว่างประโยค เช่น and, or และอาจคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) เพื่อให้เป็นประโยคเดียวกัน โครงสร้างของประโยคจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
	คำเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมประโยคความรวมนั้น ก็มีอยู่หลากหลายคำด้วยกัน ยกตัวอย่าง เช่น คำว่า and, not only….but also, จะใช้ในประโยคที่คล้อยไปในทางเดียวกัน       คำว่า  but, nor, neither nor  จะใช้ในการเชื่อมประโยคที่มีความหมายตรงข้ามกัน คำว่า becau...
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