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เลอืกค าตอบที่ถูกที่สุด 
1.   A  :  Thank  you. 

B  :  _______________________. 
a. You’re  welcome 
b. I’m  sorry 
c. O.K 

 

2.   A  :  ________________________ 
B  :  That’s  all  right. 
 a.  I’m fine 

b. I’m  sorry 
c. How  are  you? 

 

3.   A  :    I  live  in  Ratchaburi.   
    Where  do  you  live? 

B  :  ________________________. 
a. I live in Ratchaburi, too 
b. You’re welcome 
c. Thank you 

 

4.   A  :  Good  morning. 
B  :  _______________________. 

a. Good  afternoon 
b. Good  morning 
c. Good night 

แบบทดสอบก่อนเรียน  

Pre-test 
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5.    A  :  How  are  you? 
 B  :  _______________________. 

a. How  are  you? 
b. I’m  fine, thanks 
c. And you? 

 

6.   Bill.    :  Tom, this  is  Bob. 
Tom.  :  Nice  to  meet  you. 
Bob.   :  _____________________. 

a. How  do  you  do? 
b. Nice  to  meet  you , too 
c. Nice to meeting you, too 

 

7.    Linda.    :  Tom, this  is Ken  Woods.   
       Tom.     :  How  do  you  do, Sir? 
       Ken .     :  ___________________. 

a. I’m  fine, thanks 
b. How  do  you  do? 
c. Nice  to  meet  you 

 

8.   A  :  Fine, thanks.  And  you? 
B  :  _________________________. 

a. Not  bad 
b. Good morning 
c. Good afternoon 
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9.    Louis  :  Hi! Laura, how are you? 
Laura  :  Hi! Louis. I’m not  so well.________.   

a. I  have a  fever. 
b. I  have a good luck. 
c. I  have a new friend. 

 

10.  A  :  I  am  a  nurse.  What’s  your occupation ? 
       B  :  ________________________. 

a. I  live  in  Petchaburi 
b. I  am  a  teacher 
c. I  am  a  woman 

 

11.  My  name is __________________. 
       I’m  __________________  years. 

a. 17, Suda 
b.  Suda, 17 
c. Petchaburi,17 

 

12.  Miss Suda :  See you later. 
       Mr.Tom    :   __________.    

a. See you 
b. Yes, thank you 
c. Yes. You’re welcome 
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13.  Miss Cathy :  Give my regards to Mr. A.J. 
       Miss Suda  :  ______________.     

a. Yes, I do 
b. Yes, I will 
c. yes, alright 

 

14.   Miss Carolyn  :  Hope to see you soon, bye. 
        Mr. Dan          :  ________________.            

a. Yes, I will 
b. Yes, I hope so 
c. Yes, thank you 

 

15.  Miss Aliz  :    I wish you luck. 
       Mr.Bob     :    _____________,Good bye.  

a. You too 
b. You will  
c. You wish 

 

16.  Miss Cathy  :  Well, thanks for the information.   
       Mr. Dan     :      _________________. Good bye.         

a. I call you later  
b. You’re welcome 
c. Thanks for the  information 

 
 
 
 



5 

17.  Miss Kate   :   I look forward to hearing from you.   
       Mr. Danael :   ______________________ .         

a. I’m much obliged to you  
b. I’ll speak to you tomorrow  
c. I look forward to hearing from you, too         

 

18. Mr. Ken    :  What a nice party! 
      Miss Suda :   _________________. 

a. Thanks for coming  
b. I’m glad you liked I 
c. Thank you for inviting me 

 

19.  Mr. Ken    :  Thanks for the meal. 
      Miss Suda  :   ____________________. 

a. That’s all right 
b. I’m glad you liked it 
c. It’s nice of you to say so 

 

20.  A   :  What’s you job? 
       B   :   I am _____________ . 

a. a teacher 
b. a cat 
c. a man 
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สาระส าคญั     การทกัทายและการตอบรับการทกัทายเป็นมารยาททางสงัคมของ           
การส่ือสารในชีวติประจ าวนั  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั   ผูเ้รียนเขา้ใจและใชภ้าษาองักฤษในการทกัทายและ ตอบ
รับค าทกัทายเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลไดถู้กตอ้งตามโอกาสและ
สถานการณ์  
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1  การทกัทายในช่วงเวลาต่าง ๆ  
 เร่ืองท่ี 2  การทกัทายบุคคลเม่ือพบกนัคร้ังแรก  
 เร่ืองท่ี 3  การทกัทายบุคคลท่ีรู้จกักนัมาก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่ 1 
การทักทายและการตอบรับค าทักทาย 

 (Greeting) 
  



7 

 เร่ืองที่ 1  การทักทายในช่วงเวลาต่าง ๆ  
 การทกัทายและตอบรับการทกัทายเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล   ใน
การทกัทายมีช่วงเวลา ดงัน้ี 

 Good  morning สวสัดีตอนเชา้       (หลงัเท่ียงคืน  ถึงเท่ียงวนั)            
 Good  afternoon สวสัดีตอนบ่าย      (หลงัเท่ียงวนั  ถึงเวลา  18.00 น.)  
 Good  evening สวสัดีตอนเยน็/ค ่า (หลงั  18.00  น.  ถึงเท่ียงคืน)      
 Good  night            ราตรีสวสัด์ิ  (เป็นค าใชก้ล่าวลาในตอนกลางคืน 
                                             ไม่ใช่ค าทกัทายหรือ ตอบรับค าทกัทาย)               
 
 

 

 

                 
การตอบรับค าทักทาย   

Good  morning       ผูก้ล่าวตอบใช ้ Good morning                                                                                                       
Good afternoon       ผูก้ล่าวตอบใช ้  Good afternoon                                                                                                                                                 
Good evening       ผูก้ล่าวตอบใช ้  Good evening         
Good  night            ผูก้ล่าวตอบใช ้   Good night                    
 
ตวัอย่างประโยค 
Mrs. Laura :      Good morning, Mr. Smith.   
Mr. Smith :  Good morning, Mrs. Laura.   
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ตวัอย่างประโยค 
Mrs.Anna:       Good afternoon, Mr. Sam.   
Mr.Sam:       Good afternoon, Mrs. Anna .   
 

 
 

 
 
เร่ืองที่  2   การทักทายบุคคลเมื่อพบกนัคร้ังแรก 

ในการทกัทายเม่ือพบกนัคร้ังแรกกบับุคคลท่ีเราไม่รู้จกัคุน้เคย หรือเพ่ิงพบกนั 
จะใชป้ระโยคดงัน้ี  

How do you do? 
Nice to meet you. 

 I’m glad to meet you. 
  Nice to know you. 
 
How do you do?   มกัใชก้บัคนท่ีรู้จกักนัคร้ังแรกหรือไม่คุน้เคยกนั  
ประโยคน้ีมีความหมายเหมือนค าวา่ สวสัดีแต่ไม่ตอ้งการค าตอบ   ผูก้ล่าวตอบจึงใช้
ประโยค How do you do?  ตอบกลบัไดเ้ช่นเดียวกนั 

                                                                                          
 
 

                     
 
 

Good morning  My name is 
Linda. 

How do you do? I’m 
Jerry Smith. 
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ตวัอย่างประโยค 
Mr. Sam:    Good morning, Mr. Jack. I’m glad to meet you.                                     
Mr. Jack :   Good morning, Mr. Sam. I’m glad to meet you, too. 
                        
ตวัอย่างประโยค 
Mr. Smith: Good afternoon, Mr. Joey. Nice to know you. 
Mr. Joey :  Good afternoon, Mr. Smith. Nice to know you, too. 
                   
ตวัอย่างประโยค 
Mr. Tom:  Good evening, Mr. Jim. Nice to meet you. 
Mr. Jim :   Good evening, Mr. Tom. Nice to meet you, too.          
 
ตวัอย่างประโยค 
Bobby   :      How do you do? Pleased to meet you. 
Aliz      :      How do you do? Pleased to meet you, too. 
 
ตวัอย่างประโยค 
Linda  :      Good morning. My name is Linda. How do you do? 
Jerry    : How do you do? I’m Jerry Smith. 
Linda  :         How do you do?   
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เร่ืองที่  3   การทักทายบุคคลที่รู้จักกนัมาก่อน 
 การทกัทายกบับุคคลท่ีเรารู้จกัคุน้เคย     ปกติเราจะใชค้  าพดูไม่เหมือนกนั          

โดยทัว่ไปการทกัทายมี 2 แบบ ดงัน้ี      
การทกัทายแบบเป็นทางการ      (Formal Greeting)          
การทกัทายแบบไม่เป็นทางการ (Informal  Greeting)   
การทักทายแบบเป็นทางการ (Formal Greeting)  ใชก้บับุคคลท่ีอาวโุสกวา่หรือ

ในวงการธุรกิจ ราชการ       
 
 
 
 

ตวัอย่างประโยค 
Mr. Jack:  Good  morning  Mr. Tee. 
Mr. Tee:   Good  morning  Mr. Jack  How  are  you  today?                       
Mr. Jack:  Fine, thank  you.  And  how  are  you? /And you? 
Mr. Tee:   Fine, thank  you. 
 
ตวัอย่างประโยค 
Susan:  Good  evening, Laura.  How  are  you? 
Laura:  Good  evening, Susan.  Not  so well.  I  have  a  fever.             
Susan:  Take  care  of  yourself.  You ought  to  see   the  doctor. 
Laura:  Yes, I  will. 
 
 
 

Good morning 
Mr.Jack How are you 
today? Good morning  Mr.Tee 



11 

หรือหลงัค าทักทาย  อาจเป็นค าถามเกีย่วกบัเร่ืองดนิ  ฟ้า  อากาศ  ในขณะน้ัน  เช่น 
It’s  a  lovely  day,  isn’t  it.         (วนัน้ีอากาศดีนะ) 
It’s  isn’t  very  nice  today, is  it?      (วนัน้ีอากาศไม่ดีเลยนะ) 
It’s  nice  and  warm, isn’t  it?             (วนัน้ีอากาศดีและอบอุ่นนะ) 
It  isn’t  a  lovely  day, is  it?          (วนัน้ีอากาศไม่ดีเลยนะ) 
 
การตอบรับ  (Responding) 
Yes,  it  is.                     (ค่ะ  วนัน้ีอากาศดี) 
Yes,  it’s  lovely.                               (ค่ะ  วนัน้ีอากาศดี) 
Yes,  it’s  beautiful.                            (ค่ะ  วนัน้ีอากาศดี) 
No, it  isn’t.                                       (วนัน้ีอากาศไม่ดีเลย) 
No, it’s  terrible.     (วนัน้ีอากาศไม่ดีเลย) 
 
ตวัอย่างประโยค 
Mr. Paul:     Good  morning.  Mrs. Mali 
Mrs. Mali :  Good  morning.  Mr. Paul. It a lovely day today, isn’t it?              
Mr. Paul:     Yes, it is. 

 
ตวัอย่างประโยค 
Mr.George:   Good  afternoon, Mr. Ken. 
Mr.Ken:   Good afternoon, Mr. George. It  isn’t  very  nice  today, is  it? 
Mr. George:    No, it’s  terrible. 
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ข้อสังเกต   
1. การถามประโยคท่ีผูถ้ามคาดวา่ค าตอบของผูต้อบจะเห็นดว้ยมกัจะใชค้  าถาม

ท่ีเป็นปฏิเสธ  เช่น  ถาม  It’s  lovely  day, isn’t  it?  ตอบ  Yes,     it is.  และ
ถา้ผูถ้ามคาดวา่ค าตอบจะไม่เห็นดว้ย ประโยคค าถามจะเป็น    It  isn’t  nice  
and  sunny  today, is  it?  ตอบ  No, it  isn’t. 

2. ประโยค  Present  Simple. 
 

 
 

ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนัหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นจริง  เช่น 
It’s a lovely day today, isn’t it?   (วนัน้ีอากาศดีนะ) 
It’s isn’t very nice today, is it?    (วนัน้ีอากาศไม่ดีเลย) 
Today is Monday.   (วนัน้ีเป็นวนัจนัทร์) 

 
 
 
 
 

การทักทายแบบไม่เป็นทางการ   (Informal Greeting) จะใชก้บัเพ่ือนสนิท หรือคนท่ี
เราคุน้เคย    ซ่ึงจะใช ้  Hi   หรือ   Hello   น าก่อนช่ือเพ่ือนหรือไม่ตอ้งมีช่ือเพ่ือนกไ็ด ้  
แลว้ตามดว้ยประโยคต่อไปน้ี 
Hi,Sam. /   Hello Joe.             (สวสัดี) 
Hi,Sam. How are things?    (เป็นอยา่งไรบา้ง) 
Hello, Joe. How’re you doing?    (เป็นอยา่งไรบา้ง) 
Hello, Liz. How’s life?    (เป็นไงบา้ง) 
Hi, How’s everything?              (เป็นอยา่งไรบา้ง) 

             S             +               V1 
    ประธาน          +         กริยาช่องท่ี  1 
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Hi,What’s new?              (มีอะไรใหม่  ๆ  ไหม) 
What’s up?               (ท าอะไรอยู)่ 

การตอบรับค าทักทาย  (Responding)   ค  าตอบทัว่ ๆ  ไปกจ็ะเป็น 
So so.                        (กเ็ร่ือย  ๆ, กง็ั้น  ๆ) 
All right,thank you.                     (สบายดี  ขอบคุณ) 
Very well,thank you.                   (สบายดีจริง  ๆ  ขอบคุณ) 
Not bad.                        (ไม่เดือดร้อน, กไ็ม่เลว) 
Not much.                        (ไม่มีอะไรพิเศษ) 
Nothing special.                         (ไม่มีอะไรพิเศษ) 
 

ตวัอย่างประโยค 
 Sam:   Hello, Liz. How’s life?     
 Liz :   All right,thank you. What’s new?        
 Sam:   Nothing  special.    
 
ตวัอย่างประโยค 
 Jai:       Hi!  How  are  things? 
 Porn:    Very well  indeed, How  about  you? 
 Jai:       Not  so  bad. 
 
หลงัค าทักทายจะเป็นค าถามเกีย่วกบัสุขภาพ  เช่น 
 How  are  you? 
 How  are  you  today?    

How  are  you  this  morning?  
How  are  you  this afternoon?  
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การตอบรับ  (Responding) 
ถ้าสบายดจีะตอบว่า 

I’m  fine, thank  you.  And  how  are  you?    
(สบายดี  แลว้คุณล่ะ) 
Fine, thank  you.  And  you?      
(สบายดี  แลว้คุณล่ะ) 
Very  well, thank  you.      
(สบายดี  ขอบคุณ) 

ถ้าไม่สบายจะตอบว่า 
       I’m  not  so  well  today.  (วนัน้ีฉนัไม่ค่อยสบาย) 
       Not so well. I have a fever.  (วนัน้ีฉนัไม่สบาย  เป็นไข)้ 
       Not very well. I have a flu.   (วนัน้ีฉนัไม่สบายเป็นไขห้วดัใหญ่) 
คู่สนทนาจะตอบว่า 

I’m  sorry  to  hear  that.   (เสียใจดว้ยนะ) 
Take  care  of  yourself.   (ดูแลสุขภาพคุณดว้ยนะ) 
That’s too bad.    (แยจ่งัเลย)   
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Exercise 1     Complete the conversation. 
    (จงเตมิบทสนทนาที่เกีย่วกบัการทักทายให้สมบูรณ์)  
1. Linda :   Good morning.   
    John :     _______________.   
 
2. Louis :   _______________.   
   Jack :     Good afternoon.   
 
3. Susan :  Good evening,   
    Laura :         ___________________,   
 
4.  John :     Good night. 
    Linda :   ______________ 
 
5.   Bobby ทกัทาย Jinny ซ่ึงเป็นเพ่ือนใหม่ ในเวลา 09.00 น.  

Bobby :  ______________Jinny.  
  

6.   Jinny พบกบั David ซ่ึงเป็นหวัหนา้งานในเวลา 13.00 น.   
Jinny : ________________ Mr. David.   

 
7.   Susan กล่าวลา Daddy  ก่อนเขา้นอน   

Susan : ________________.  
Daddy : ________________.    

  
8.  Mr.Sam :    Good morning, Mr. Jack. _____________________.                                     
     Mr.Jack :   Good morning, Mr. Sam. I’m glad to meet you, too. 
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9.  Mr.Smith : Good afternoon, Mr. Joey. Nice to know you. 
     Mr.Joey  :  Good afternoon, Mr. Smith., _______________too. 
                    
10.   Bobby ทกัทาย Jinny ซ่ึงเป็นเพ่ือนใหม่ ในเวลา 10.00 น.  

 Bobby: ______________________. Jinny, how are you?  

  

Exercise 2   Complete the conversation. 

  (จงเตมิบทสนทนาที่เกีย่วกบัการทักทายให้สมบูรณ์)   
  

1.   Amnath: _____________, My name is Amnath. 
      Nipon:    Hello, I’m Nipon ___________. 
      Amnath:  __________too. Are you a new student? 
      Nipon:    Yes, Are you a new student, too? 
      Amnath: Yes. 
 
 2.  Mr.Jack :  Good  morning  Mr. Tee. 
      Mr.Tee :   ____________.  Mr. Jack  How  are  you  today?                       
      Mr.Jack :  ____________.  And  how  are  you? 
      Mr.Tee :   Fine, thank  you. 
  
3. Susan:  ______________, Laura.  How  are  you? 
   Laura:  Good  evening, Susan.  _______________.  I  have  a  fever.             
   Susan:  Take  care  of  yourself.  You ought  to  see   the  doctor. 
   Laura:  I will. 
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Exercise 3  จับคู่ค าศัพท์และความหมายให้ถูกต้อง 
 

Hello ไม่มีอะไรพิเศษ 
How are things? เป็นไงบา้ง 
How’re you doing? แยจ่งัเลย 
How’s life?   สวสัดี 
How’s everything?   เป็นอยา่งไรบา้ง 
What’s new? มีอะไรใหม่  ๆ  ไหม 
What’s up?   เป็นอยา่งไรบา้ง 
Very well,thank you.    ไม่เดือนร้อน, กไ็ม่เลว 
Not bad. สบายดีจริง  ๆ  ขอบคุณ 
Not much.   ท าอะไรอยู ่
That’s too bad.   เป็นอยา่งไรบา้ง 

 

Exercise 4   จบัคู่ค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
 

A B 
Good morning. 
 

ราตรีสวสัด์ิ 

Good afternoon.   
 

สวสัดีตอนเชา้ 

Good evening,   
 

สวสัดีตอนบ่าย 

Good night. 
 

สวสัดีตอนเยน็ 
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Exercise 5  จงเตมิความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 
 Good morning.       ______________________ 
 
 Good afternoon      _____________________  
 
 Good evening,         _____________________  
 
 Good night             ______________________ 
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สาระส าคญั    การแนะน าตนเองและการแนะน าผูอ่ื้น  เป็นมารยาททางสงัคมท่ีส าคญั
ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั   ผูเ้รียนเขา้ใจและใชภ้าษาองักฤษในการพดูเก่ียวกบัการ
แนะน าตนเองและการแนะน าผูอ่ื้นตามมารยาทท่ีดีทางสงัคม   
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1  การแนะน าตนเองกบัผูอ่ื้น  
 เร่ืองท่ี 2  การแนะน าผูอ่ื้นใหรู้้จกักนั  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่2 
การแนะน าตนเองและการแนะน าผู้อืน่ 

( Introducing oneself and others)  
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เร่ืองที่  1  การแนะน าตนเองกบัผู้อืน่    
1.1    การแนะน าตนเองอย่างเป็นทางการ  (formal  Introduction) 
เช่น May  I  introduce  myself?   
        My  name  is  Somporn  Wansawang. 
 (ขออนุญาตแนะน าตวั  ผมช่ือสมพร  วนัสวา่ง) 
 
 Can / Could  I  introduce  myself?   
        My  name  is  Jack Smith. 
 (ขออนุญาตแนะน าตวั  ผมช่ือแจ๊ค  สมิธ) 
 
 Let  me  introduce  myself?   
        I  am  Amporn  Ploysang. 
 (ขออนุญาตแนะน าตวั  ดิฉนัช่ืออมัพร  พลอยแสงค่ะ) 
 
 How  do  you  do? Mr.  Steven. 
           My  name  is  Marry. 
 (สวสัดีค่ะคุณสตีเวน  ดิฉนัช่ือแมร่ีค่ะ) 
 
 How  do  you  do?  Miss  Suzie.   
           I’m  glad  to  meet  you. 
 (สวสัดี คุณซูซ่ี  ยนิดีท่ีไดรู้้จกั) 
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  ข้อสังเกต      How  do  you  do.  เป็นส านวนท่ีใชใ้นการทกัทายอยา่งสุภาพ  เม่ือพบ
กนัคร้ังแรก 
 การตอบรับ  (Responding) 
 เช่น I’m  glad  to  meet  you. 
  Pleased  to  meet  you. 
  Nice  to  meet  you.  ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 
  Nice  to  know  you. 
  How  do  you  do? 
 
                  I’m glad  to meet you, Pleased to meet you, Nice to meet you.              
(ควรสงัเกตประโยคท่ีเป็นรูป  infinitive  with  to  ท่ีใชต้ามหลงั Adjective 
(ค าคุณศพัท)์  และสามารถใชเ้ป็นรูป  gerund (V. ing) กไ็ด ้เช่น   
               Nice meeting you.   
               Glad meeting  you.   
               Nice  knowing  you. 
 
หลงัจากแนะน าตนเองแล้วอาจบอกช่ือ  ทีท่ างานหรืออาชีพ 
 เช่น I  come  from  Nakorn  Pathom, Thailand. 

(ดิฉนัมาจากจงัหวดันครปฐม  ประเทศไทยค่ะ) 
I  work  at / in  the  post  office  near  here. 
(ผมท างานท่ีท่ีท าการไปรษณียใ์กล ้ ๆ  ท่ีน่ี) 
I’m  a  student  (ดิฉนัเป็นผูเ้รียน)  
I’m  a  doctor.  (ผมเป็นหมอ) 
 

 

ข้อสังเกต 
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ตวัอยา่ง  เช่น Good morning, My mane is Sombat Phosri. 
I  come  from  Bangkok, Thailand. 
I  work  at  the  hospital.  

 
 

 
 
 
 
หรือจะใชค้  าถามวา่มาจากท่ีไหนหรือถามเก่ียวกบัอาชีพในการสนทนาโตต้อบกนัเช่น 
 Where  do  you  come  from? / Where  are  you  from? (คุณมาจากไหน) 
 What  do  you  do?  (คุณมีอาชีพอะไร) 
 What’s  your  job?  (คุณมีอาชีพอะไร) 
 
ตวัอย่างประโยค 
David : May  I  introduce  myself?  My  name  is  David.                   
William :    How  do  you  do?  My  name  is  William. 
David :      Nice to know  you. Where  are  you  from? 
William :    I’m  from  Australia.  And  you? 
David :   I’m  from  America. 
 
 
 
 

 
Hello. I’m Bob Robin  
from England. 
 

 

Hello. I’m Liza  
 
from Canada 

How do you do? 
 
 My name is William. 

May I introduce myself? 
My name is David 
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ตวัอย่างประโยค 
Susan :    Let me introduce myself. I am Susan Steven. 
     I’m  a secretary. 
Laura :   Glad  to  meet  you.  I’m  Laura  Carpenter.    
               Where  do  you  come  from? 
Susan :   From  New  York.  And  you? 
Laura :    I’m  from  Spain. 
Susan :   What  do  you  do? 
Laura :   I’m  a  nurse. 

 
 1.2 การแนะน าตนเองอย่างไม่เป็นทางการ  (Informal  Introduction) 
เช่น Hi / Hello.  I’m  Andy.  From  France. 
 Hi / Hello.  My  name  is  William.  From  England.                        
 
 
 
 
 

 
ตวัอย่างประโยค 
   Bob :  Hello.  I’m  Bob  Robin.  from  England. 
   Liza :  Hello.  I’m  Liza  from  Canada. 
   Bob :  It’s  a  nice  party, isn’t  it? 
   Liza :  Lovely.  How  do  you  do? 
   Bob :   How  do  you  do?  Glad  to  know  you. 
   Liza :  Glad  to  know  you, too. 

 
Hello. I’m Bob Robin from 
England. 
 

 
Hello. I’m Liza from 
Canada 
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   Verb  to  be  ในประโยค  ยอ่รูปไดด้งัน้ี 
   I  am  ยอ่รูปเป็น I’m 
   You  are ยอ่รูปเป็น You’re 
   It  is  ยอ่รูปเป็น It’s 
   We  are ยอ่รูปเป็น We’re 
   They  are ยอ่รูปเป็น They’re 
   She  is  ยอ่รูปเป็น She’s 
   He  is  ยอ่รูปเป็น He’s 
 

เร่ืองที่  2  การแนะน าบุคคลอืน่ ให้รู้จักกนั   
 การแนะน าบุคคลอ่ืนใหรู้้จกักนั (Introducing  Others)  มี  2  แบบ   คือ 
 2.1  การแนะน าบุคคลอืน่แบบเป็นทางการ  (Formal  Introduction)   เช่น  
 I’d  like  to  introduce  you  to  Mr.  Dacha. 
 I’d  like  you  to  meet  Miss  Suporn. 
 John, may / can / could  I  introduce  you  to   Miss  Sopa  Sangdeun. 
 Let me introduce you to Miss Sopa Sangdeun. 
 I’m pleased to introduce Miss Sangdeun.        

การตอบรับ  (Responding)  เช่น  
 How  do  you  do?   
 Nice  to  meet  you.   
 Glad  to  meet  you. 
 Pleased  to  meet  you. 
 หรือถา้ผูแ้นะน าไม่แน่ใจวา่บุคคลท่ีจะแนะน าใหรู้้จกักนัเคยรู้จกักนัมาก่อนหรือ
เปล่าอาจใชป้ระโยคน้ี  By  the  way , have  you  meet  Liza  Barker? 
 

ข้อสังเกต 
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การตอบรับ  (Responding) 
เช่น I’m  afraid  not. 
 I  don’t  think  so. 

ตวัอย่างประโยค 
Somporn :    Let  me  introduce  you  to  Mr.  Bunthum   Deemark, my  General 

Manager,  This  is  Miss  Suda  Thongthai. 

Bunthum :     How  do  you  do? Pleased  to  meet  you. 

Suda :    How do you do?  Pleased to meet you, too.   
Bunthum :    What  do  you  do? 
Suda :   I’m  a  nurse. 
 
ตวัอย่างประโยค 
Mr.Green :   By  the  way.  Laura, have  you  meet  Miss  Liza  Barker?                      
Miss Laura :   I’m  afraid  not. 
Mr.Green :   This  is  Liza  Barker, my  friend. 
Miss Laura :   How do you do? Nice to meet you. 
Miss Liza :   How do you do? Nice to meet you, too.   
Miss Laura :   Where  are  you  from? 
Miss Liza :   I’m  from  Canada. And  you? 
Miss Laura :   I’m  from  New  Zealand. 
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 2.2 การแนะน าบุคคลอืน่อย่างไม่เป็นทางการ  (Informal  Introduction)    จะ
ใชเ้พ่ือแนะน าเพื่อนสนิท หรือเพื่อนท่ีคุน้เคยใหรู้้จกักนั ซ่ึงจะใช ้ Hi หรือ  Hello น า
ก่อนช่ือเพ่ือนหรือไม่ตอ้งมีช่ือเพ่ือนกไ็ด ้  แลว้ตามดว้ยประโยคต่อไปน้ี 
 
ตวัอย่างประโยค 

Pen :   Hi, Peter. This is Laura, she’s  my cousin. 
  Laura, this is Peter, my  classmate. 
Peter :   Hi, Laura.  Pleased  to  meet  you. 
Laura :   Hi, Peter.  Pleased  to  meet  you,  too. 
 
ตวัอย่างประโยค 

Paul:   Hello. Mark, this is my friend, Nancy.  
Mark:   Hello.  Nancy. Nice to  know  you. 
Nancy:   Hello. Mark, Nice to  know  you, too. 
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Exercise 1  Complete the following dialogue about Introducing. 
1. A  :  How are you? 

B  :  ________________________ 
   

2.  A :   How do you do? 
 B  :  _______________________ 

 
3. Anna :       Lizzy, this is my friend, Tommy. 

Lizzy :       _____________________________ 
Tommy:     _____________________________. 
 

4. Jack :  Bob,__________________  to  meet    
                 my  friend,  Clinton.              

Bob :   How  do  you  do? 
Clinton:  _____________________. 

 
    5.    Tom   :  Carolyn, this  is  _____________. 

Carolyn :  Hi.  I’m  glad  to  meet  you. 
 Ken  :   ______________, too. 

Exercise 2 Complete the conversation. 
 

  Sopa: ___________. My name is Sopa. 
 Siree: ___________ . I’m Siree. How do you do?                                          
 Sopa: ___________ . It’s nice to meet you. 
 Siree: ___________ too. 
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Exercise 3 Match the situation in A and expressions in B correctly. 
  (จบัคู่สถานการณ์ใน A  และ B ให้ถูกต้อง) 
 

A ค าตอบ B 

1. Nice to see you. 
2. It’s a lovely day, isn’t it? 
3. How are you today? 
4. All right, thanks. 
5. Just fine. How are you? 

 

 

 

_________________ 

A:วนัน้ีอากาศดีจงัเลยนะ 

B:วนัน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง 
C:สบายดี แลว้คุณล่ะ 
D:ยนิดีท่ีไดพ้บคุณ 
E:สบายดี ขอบคุณ 

 

Exercise 4 Write a short conversation for each of the following. 
  (เขยีนบทสนทนาส้ัน ๆ ในสถานการณ์ต่อไปนี)้ 

Situation A บุคคล 2 คน ทักทายและแนะน าตนเอง 

 A : ________________________________________ 
 B : ________________________________________ 
 A : ________________________________________ 
 B : ________________________________________ 
 

Situation B Peter แนะน า Tony ใหรู้้จกักบั Laura 
 _______________________________________ 
 
 _______________________________________ 
 
 _______________________________________ 
 
 ___________________________________________ 
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Exercise 5 Ordering Dialogues below 
  (เรียงล าดบับทสนทนาข้างล่างให้ถูกต้อง) 

ประโยค ตอบ 
A :  How do you do. I’m Louis. Nice to meet you. 
B :  May I introduce myself? My name is Peter. 
C :  I’m a secretary. How about you? 
D :  How do you do. Nice to meet you, too. What’s your job? 
E :  I’m an engineer. Where are you from? 
F :  I’m from Bangkok, Thailand? 
G : I’m from India. And you? 

 

 
Exercise 6  Introducing Yourself. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Name : _________________________ 
Last name :  _____________________ 
Place of birth :  ___________________ 
School : ________________________ 
Work at : ______________________ 
(occupation) 
Hobbies :  _________________________ 
(Open answers) 

 

  รูปภาพ 
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Exercise 7  Interview your best friend and take notes while interviewing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes 

 

NAME:  ___________________________________ 

Last name:   __________________________ 
Place of birth:  _____________________________ 
School:  __________________________________ 
Work at: __________________________________ 
(occupation) 
Hobbies:  _________________________________ 
 

(Open answers) 
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สาระส าคญั    การกล่าวลา และการตอบรับการกล่าวลา เป็นมารยาททางสงัคมในการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั   ผูเ้รียนเขา้ใจและมีทกัษะในการพดูเก่ียวกบัการกล่าวลา 
และการตอบรับการกล่าวลา  ตามความเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1  การกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ  

1.1  การกล่าวลาหลงัพดูคุยกนัแลว้ 
1.2 การกล่าวลาก่อนการเดินทาง 
1.3 การกล่าวลาทางโทรศพัท ์
1.4 การกล่าวลาหลงังานเล้ียงเลิก 
1.5 การกล่าวลาก่อนเขา้นอน 

 เร่ืองท่ี 2   การตอบรับการกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ 
   
   
 
  
 

บทที ่3 
การกล่าวลาและการตอบรับการกล่าวลา 

(Leave Taking) 
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เร่ืองที่ 1  การกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ  
       1.1  การพดูกล่าวลาหลงัการพดูคุยกนัแลว้   
      การกล่าวลา เป็นมารยาททางสังคม ดงันั้นจึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้องและ
เหมาะสม โดยทัว่ไปการกล่าวลา นิยมใชส้ านวนดงัต่อไปน้ี  
ส านวนที่ใช้พูดกล่าวลา     การตอบรับ 
Goodbye.                           Goodbye. 
Bye.                                Bye. 
Take care.                           Yes, I will. 
การพูดกล่าวลาและคาดหวงัว่าจะพบกนัอกี 
See you.                                 See you. 
See you later.                         Yes, see you later. 
See you soon.                         Yes, see you soon. 
See you tomorrow.                 Yes, see you tomorrow. 
See you next time.                  Yes, see you next time. 
See you next week.                 Yes, see you next week. 
Hope to see you soon.             Yes, I hope so. 
Don’t forget to write.               O.K. Good bye. 
Don’t forget to call.                 O.K. Good bye. 
 
การพูดกล่าวลาและฝากความระลกึถงึไปยงับุคคลที่รู้จกั 
Give my regards to Dan.        Yes, I will.  
Say hello to Ploy.                  Yes, I will. 
Give my love to Tom.             Yes, I will. 
Good night ใชพ้ดูกล่าวลาเฉพาะตอนกลางคืน (หรือกล่าวลาเม่ือเขา้นอน) ซ่ึงจะไม่ได้
พบกนัอีกจนกระทัง่รุ่งเชา้ ในการพดูตอบรับค ากล่าวลาจะใช ้Good night   เหมือนกนั    
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Exercise  ให้ผู้เรียนจบัคู่กบัเพือ่นฝึกอ่านออกเสียงตามตวัอย่างประโยคข้างล่าง                     

ตวัอย่างประโยค 
 Miss Suda:  See you later. 
 Mr.Tom:    Yes, see you later. 
ตวัอย่างประโยค  
 Miss Cathy :  Give my regards to Mr. A.J. 
 Miss Suda :    Yes, I will. 
ตวัอย่างประโยค 
 Miss Carolyn:  Hope to see you soon, bye. 
 Mr. Dan:            Yes, I hope so. 
 
 
 
 
 

นอกจากน้ี ในการกล่าวลา ผูก้ล่าวลาอาจใชส้ านวนท่ีแสดงถึงจ าเป็นตอ้งลาไปแลว้ เช่น 
I must go now. 
I’d better go now. 
I must be leaving now. 
Sorry, I’m got to go now. 
I’m afraid I’ve got to go. 
It’s time to say good bye. 
It’s late, I should be going. 
Excuse me, I have to go now.  
I hope you don’t mind I’ve got to go. 
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และตามดว้ยค าอ าลา ซ่ึงความหมายจะอยูท่ี่น ้ าเสียงและการแสดงออก ดงัน้ี 
 Good bye 
 Bye bye 
 So long 
 See you 
 See you later 
 See you again 
 All the best 
 
ส าหรับผูท่ี้เพ่ิงรู้จกักนั เม่ือจะกล่าวลา นิยมใชด้งัน้ี 
 Miss Aliz:  It was nice meeting you. 
 Mr. Bob:      Nice meeting you, too. Good bye.  
 
 
 
 
 

Exercise ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพ่ือนฝึกพดูบทสนทนาตามตวัอยา่งประโยคขา้งล่างน้ี 

ตวัอย่างประโยค 
Miss Cathy :  I’m got to go now, bye. 

 Mr. Dan  :  Bye.        

ตวัอย่างประโยค 
Miss Anna :   It’s time to say good bye, see you. 
Mr. Bill : See you.           
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ตวัอย่างประโยค 
Miss Sue :     Excuse me, I have to go now.  

  Mr. Jack  :     O.K, see you again. 

ตวัอย่างประโยค 
Miss Laura :   Well I must be going. It was nice meeting you, Joe.                            

  Mr. Joe  :     Nice meeting you. Good bye. 
 Miss Laura :   Good bye. 

 
 
 

 
 
 1.2   การพูดกล่าวลาก่อนการเดนิทาง 
 ในการพดูกล่าวลาหลงัการพดูคุยกนัแลว้ หรือก่อนการเดินทาง  จะพดูบอกลา
กนั หรือจะบอกวา่  แลว้พบกนัใหม่  มีส านวนการพดูดงัน้ี  
 Bye                    
 Good bye 
 So long 
 See you 
 See you later 
 หรืออาจจะกล่าวค าอวยพรขอใหเ้ดินทางปลอดภยั โชคดี  หรือขอใหเ้ป็นวนัท่ีดี
ของท่าน   มีส านวนในการการพดู เช่น 
 Have a nice day. 
 Have a nice trip. 
 I wish you luck. 
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 Have a good time. 
 Have a nice weekend. 
 Have a safe journey back home. 
 ค ากล่าวลา Have a safe journey back home.ใชใ้นกรณีท่ีส่งเพ่ือน หรือ
ชาวต่างชาติกลบับา้น  หรืออาจใชค้  าวา่ Bon voyage! กไ็ด ้
 
 
 
 
 
การตอบรับ  (Responding) 
 You too. 

Thanks, you too.  
Exercise  ให้ผู้เรียนจบัคู่กบัเพือ่นฝึกพูดบทสนทนาดงัตวัอย่างข้างล่างนี ้
ตวัอย่างประโยค 
 Miss Anna :   Take care and have a nice day, Bill. 

Mr. Bill :   Thank you, you too.      
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ตวัอย่างประโยค 
 Miss Aliz :    I wish you luck. 
 Mr.Bob :    You too, good bye.  
 
 
 
 
ตวัอย่างประโยค 
 Miss Sue    :        Have a nice trip.   
  Mr. Jack  :        Thank you, bye. 
 Miss Sue :        Bye. 
 

ตวัอย่างประโยค 
 Miss Laura :    Have a good time, Joe.                             
  Mr. Joe  :    Thank you. Good bye. 
 Miss Laura :   Good bye. 
 
ตวัอย่างประโยค 
 Miss Suda :      Have a safe journey back home. 
 Mr.Tom  :  Thank you. 
 
 
 
 
 
 



38 

 1.3  การพูดกล่าวลาทางโทรศัพท์ 
ในการพดูกล่าวลาทางโทรศพัท ์หลงัจากท่ีพดูคุยธุระกนัเสร็จแลว้ ก่อนท่ีจะวาง

สายโทรศพัท ์ มีค าพดูปิดทา้ยดงัน้ี 
 

การพูดขอบคุณ  (ส าหรับความช่วยเหลอืที่ได้รับ)   มีส านวนการพดูดงัน้ี 
I’m much obliged to you.  
Thank you for your assistance. 
Well, thanks for the information. 
Thank you very much for your help. 
I’m very grateful for your assistance. 
 
การพูดกล่าวตอบการขอบคุณ 
Not at all. 
Don’t mention it. 
You’re welcome. 
 
การพูดกล่าวลา 
Good bye/ Bye. 
I call you later. 
Thanks for calling. 
Thank you, Good bye. 
I look forward to hearing from you. 
I look forward to seeing/meeting you. 
I’ll speak to you tomorrow/next week. 
Look forward to hearing from you again soon. 
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ตวัอย่างประโยค 
Miss Cathy :  Well, Thanks for the information.   

 Mr. Dan  :     You’re welcome. Good bye.        
 Miss Cathy :    Good bye.        
 
 
 
 

 
 
ตวัอย่างประโยค 
 Miss Suda :   I’m much obliged to you.  
 Mr.Tom :   Not at all. 
 Miss Suda :   Good bye.        
 
ตวัอย่างประโยค 

Miss Kate :   I  look forward to hearing from you.   
 Mr. Danael :   I’ll speak to you tomorrow.          
 Miss Kate  :    Good bye.        
 Mr. Danael :   Good bye.    
 
ตวัอย่างประโยค 

Miss Lucy :  I’ll have a meeting in five minutes. Bye now.                          
 Mr. Danny :  Okay. Bye. I call you later.  
 Miss Lucy  :    Bye.         
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 1. 4  การพูดกล่าวลาหลงังานเลีย้งเลกิ 
 ตามมารยาท เม่ืองานเล้ียงเลิก ก่อนจะกลบับา้น ผูถู้กเชิญจะตอ้งกล่าวชมกล่าว
ขอบคุณ และบอกลาเจา้ของงาน   โดยการพดูส านวน  ดงัน้ี  

What a nice party! 
Thanks for the meal. 
Thank you for inviting me. 
Thank you for this lovely meal. 

 Thank you so much for a lovely party.   
 
การตอบรับ  (Responding) 
 That’s all right. 

You’re welcome.   
 Thanks for coming. 

I’m glad you liked it. 
 It’s nice of you to say so. 
 
ตวัอย่างประโยค 
 Miss Suda :  I must be going. Thank you for this lovely meal.                           
 Mr.Tom :   You’re welcome.   
 Miss Suda :   Good bye.        
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ตวัอย่างประโยค 
 Mr.Ken :  Thanks for the meal. 
 MissSuda :  That’s all right. 
 
 
 
 
ตวัอย่างประโยค 

Miss Kate   :  Thank you so much for a lovely party.                         
 Mr. Danael  :   You’re welcome.            
   
ตวัอย่างประโยค 
 MissCarolyn :  That was one of the best meals I’ve ever eaten.                                               
 Mr.Dan :   It’s nice of you to say so. 
 
 
 
ตวัอย่างประโยค 
 Mr. Ken :  What a nice party! 
 Miss Suda :  I’m glad you liked it. 
 
 
ตวัอย่างประโยค 
 Mr.Tom :  Thank you for inviting me. 
 Mr.Dan :  Thanks for coming. 
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 1. 5  การพูดกล่าวลาก่อนเข้านอน 
 ในการพดูกล่าวลาก่อนการเขา้นอน ตามมารยาทของชาวตะวนัตก มกัจะใช้
ส านวนกล่าวลาง่าย ๆ  เช่นค าวา่     Good night    โดยผูต้อบรับกใ็ชค้  าวา่ 
Good night    เช่นกนั    และนอกจากน้ีอาจจะอวยพรขอใหห้ลบัฝันดี หรือหลบัอยา่งมี
ความสุข โดยใชส้ านวนดงัน้ี 
 Sleep well. Good night. 
 Have a good dream. Good night. 
การตอบรับ  (Responding) 
 Good night. 
 Thank you. Good night.         
ตวัอย่างประโยค 

Miss Anna :   Sleep well. Good night.  
Mr. Bill :  Good night.       

      ตวัอยา่งประโยค 
Miss Sue :    Have a good dream. Good night.   

  Mr. Jack  :   Thank you. Good night. 

  
เร่ืองที่  2 การตอบรับการกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ  
 ในการตอบรับการกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ มีส านวนในการพดู ดงัน้ี 
 

ตวัอย่างส านวนการพูดกล่าวลา ความหมาย 
Good bye หรือ bye-bye หรือ Bye. 
See you. 
So long. 
Good  night. 
See you later. 

ลาก่อน 
แลว้พบกนั 
ลาก่อน 
ราตรีสวสัด์ิ 
แลว้พบกนัใหม่ 
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ตวัอย่างส านวนการพูดกล่าวลา ความหมาย 
See you again. 
See you around.  
Have a good time. 
See you next week. 
Have a nice weekend. 
I’ll see you after class. 
Take care and have a nice day. 
Give my best wish to your sister.  
So long, Tony.  Say hello to your 
brother for me 
I must be going. Thank you so much 
for a lovely party. 
I have to go now. Call me when you 
have time. Good bye.  

แลว้พบกนัอีก 
แลว้ค่อยพบกนั  
ขอใหมี้ความสุข 
แลว้เจอกนัใหม่สปัดาห์หนา้ 
ขอใหมี้ความสุขในวนัสุดสปัดาห์ 
แลว้พบกนัหลงัเลิกเรียน 
ดูแลตวัเองและขอใหมี้ความสุขนะคะ
ส่งความปรารถนาดีถึงพ่ีสาวคุณดว้ย 
ลาก่อนนะ โทน่ี ฝากสวสัดีถึงพี่ชายคุณ
ดว้ย 
ฉนัตอ้งกลบัแลว้  ขอบคุณส าหรับงาน
เล้ียงท่ีแสนน่ารักอยา่งน้ี  
ฉนัตอ้งไปแลว้นะ   โทรหาฉนับา้ง     
ถา้คุณมีเวลาวา่ง ลาก่อน  

        

Exercise 1   Choose the best answer  about leave taking. 
                    (จงเลอืกค าตอบที่ถูกต้องเกีย่วกบัการกล่าวลา ) 
       
1.  Miss Suda:  See you later. 
     Mr.Tom:    _____________. 

a. Take care                              
b. Yes, I will 
c. Yes, see you 
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2. Miss Cathy :  Give my regards to Mr. A.J. 
    Miss Suda :    ________________. 

a. Yes, I will  
b. Yes, see you 
c. Yes, I hope so 

 

3.  Miss Carolyn: Hope to see you soon, bye. 
    Mr. Dan:     ______________________. 

a. Yes, see you  
b. Yes, I hope so  
c. Yes, I will see you too. 

 4.  Miss Aliz:      It was nice meeting you. 
Mr. Bob:         ___________________.Good bye.  

a. Yes, I will  
b. Nice meeting you, too 
c. Thank you, Good night 

 

5.   Miss Cathy:    I’m got to go now, bye. 
Mr. Dan:    ____________.      

a. Bye      
b. Yes, I will             
c. Yes, I hope so 
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6.   Miss Anna:  It’s time to say good bye, see you. 
Mr. Bill:    ______________.     

a. See you   
b. Yes, I will             
c. Yes, I hope so 

 

7.  Miss Sue:      Excuse me,_______________.  
Mr. Jack:      O.K,  see you again. 

a. Take care 
b. See you again 
c. I have to go now 

 
 
 

8.  Miss Lauca:  Well I must be going. __________, Joe.      
    Mr. Joe:        Nice meeting you, too. Good bye.  

a. See you again                      
b. I have to go now 
c. It was nice meeting you 

 

9.  Miss Suda:  See you later. 
     Mr.Tom:    Yes, _______________. 

a. I will             
b. see you 
c. I hope so 
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10. Miss Cathy :   Give my regards to Mr. A.J. 
      Miss Suda :    Yes, ___________________. 

a. I will             
b. see you again 
c. I have to go now 

 

11.   Miss Carolyn  :  Hope to see you soon, bye. 
         Mr. Dan  :          Yes, ____________________. 

a. I hope so          
b. see you again 
c. I have to go now  

 
 
 

12.  Miss Aliz :      I wish you luck. 
      Mr. Bob :          ___________________. Good bye.  

a. You too 
b. You will  
c. You wish 

 

13. Miss Suda :      Have a safe journey back home. 
      Mr.Tom :     ___________________________. 

a. Good bye 
b. Thank you 
c. You’re welcome 
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14. Miss Cathy:  Well, Thanks for the information.   
       Mr. Dan:      ____________________. Good bye.        

a. I call you later  
b. You’re welcome 
c. Thanks for the  information 

     
15.  Miss Kate :  I look forward to hearing from you.   
        Mr. Danael :     ___________________________.          

a. I’m much obliged to you.  
b. I’ll speak to you tomorrow.  
c. I look forward to hearing from you too.      
 

16. Mr. Ken:        What a nice party! 
      Miss Suda:   _________________________. 

a. Thanks for coming  
b. I’m glad you liked it 
c. Thank you for inviting me 

 
 

17.  Mr.Ken:     Thanks for the meal. 
      MissSuda:  _________________________. 

a. That’s all right 
b. I’m glad you liked it 
c. It’s nice of you to say so 
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18. Miss Suda:  I must be going ___________________. 
      Mr.Tom:     You’re welcome.   

a. I’m glad you liked it 
b. It’s nice of you to say so 
c. Thank you for this lovely meal 

 
 

19. Miss Anna:  Sleep well _________________.  
Mr. Bill:     Good night.   

a. Good bye 
b. Good night 
c. See you again  
 
 

20.  Miss Sue :   ________________. Good night.   
       Mr. Jack :  Thank you, Good night.  

a. Good bye 
b. See you again  
c. Have a good dream 

 
Exercise 2  Complete the following dialogue  about leave taking . 
                      (เตมิบทสนทนาเกีย่วกบัการกล่าวลาให้สมบูรณ์) 
1.  Miss Suda :   See you later. 
    Mr. Tom :     Yes, ___________________. 
2.  Miss Cathy  :   Give my regards to Mr. A.J. 
     Miss Suda  :     Yes, ___________________. 
3.  Miss Carolyn:      ___________________, bye. 
      Mr. Dan :  Yes, I hope so. 
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4.  Miss Aliz :      I wish you luck. 
     Mr. Bob :      ___________________. Good bye.  
5.  Miss Suda :    Good bye.    
     Mr. Tom :     ___________________. 
6.   Miss Sue :   Have a nice trip.   
      Mr. Jack :      ___________________, Bye. 
      Miss Sue :     Bye. 
7.    Miss Laura :     Have a good time, Joe.                             
      Mr. Joe :      ___________________ Good bye. 
       Miss Laura :    Good bye. 
 8.   Mr. Tom :  Thank you for inviting me. 
  Mr. Dan :  ___________________. 
9.  Mr. Tom :  Good night. 
      Mr. Dan :   ___________________.         
10.  Miss Anna :   Sleep well. Good night.  
     Mr. Bill :  ___________________.       
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สาระส าคญั  
 การเขียน การอ่าน พยญัชนะ สระ และประสมค า  เป็นทกัษะพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษและการส่ือสาร 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ผูเ้รียนสามารถ เขียน อ่าน พยญัชนะ สระ และประสมค าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1   การเขียนพยญัชนะ 
                   1.1   ตวัพิมพใ์หญ่และตวัพิมพเ์ลก็ 
  1.2  ตวัเขียนใหญ่ ตวัเขียนเลก็ 
 เร่ืองท่ี 2    การออกเสียงสระแทแ้ละสระประสม 
 เร่ืองท่ี 3   วิธีการประสมค า 
  3.1  ค าประกอบดว้ยพยญัชนะและสระแท ้
  3.2  ค าประกอบดว้ยพยญัชนะ สระแท ้และตวัสะกด 
  3.3  ค าประกอบดว้ยอกัษรน า 2 ตวั 
  3.4  ค าประกอบดว้ยตวัสะกด 2 ตวั 
  3.5  ค าประกอบดว้ยสระประสม 
  3.6  ค าข้ึนตน้ดว้ยสระ 
  3.7  ค าท่ีข้ึนตน้ดว้ย ch และ sh  
 

บทที ่4 
การเขียน การอ่านพยญัชนะ สระ และการประสมค า 
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เร่ืองที่ 1    การเขียนพยญัชนะ 
                  1.1   ตวัพมิพ์ใหญ่และตวัพมิพ์เลก็ 
 

A a 
เอ 

B b 
บี 

C c 
ซี 

D d 
ดี 

E e 
อี 

F f 
เอฟ 

G g 
จี 

H h  
เอช 

I i 
ไอ 

J j 
เจ 

K k 
เค 

L l 
แอล 

M m 
เอม็ 

N n 
เอน็ 

O o 
โอ 

P p  
พี 

Q q 
คิว 

R r 
อาร์ 

S s 
เอส 

T t 
ที 

U u 
ย ู

V v 
ว ี

W w 
ดบัเบิลย ู

X x 
เอก็ซ์ 

Y y 
วาย 

Z z 
ซี 
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  1.2  ตวัเขยีนใหญ่ ตวัเขยีนเลก็ 
 

A a  
เอ 

B b  
บี 

 C e 
ซี 

 D d 
ดี 

 E e  
อี 

 F f 
เอฟ 

 G g 
จี 

 H h 
เอช 

 I i 
ไอ 

 J j 
เจ 

K k  
เค 

L l 
แอล 

M m  
เอม็ 

 N  n 
เอน็ 

O o  
โอ 

P  p  
พี 

 Q q 
คิว 

 R r 
อาร์ 

 S s 
เอส 

 T  t 
ที 

 U u 
ย ู

 V v 
ว ี

 W w  
ดบัเบิลย ู

 X x
เอก็ซ์ 

 Y y 
วาย 

 Z z 
ซี 
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เร่ืองที ่2    การออกเสียงสระแท้และสระประสม 

  สระแทใ้นภาษาองักฤษ ประกอบไปดว้ย ตวัอกัษร ดงัน้ี 

a เอ e  อี i  ไอ o  โอ u ย ู

  สระประสม  มีการใชด้งัต่อไปน้ี 

 ee    เสียง อี      เช่น meet มีท 
 a_e  เสียง  เอ  เช่น  fade เฟด                                  
 oo  เสียงสระอู เช่น boot     บูท 
 ull  เสียงท่ีอยูร่ะหวา่ง สระ อุ กบัสระอ ู   เช่น   bull   
 o_e   เสียง โอ  เช่น bone    โบน 
 i_e   เสียง ไอ เช่น fine     ไฟน ์
 oi   เสียง ออย  เช่น coin     คอยน ์
 ou   เสียง อาว  เช่น round  ราวน ์

 

เร่ืองที่ 3    วธีิการประสมค า 
  3.1  ค าประกอบดว้ยพยญัชนะและสระแท ้
  ในการประสมค า  สามารถน าพยญัชนะในภาษาองักฤษ มาประสมกบั
สระแท ้ a  e  i  o  u    ดงัตวัอยา่ง 
   d+ a  = da   
   m+e  = me 
   h+i  = hi 
   g+o  = go 
   r+u  = ru 
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  3.2  ค าประกอบดว้ยพยญัชนะ สระแท ้และตวัสะกด 
  ในการประสมค า  สามารถน าพยญัชนะในภาษาองักฤษ มาประสมกบั
สระแท ้a  e  i  o  u   และตวัสะกด  ดงัตวัอยา่ง  
   c+a+t  = cat 
   m+a+p = map 
   v+a+n  = van 
   r+e+d  = red 
   b+e+d  = bed 
   p+e+n  = pen 
   h+i+t  = hit 
   d+o+g  = dog 
   s+o+n  = son 
   h+o+p  = hop 
   g+u+n  = gun 
   j+u+g  = jug 
   s+u+n  = sun 
    
  3.3  ค าประกอบดว้ยอกัษรน า 2 ตวั 
  การประสมค าในภาษาองักฤษ  สามารถใชพ้ยญัชนะ/ ตวัอกัษรน า 2 ตวั 
มาประสมกบัสระ  เช่น 
   gr+a+y = gray 
   th+e+m = them  
   th+i+n  = thin  
   st+o+p = stop  
   pl+u+m = plum  
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  3.4  ค าประกอบดว้ยตวัสะกด 2 ตวั 
   ค  าในภาษาองักฤษ   ประกอบตวัสะกด 2 ตวั   เช่น 
   d+a+r+k = dark  
   l+a+s+t = last 
   l+a+m+p = lamp 
   f+i+s+h = fish 
   d+i+s+h = dish 
   p+i+n+k = pink 
   c+o+l+d = cold 
   m+o+n+k = monk 
    
  3.5  ค าประกอบดว้ยสระประสม 
  การสร้างค าในภาษาองักฤษ  สามารถใชส้ระประสม ดงัตวัอยา่ง 
   g+o+o+d = good 
   k+e+e+p = keep 
   m+e+e+t = meet 
   r+o+o+f = roof 
   m+o+o+n = moon 
   t+o+o+l = tool 
   t+e+a+m = team 
   p+a+i+n = pain 
   g+o+a+t = goat 
   r+o+a+d = road 
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  3.6  ค าข้ึนตน้ดว้ยสระ 
  ค าในภาษาองักฤษท่ีข้ึนตน้ดว้ยสระ เช่น 
   o+n  = on 
   a+n  = an 
   a+s  = as 
   a+t  = at 
   i+t  = it 
   i+n  = in 
   u+s  = us 
 

3.7 ค าท่ีข้ึนตน้ดว้ย ch และ sh  
 ค  าในภาษาองักฤษท่ีข้ึนตน้ดว้ย   ch และ sh  เช่น 
   c+h+a+t = chat 
   s+h+o+p = shop 
   s+h+o+t = shot 
   s+h+o+w = show 

    s+h+u+t = shut 
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Exercise 1  จงเขยีนตวัพมิพ์ใหญ่ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercise 2  จงเขยีนตวัพมิพ์เลก็ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercise 3  จงเขยีนตวัเขยีนใหญ่ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercise 4  จงเขยีนตวัเขยีนเลก็  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Exercise 5  จงเขยีนสระแท้ในภาษาองักฤษ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercise 6   จงสร้างค าโดยใช้สระประสมต่อไปนี ้

1. ee    ……………………………………………. 

2. a_e   …………………………………………….                                 

3.  oo  …………………………………………….    

4.  ull  …………………………………………….    

5.  o_e …………………………………………….    

6. i_e  …………………………………………….    

7. oi  …………………………………………….    

8. ou …………………………………………….    

Exercise 7  จงน าพยญัชนะในภาษาองักฤษ มาประสมกบัสระแท ้  
 1.  a : …........................................................................... 
 2.  e : …........................................................................... 
 3.  i  : …........................................................................... 
 4.  o : …........................................................................... 
 5. u : …........................................................................... 
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Exercise 8   จงน าพยญัชนะในภาษาองักฤษ มาประสมกบัสระแท ้ และตวัสะกด    
1. …………………………………………………. 
2. …………………………………………………. 
3. …………………………………………………. 
4. …………………………………………………. 
5. …………………………………………………. 

 

Exercise 9  จงน าพยญัชนะในภาษาองักฤษ/ ตวัอกัษรน า 2 ตวั มาประสมกบัสระ    
6.  …………………………………………………. 
7. …………………………………………………. 
8. …………………………………………………. 
9. …………………………………………………. 
10. …………………………………………………. 

 

Exercise 10  จงเขียนค าในภาษาองักฤษท่ีมีตวัสะกด 2 ตวั   
11. …………………………………………………. 
12. …………………………………………………. 
13. …………………………………………………. 
14. …………………………………………………. 
15. …………………………………………………. 
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Exercise 11  จงเขียนค าในภาษาองักฤษโดยใชส้ระประสม 
16. …………………………………………………. 
17. …………………………………………………. 
18. …………………………………………………. 
19. …………………………………………………. 
20. …………………………………………………. 

    

Exercise 12   จงเขียนค าในภาษาองักฤษท่ีข้ึนตน้ดว้ยสระ    
21. …………………………………………………. 
22. …………………………………………………. 
23. …………………………………………………. 
24. …………………………………………………. 
25. …………………………………………………. 
 

Exercise 13   จงเขียนค าในภาษาองักฤษท่ีข้ึนตน้ดว้ย ch และ sh   
26. …………………………………………………. 
27. …………………………………………………. 
28. …………………………………………………. 
29. …………………………………………………. 
30. …………………………………………………. 
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สาระส าคญั  
  จ านวนนบัและล าดบัท่ี เป็นส่ิงจ าเป็นในการเรียนรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษ
และการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ผูเ้รียนสามารถใชจ้ านวนนบัและล าดบัท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1    การอ่านและเขียนจ านวนนบั 
 เร่ืองท่ี 2    การอ่านและเขียนล าดบัท่ี 
 เร่ืองท่ี 3    การเขียนประโยคท่ีมีจ านวนนบั หรือล าดบัท่ี 
 เร่ืองท่ี 4    การพดูประโยคท่ีมีจ านวนนบัหรือล าดบัท่ี   
 
 
 
 
 

  

 

 

เร่ืองที ่5 
จ านวนนับและล าดบัที่ 

Cardinal numbers and Ordinal numbers 
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เร่ืองที่ 1    การอ่านและการเขียนจ านวนนับ   
        เลขจ านวนนบั  Cardinal numbers.   คือตวัเลขท่ีนบัจากหลกัหน่วยเป็นตน้ไป เช่น 
       จงอ่านตวัเลขที่นับจากหลกัหน่วย 1-9 
 

1. = one (วนั) 
2. =  two (ทู) 
3. = three (ทรี) 
4. = four (โฟร์) 
5. = five (ไฟว)์ 
6. = six (ซิกส์) 
7. = seven (เซเวน่) 
8. = eight (เอท็) 
9. = nine (ไนน)์ 

  
 

จงอ่านตวัเลขที่นับจากหลกัสิบ 10-99 
 

10. = ten  (เทน็) 
11. = eleven  (อิเลเวน่) 
12. = twelve  (ทเวลฟ) 
13. = thirteen  (เทอร์ทีน) 
14. = fourteen (โฟร์ทีน) 
19. = nineteen (ไนน์ทีน) 
20. = twenty  (ทะเวนทิ) 
21. = twenty-one (ทะเวนทิ-วนั) 
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ตวัเลขท่ีนบัจาก 21-99 จะน าค า one ถึง nine มาต่อทา้ยหลงัเคร่ืองหมาย  - (hyphen) 
ดงัน้ี 
  21 -  twenty-one 
  22 -  twenty-two 
  29 - twenty-nine 

30-39 thirty - thirty-nine 
40-49 forty - forty-nine 
50-59 fifty - fifty-nine 
60-69 sixty -  sixty-nine 
70-79 seventy - seventy-nine 
80-89 eighty - eighty-nine 
90-99 ninety - ninety-nine 
100 one hundred (a hundred) 

 

การนบัเลขจากหลกัร้อย จะใชห้ลกัการแบบหลกัหน่วย หลกัสิบ เหมือนกนัแต่จะใช ้
and  ดว้ย เช่น 

101   one hundred and one 
111 one hundred and eleven 
199 one hundred and ninety-nine 
200 two hundred 
300 three hundred 
1,000 one thousand (a thousand) 
1,001 one thousand and one 
2,000 two thousand 
1,000,000 one million (a million) 
2,000,000 two million 
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ข้อสังเกต เลข 0 อ่านวา่ Zero (ซีโร่) หรือ o /ho (โอ) 
 เลขจ านวนนบัของภาษาองักฤษไม่มีหลกัหม่ืน แสน หรือลา้น          

ดงันั้นจ านวนนบัท่ีเกินพนัจึงตอ้งอ่านจ านวนหน่วยพนัหรือร้อยดว้ย เช่น 
 1,010 one (a) thousand and ten หรือ ten hundred and ten. 
 3,450 three thousand four hundred and fifty. 
 52,560 fifty-two thousand five hundred and sixty. 
 
 

เร่ืองที่ 2  การอ่านและเขียนล าดบัที่ Ordinal numbers    
  Ordinal numbers   คือตวัเลขท่ีบอกล าดบัท่ี จาก 1 เป็นตน้ไป  
       การบอกล าดบัที่จะใช้ค าเหมือนกบัเลขจ านวนนับ  ยกเว้นบางล าดบั   เช่น 

    ล าดบัท่ี 1 First 
    ล าดบัท่ี 2 Second 
    ล าดบัท่ี 3 Third 
    ล าดบัท่ี 4 Fourth 
    ล าดบัท่ี 5 Fifth 
    ล าดบัท่ี 6 Sixth 

   ล าดบัท่ี 7 Seventh 
   ล าดบัท่ี 8 Eighth 

    ล าดบัท่ี 9 Ninth 
    ล าดบัท่ี 10 Tenth 
    ล าดบัท่ี 11 Eleven 
    ล าดบัท่ี 12 Twelfth 
    ล าดบัท่ี 13 Thirteenth 
    ล าดบัท่ี 19 Nineteenth 
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 การบอกล าดบัที ่20-29 ที่ลงท้ายด้วยเลข 0 
 

    ล าดบัท่ี 20  Twentieth 
    ล าดบัท่ี 30  Thirtieth 
    ล าดบัท่ี 40  Fortieth 
    ล าดบัท่ี 50  Fiftieth 
    ล าดบัท่ี 90  Ninetieth 

 
 
 
 

ข้อสังเกต  การใชล้ าดบัท่ีนั้นจะใชค้  าเหมือนกบัเลขจ านวนนบั  แต่จะเติม 
“th” ไปขา้งหลงั ยกเวน้ 1-3 ท่ีเปล่ียนรูป และ 5, 9, 12 จะ
แตกต่างกบัเลขจ านวนนบัเลก็นอ้ย   

  ท่ี 1  ใช ้ first 
  ท่ี 2   ใช ้ second 
  ท่ี 3  ใช ้ third 
  ท่ี 5, 15 และล าดบัอ่ืน ๆ ท่ีลงทา้ยดว้ย 5 เปล่ียน five เป็น fifth  
  แลว้เติม th 
  ส่วน 9 ตดั e ออกจาก nine เป็น nin แลว้จึงเติม th 
  ส าหรับตวัท่ีลงทา้ยดว้ยหลกัสิบใหเ้ปล่ียน  ty  เป็น tie  
  แลว้จึงเติม th  
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การบอกล าดบัที ่ที่เป็นหลกัสิบจะใช้ค าเหมือนกบัเลขจ านวนนับ แต่จะเปลีย่นเฉพาะตวั
หลงัให้เป็นล าดบัที่หลงัเคร่ืองหมาย – (hyphen)   เช่น 
    ล าดบัท่ี 21 Twenty-first 

    ล าดบัท่ี 22 Twenty-second 
    ล าดบัท่ี 23 Twenty-third 
    ล าดบัท่ี 29. Twenty-ninth 

 

รูปย่อของเลขล าดบัที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกต 1.   การเขียนเลขบอกล าดบัท่ี  ส่วนใหญ่จะเติม th ไวข้า้งทา้ย  
         ยกเวน้ ล าดบัท่ี หน่ึงสองและสาม   

    2. ตวัเลขท่ีลงทา้ยดว้ย y เช่น twenty, thirty เม่ือเขียนเป็น   
                                      ล าดบัท่ี จะเปล่ียน y เป็น ie ก่อนแลว้จึงเติม th เช่น  
                                      twentieth , thirtieth    
         3.   ค าบอกล าดบัท่ีจะตอ้งมี ค าวา่ the น าหนา้เสมอ 

 1 st the first 
 2 nd the second 
 3 rd the third 
 4 th the fourth 
 5 th the fifth 
 6 th the sixth 
 7 th the seventh 
 8 th  the eighth 
 9 th the ninth 
 10 th the tenth 
 11 th the eleventh 
 

12 th the twelfth 
13 th the thirteenth 
14 th  the fourteenth 
19 th the nineteenth 
20 th the twentieth 
21 st the twenty-first 
22 nd the twenty-second 
23 rd the twenty-third 
24 th the twenty-fourth 
30 th the thirtieth 
31 st the thirty-first 
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เร่ืองที่ 3  การเขียนประโยคที่มีจ านวนนับ หรือล าดบัที่   
 

 

 
 

 

 

 

 ใช้โครงสร้างประโยค   Present  Simple  Tense  :  Subject + Verb 1  + Object  
ประธาน + กริยาช่องท่ี 1 ( s )  ถา้ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษท่ี 3 หลงัค ากริยาจะตอ้งเติม s 
 ตวัอย่าง  

ประธาน 
(Subject) 

กริยาช่องที่ 1 
(Verb 1) 

กรรม (Object) ความหมาย 

I have four  pens.                   ฉนัมีปากกาส่ีดา้ม 
She buys two  shirts.               เธอซ้ือเส้ือเช้ิตสองตวั 
He is the third person. เขาเป็นคนท่ีสาม 
We are the first  group.              พวกเราเป็นกลุ่มแรก 
 It is  on  Rama  the 5th  road. มนัอยูท่ี่ถนนพระรามหา้ 

They are twenty baht. มนัราคายีสิ่บบาท 
Please wait at the second building. กรุณารอท่ีตึกท่ีสอง 
Somsri is the first girl in this 

line. 
สมศรีเป็นเดก็หญิงคนแรกใน
แถวน้ี 

Wichai lives in the fifth house. วิชยัอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัท่ีหา้ 
The third 

bus 
has many students. รถบสัคนัท่ีสามมีนกัเรียน

มาก 
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เร่ืองที่ 4  การพูดประโยคที่มีจ านวนนับหรือล าดบัที่ 
 ในการพดูประโยคท่ีมีจ านวนนบัหรือล าดบัท่ีนั้น จะใชโ้ครงสร้างประโยคใน
การพดูเช่นเดียวกบัการเขียน  ดงัน้ี 

ประธาน 
(Subject) 

กริยาช่องที่ 1 
(Verb 1) (s ) 

กรรม (Objective) ความหมาย 

She washes four  skirts.              เธอซกักระโปรงส่ีตวั 

They live on the second  floor. พวกเขาพกัอยูท่ี่ชั้นสอง 
He eats two oranges เขากินสม้สองผล 
I   am the first child. ฉนัเป็นเดก็คนแรก 

We have  one million baht. เรามีเงินหน่ึงลา้นบาท 
 
 ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงประโยคจ านวนนับและล าดบัที่ ดงัต่อไปนี ้

1. I have four  pens.     
2. She buys two  shirts.     
3. He is the third person. 
4. We are the first  group.   
5. It is on  Rama  the 5th  road. 
6. They are twenty baht. 
7. Please wait at the second building. 
8. Somsri is the first girl in this line. 
9. Wichai lives in the fifth house. 
10. The third bus has many students. 
11. She washes four  skirts.    
12. They live on the second  floor. 
13. He eats two oranges 
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14. I am the first child.  
15. We have one million baht. 

 

Exercise  1   จบัคู่ตวัเลข 1-9 ให้ตรงกบัความหมายในภาษาองักฤษ  

9 one 

4 two 

2 three 
5 four 
1 five 
7 six 
8 seven 
6 eight 
3 nine 

 

Exercise  2   จบัคู่ตวัเลขต่อไปนีใ้ห้ตรงกบัความหมายในภาษาองักฤษ  
12 ten 

14 eleven 

20 twelve 
21 thirteen 
79 fourteen 

100 nineteen 
10 twenty 
19 twenty-one 
13 seventy-nine 
11 one hundred 
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Exercise  3  จงเขยีนตวัเลขเหล่านีเ้ป็นภาษาองักฤษและฝึกอ่านออกเสียงกบัเพือ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

25 =             ______________________________________ 
 

 30      =             _______________________________________ 
  

 44      =             _______________________________________ 
  

 101    =            _______________________________________ 
 

 155    =            _______________________________________ 
 

 157    =           _______________________________________ 
 

 178    =          _______________________________________ 
 

 198    =          _______________________________________ 
 

 200   =          _______________________________________ 
 

 256   =          _______________________________________ 
 

 300   =          _______________________________________ 
 

 303   =         ______________________________________ 
 

 418   =         ______________________________________  
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Exercise 4 จบัคู่เลขล าดบัที่ต่อไปนีใ้ห้ตรงกบัภาษาองักฤษ 
 

1 st the twelfth 
2 nd the twentieth 
3 rd the fourteenth 
4 th the twenty-third 
5 th the twenty-first 
6 th the nineteenth 
7 th the first 
8 th the twenty-second 
9 th the third 
10 th the second 
11 th the seventh 
12 th the thirty-first 
13 th the twenty-fourth 
14 th the sixth 
19 th the thirteenth 
20 th the fifth 
21 st the fourth 
22 nd the thirtieth 
23 rd the eleventh 
24 th the ninth 
30 th the eighth 
31 st the tenth 
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Exercise  5  เขยีนเลขล าดบัทีต่่อไปนีเ้ป็นภาษาองักฤษ 

 
ล าดบัที ่ เขยีนเป็นภาษาองักฤษ 
ล าดบัที ่1  

 
ล าดบัที ่2  

 
ล าดบัที ่3  

 
ล าดบัที ่4  

 
ล าดบัที ่5  

 
ล าดบัที ่6  

 
ล าดบัที ่7  

 
ล าดบัที ่8  

 
ล าดบัที ่9  

 
ล าดบัที ่10  
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Exercise 6  เขยีนประโยคต่อไปนีเ้ป็นภาษาองักฤษ 
 1.  ฉนัเป็นคนท่ีหน่ึง 

------------------------------------------------------------------ 
2. สมชายมีเส้ือเช๊ิตสองตวั 

------------------------------------------------------------------- 
3. กระโปรงตวัน้ีราคาหน่ึงร้อยบาท 

------------------------------------------------------------------- 
4. ฉนัอยูท่ี่ชั้นสอง 

------------------------------------------------------------------ 
5. บา้นของเขามีสามหอ้ง 

------------------------------------------------------------------ 
6. เขาอยูห่อ้งท่ีสาม 

------------------------------------------------------------------- 
7. แมวตวัท่ีส่ีเป็นของฉนั 

---------------------------------------------------------------- 
8. ฉนัมีนอ้งสองคน 

------------------------------------------------------------- 
9. บา้นของฉนัอยูท่ี่ถนนพระรามสาม 

-------------------------------------------------------------- 
10. สมศรีมีหนงัสือหา้เล่ม 

----------------------------------------------------------------- 
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Exercise 7 Complete the sentences. 
 

1.   I have____________   dogs.  
      ฉนัมีหมาหา้ตวั 
2.   She buys__________   skirts. 
      เธอซ้ือกระโปรงสามตวั 
3.  They are ____________ baht. 
     มนัราคาหน่ึงร้อยบาท 
4.  Please wait at the __________ building. 
     กรุณารอท่ีตึกแรก 
5. Somsri is the ________ girl in this line. 
    สมศรีเป็นคนท่ีหกในแถวน้ี 
6. Wichai lives in the __________ room. 
    วิชยัอาศยัอยูใ่นหอ้งท่ีหา้ 
7. The _____________ bus is full. 
    รถบสัคนัท่ีสองเตม็แลว้ 
8. She washes  _________  dishess.   
    เธอลา้งจานส่ีใบ 
9.  My room is on the__________   floor. 
     หอ้งของฉนัอยูบ่นชั้นท่ีสอง 
10. We have __________________ baht. 
      เรามีเงินสามพนับาท 
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สาระส าคญั  
   ค านามและค าศพัทห์มวดต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนควรเรียนรู้  
เพ่ือน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ผูเ้รียนรู้จกัค านามและค าศพัทเ์ก่ียวกบัวนั เดือน ปี สี เครือญาติ เคร่ืองใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัและสภาพดินฟ้าอากาศอยา่งง่าย  
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1     ค  านาม 
 เร่ืองท่ี 2     ค  าศพัทเ์ก่ียวกบั วนั เดือน ปี 
 เร่ืองท่ี 3     ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัสี 
 เร่ืองท่ี 4     ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัเครือญาติ 
 เร่ืองท่ี 5     ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 เร่ืองท่ี 6     ค าศพัทเ์ก่ียวกบัสภาพดินฟ้าอากาศ 
 
  
 
 

บทที ่ 6 
ค านาม (Noun) 

และค าศัพท์หมวดต่าง ๆ 
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เร่ืองที่ 1   ค านาม 
 ค านามคือ ค าท่ีใชเ้รียกช่ือคน สตัว ์ส่ิงของ หรือสถานท่ี  เช่น  Tomas  dog  
pencil  orange  table  
 1.1  ค านามมี 2  ลกัษณะ คือ 
                   ค  านามนบัได ้(Countable noun)  และค านามนบัไม่ได ้ (Uncountable 
noun)  
 1.2  ค านามนับได้  คือ  นามท่ีนบัจ านวนได ้ ไดแ้ก่ นามท่ีมีรูปร่างนบัเป็นช้ิน
เป็นอนัได ้และจะใชค้  าน าหนา้นาม a, an เม่ือไม่เฉพาะเจาะจง และใชค้  าน าหนา้นาม 
the เม่ือตอ้งการเฉพาะเจาะจง และสามารถท าเป็นพหูพจน์ได ้ เช่น dogs, tables,  cats 
                  

 
a cat 

 
two cats 

http://www.aromdee.net/pic_upload/ Jan09/p6026_1.jpg 

 
a dog 

 
three dogs 

http://fwmail.teenee.com/cute/img6/2986.jpg 

 
a girl 

 

four girls 
http://talk.mthai.com/uploads/2009/10/06/18088-2.jpg 

http://www.aromdee.net/pic_upload/
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a star 
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/6
63/21663/images/c6_1_b.jpg 

 

 

six stars 
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/663/2166
3/images/c6_1_b.jpg 

 

a rose  

twelve roses 
http://www.zheza.com/uploads/userimages/20080213/18
5557_248007.jpg 

    

 ค านามนับไม่ได้      (Uncountable Noun ) เป็นค านามท่ีไม่สามารถแยกนบั
จ านวน เป็น หน่ึง สอง สาม ส่ีได ้ มกัเป็นค านามท่ีมีรูปร่างไม่แน่นอน หรือไม่มี
รูปร่างเช่น  เช่น water, tea, milk, butter 
 ค านามที่เป็นของเหลว         

 

milk (นม) 
http://www.boxanddice.com.au/projects/prototyping/milk_c
up/milk_cup_lg.jpg 

 

water (น า้) http://watersecretsblog.com/archives/water-

glass.gif 
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butter  (เนย) 
http://www.moograssfarms.com/images/garlic_butter_bse.j
pg 

 

ค านาม ทีม่ขีนาดเลก็,ละเอยีด    

 

 

sugar (น ้าตาล)http://beaut.ie/blog/wp-

content/uploads/2009/01/sugar.jpg   

 

sand  (ทราย) 
http://www.rongit.com/images/knowledge/sand.jpg 

 

rice  (ขา้ว) http://www.chaoprayanews.com/wp-

content/uploads/2009/09/e0b882e0b989e0b8b2e0b8a7e0b984e
0b897e0b8a2.jpg 
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เร่ืองที่ 2   ค าศัพท์เกี่ยวกบัวนั เดอืน ปี 
2.1 ค าศัพท์เกีย่วกบัวนั  Days of the week 

                        1  สัปดาห์  มี  7  วนั  ดงัน้ี 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ค าอ่าน ค าย่อ 
วนัอาทิตย ์ Sunday ซนัเด  SUN 
วนัจนัทร์ Monday มนัเด  MON 
วนัองัคาร Tuesday ทิวซเด  TUE 
วนัพุธ Wednesday เวน็ซเด  WED 

วนัพฤหสับดี Thursday เธอซเด  THU 
วนัศุกร์ Friday ไฟร เด FRI 
วนัเสาร์ Saturday แซท เทอเด SAT 

       
 2.2  ค าศัพท์เกีย่วกบัเดอืน   Months of the year  
          1 ปี มี 12 เดอืน  ดงัน้ี  

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ค าอ่าน ค าย่อ 
มกราคม January แจนยวัรี Jan 
กมุภาพนัธ์ February เฟบบวัรี Feb 
มีนาคม March มาร์ช Mar 
เมษายน April เอ พริว Apr 
พฤษภาคม May เมย ์ May 
มิถุนายน June จูน Jun 
กรกฎาคม July จูไล Jul 
สิงหาคม August ออ กสัท Aug 
กนัยายน September เซ็บเทมเบอะ Sep 
ตุลาคม October ออคโทเบอะ Oct 

พฤศจิกายน November โนเวม็เบอะ Nov 
ธนัวาคม December ดีเซ็มเบอะ Dec 
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 2.3  ค าศัพท์เกีย่วกบัปี   

 การอ่านตวัเลขจ านวนปีในภาษาองักฤษนั้น  เราจะแยกอ่านเป็นคู่  ๆ  ดงัน้ี 

  ค.ศ.   1672  อ่านวา่  sixteen  seventy – two 
  ค.ศ.    1782  อ่านวา่  seventeen  eighty – two 
  ค.ศ.  1983  อ่านวา่  nineteen  eighty – three 
  ค.ศ.    1990  อ่านวา่  nineteen  ninety  
  ค.ศ.    2008  อ่านวา่  two thousand and eight 
  ค.ศ.   1995  อ่านวา่  nineteen ninety five   ใน
การแปลงปี  พ.ศ.  ใหเ้ป็นปี  ค.ศ.  เราสามารถท าไดโ้ดยการน า  543  มาลบออกจากปี  

พ.ศ. จะไดปี้  ค.ศ.  เช่น 
 ปี  พ.ศ.  2536  ถา้แปลงเป็นปี  ค.ศ.  จะได ้ 2536 – 543  =  1993 
 ปี  พ.ศ.  2536  จึงเป็นปีเดียวกนักบั  ปี  ค.ศ.  1993 
 
 การเขยีน  วนั  เดอืน  ปี  นิยมเขยีนได้  2  รูปแบบ 
1.  แบบองักฤษ  (English  Style)  เขียนโดยน าวนัท่ีข้ึนตน้  ตามดว้ยเดือนและปี  ค.ศ.  
เช่น 

1 November  1998 
หรือ  1 / 11 / 98 
หรือ  1 – 11 – 98 

 การอ่านวนัท่ีตอ้งอ่านโดยใชต้วัเลขแบบล าดบัท่ีและการอ่านปี  ค.ศ.          อ่าน
ดว้ยเลขจ านวนนบั  เช่น 
 1  November  1998    =     The  first  of  November , nineteen  ninety - eight. 
                     วนัท่ี  1  เดือน  พฤศจิกายน  ค.ศ.  1998 
2.  แบบอเมริกนั  (American  English  Style)  เขียนโดยน าเดือนข้ึนตน้แลว้ตามดว้ย
วนัท่ีและปี  ค.ศ.  เช่น 
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 November  1, 1998 = November  (the)  first, nineteen  ninety – eight. 
 หรือ  11 / 1 / 98 
 หรือ  11 – 1 - 98 
ตวัอย่างประโยค  
 I will  have  a  party  next  Sunday.   
 It’s  on  the  tenth  of  April. 
 I  was  born  in  April. 
 It’s  on  the  twenty – first  of  April. 
 I  was born  in  nineteen  seventy – three.  
 They will get marry next year. 
 There are too many students this year.  
 We were teachers  last year.   

ข้อสังเกต 
1. การบอกเก่ียวกบัวนัในภาษาองักฤษ  จะใช ้  “on”  เสมอ  ไม่วา่จะพดูถึงวนั

ทั้งเจด็ในสปัดาห์  หรือวนัท่ีมีเดือนปี  ก ากบัอยูด่ว้ยกต็าม  เช่น 
 My  birthday  is  on  Sunday. 
 We  work  on  Monday. 
 I  was  born  on  the  tenth  of  May. 
 She  came  here  on  the  first  of  December. 

2.  การบอก ช่ือเดือน  หรือปี  โดยไม่บอกวนั จะใช ้   “in”  เสมอ  เช่น 
 I  was  born  in  June. 
 I  was  born  in  nineteen  seventy – one.  

3. ค าวา่  “date”  ในภาษาองักฤษ  หมายถึง  การบอกวนัท่ีเฉพาะเจาะจง  คือ  
บอกทั้ง  วนั  เดือน  ปี 

4. ช่ือวนัและเดือน  ไม่วา่จะอยูส่่วนใดของประโยค  ตวัอกัษรแรกของค าตอ้ง
เขียนดว้ยตวัใหญ่เสมอ  เช่น  Monday, Friday, December, June 
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ให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I will  have  a  party  next  Sunday.   
 It’s  on  the  tenth  of  April. 
 I  was  born  in  April. 
 It’s  on  the  twenty – first  of  April. 
 I  was born  in  nineteen  seventy – three.  
 They will get marry next year. 
 There are too many students in this year.  
 We were teachers  last year.   
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เร่ืองที ่3  ค าศัพท์เกีย่วกบัสี (Color/Colour) 
ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

Red 
 

เรด สีแดง 

Yellow 
 

เยลโล สีเหลอืง 

Green 
 

กรีน สีเขยีว 

Blue 
 

บลู สีน า้เงนิ 

Light blue 
 

ไลท์-บลู สีฟ้า 

Black 
 

แบลค็ สีด า 

Brown 
 

บราวน์ สีน า้ตาล 

Dark brown 
 

ดาร์ค-บราวน์ สีน า้ตาลเข้ม 

Purple 
 

เพอ เพลิ สีม่วง 

Gray 
 

เกรย์ สีเทา 

White 
 

ไวท์ สีขาว 

Pink 
 

พงิค์ สีชมพู 
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ตวัอย่างประโยค 
 

The sea is blue.  
(ทะเลเป็นสีฟ้า) 
http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/
chaba50/picture/00018_52.jpg  

 

Her hair is red. 
(ผมของเธอเป็นสีแดง) 

http://www.ladysquare.com/uploads/poonoi/2008-
06-27_215022_mygr01.jpg 

 
 

The yellow bird  is on the tree. 
(นกสีเหลอืงอยู่บนต้นไม้) 
http://fpec.brinkster.net/wordpress/wp-
content/themes/LivingOS_UPSILON/ 
smoothgallery/images/slides/yellowbird2_wm.jpg 

 

This is a pink rose. 
(ดอกกหุลาบมีสีชมพู) 

 
http://images.google.co.th/ -Red_rose.jpg 

 
            

                

This T shirt is light blue. 
(เส้ือยดืตวันีสี้ฟ้าอ่อน) 
http://images.google.com/imgres?imgurl 
=http://library.stlukes.org/images/L500_LightBlue
_Flat_Front_06.jpg 

 

http://atcloud.com/files/comments/70/707748/images/1_original.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl
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เร่ืองที่  4    ค าศัพท์เกีย่วกบัเครือญาติ 
 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 
father ฟาร์-เทอร์ พ่อ 

mother มา-เทอร์ แม่ 
sister ซิส-เทอร์ พี่สาว/นอ้งสาว 

brother บรา-เทอร์ พี่ชาย/นอ้งชาย 
aunt อาร์นท ์ ป้า 
uncle องั-เคิล ลุง 

grandfather แกรนด-์ฟา-เทอร์ ตา 
grandmother แกรนด-์มาร์เทอร์ ยาย 

son ซนั ลูกชาย 
daughter    ดอท-เทอร์ ลูกสาว  
parents พา-เร็นท ์ ผูป้กครอง 
children ชิล-เดน็ ลูกหลายคนไม่ระบุเพศ     

 

                  

                            http://pixton.com/th/img/comic/_07x99kown7rz0pt8.png?1244929681 
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ตัวอย่างประโยค 

 
http://variety.teenee.com/ 
foodforbrain/img3/64340.gif 

 
I have two son and a 
daughter. 

 
ฉนัมีลูกชาย 2 คน  
และลูกสาว 1 คน 

 
http://www.copthailand.com/images/ 
rsgallery/display/police1.jpg.jpg 

 
 
Her uncle is a police man. 

 
 
ลุงของเธอเป็นต ารวจ 

           

 
His sister is a singer. 

 
พี่สาวของเขาเป็นนกัร้อง 

             
http://blog.eduzones.com/images/ 
blog/jipatar/20090112142029.jpg 

 
 
My father is an engineer. 

 
 
พ่อของฉนัเป็นวิศวกร 

             
                                                                                                                                         

 
 

My mother is a manager.  
  

 
 

แม่ของฉนัเป็นผูจ้ดัการ 
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เร่ืองที่  5   ค าศัพท์เกี่ยวกบัเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

bottle บอท’เทิล 
 

ขวด 

 http://www.queensjournal.ca/media/ 
stories/v135/i14/bottled-water.jpg 

spoon and fork สพนู แอนดฺ ฟอร์ค  
ช้อนและส้อม

http://zenbackpacking.net/Faltware/ 
REITiSet.jpg  

glass กลาส 
 

แก้ว 
http://ecx.images-amazon.com/ 

images/I/31QNGY7X6pL._SL500_AA280_.jpg 

Plate/Dish เพลท/ดิช   
จาน 

http://www.healthyplates.com/art/daisy-plate-
lg-y.jpg 
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ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

pan แพน  
กะทะ 

http://www.gadgetvenue.com/wp-content/ 
uploads/2008/11/digital-thermoter-pan.jpg 

oven อฟั’เวิน  
เตาอบ 

http://www.lakewoodconferences.com/direct 
/dbimage/50196797/Toaster_Oven.jpg 

 

rice cooker ไรซฺ คุคเคอะ  
หม้อหุงข้าว 

http://www.comparestoreprices. 
co.uk/images/br/breville-rc2.jpg  

 

 
 
 

electric pot 
 
 
 
 

 
 
 
 

อิเลค’ทริค พอ็ท 
 
 
 
 

 
หม้อน า้ร้อนไฟฟ้า 

http://www.pamperedkitchenchefaid.com/ site/ 
745900/uploaded/nwp360-thermal-pump-
pot.jpg 
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ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

 
 

toaster 
 
 

โทส’เทอะ 

 

 
ทีป้ิ่งขนมปัง  

http://janeheller.mlblogs.com/toaster.jpg 

refrigerator ริฟริจ’จะเรเทอะ 
 

ตู้เยน็ 

http://www.sinsiamelectronics.com/ 
catalog/images/SJ-D46N.jpg 

 

 
 

sink 
 
 

 

ซิงคฺ  
อ่างล้างมอื 

http://www.tradeplumbing.co.uk/ 
assets/images/rak_cer/RAKCeramic 
KitchenSinkGourmentSink1Big.jpg 

 

cupboard 
 

 

 

 
 

คพั’บอร์ด 
  

ตู้เกบ็ถ้วยชาม
http://tang.skidmore.edu/documents/images/a-

g/ez_dutch_cupboard_lg.jpg 



90 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

 

chair 
 

แชร์ 
 

เก้าอี ้
http://www.konteakifurniture.co.uk/ 

images/solid_oak_dining_chair.gif 

bench 
เบนชฺ 

 
 

 
ม้าน่ังยาว 

http://www.oxfordgarden.com/html/images 
/more_primaries/SIG60_signature%205ft 

%20bench_silo_07.jpg 

 
 

table 

 

 

เท’เบิล  
โต๊ะ 

http://www.ppwoodworker.com/Art%20 
&%20Craft%20Library%20Table_1.jpg 

lamp แลมพฺ 

 

 
โคมไฟ 

http://reigninggifts.com/images/ 
AutumnBeadedLamp4034324.jpg 
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ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 

bed เบด 

 

 
เตียง 

http://www.gowfb.com/images/prod_alts/thumbs/ 
Seville_Platform_Bed_Cappuccino.1209544031.jpg 

pillow พิลฺโล   
หมอน 

http://www.bostonherald.com/blogs/ 
sports/rap_sheet/wp-content/uploads 

/2009/08/27348_pillow.jpg 

blanket แบลง’คิท 
 

http://www.made-in-china.com/image 
/2f0j00lvLQKMUIhPceM/Coral-Fleece-Blanket-

MX001-.jpg 

wardrobe วอร์’โดรบ 
 

ตู้เส้ือผ้า 
http://learners.in.th/file/com6440/ wardrobe.jpg 
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ตวัอย่างประโยค 
   
 
    
    
           

   
 
          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 I eat rice with a spoon and a fork. 
 This is a glass of water. 
 The water is in a bottle. 
 I fry an egg on a pan. 
 She sleeps on a bed. 
 We sit on a bench. 
 The girls sits on a chair. 
 The books are on the table. 
 Those cups are in a cupboard. 
 He puts his shirt in a wardrobe. 
 The cat sleeps in a blanket. 
 The lamp is on a table. 
 The boy clean his plate in a sink. 
 She bakes two breads in a toaster. 
 The pillow is on a bed. 
 I put an apple in a refrigerator. 
 She puts a cake in an oven. 
 We cook rice in a rice cooker. 
 I boil water in an electric pot. 
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เร่ืองที่ 6   ค าศัพท์เกี่ยวกบัสภาพดินฟ้าอากาศ 

ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมาย 
cloudy เคลา’ดี  เมฆมาก 
windy วิน’ดี  ลมแรง 
sunny ซนั’นี  แดดจ้า 
cold โคลฺด อากาศหนาวจดั 

warm วอร์ม อากาศอบอุ่น 
rainy เร’นี ฝนหนัก 

 

 โครงสร้างประโยค                            Present  Simple Tense  เช่น 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 

It’s sunny today. 
   วนัน้ีแดดร้อน 

It’s cold today. 
วนัน้ีอากาศเยน็ 
It’s windy today. 
วนัน้ีลมแรง 

 

S  +  V 1  
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โครงสร้างประโยค  Future  Simple Tense 
                                                                                                       เช่น 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

โครงสร้างประโยค  to  be  going  to 
 จะใช ้ to  be  going  to  บรรยายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ยเช่นกนั 
              is 

S  +     am     +   going  to  +  V 1   +  (o)  +  ………………… 
             are 
   It  is  going  to  rain  in  an  hour. 
   ฝนก าลงัจะตกในหน่ึงชัว่โมงน้ี 
   It  is  going  to  warm when  the  sun  rise. 
   อากาศจะอบอุ่นข้ึน เม่ือพระอาทิตยข้ึ์น 
 
 
 

 

Today  there  will  be  windy. 
 วนัน้ีจะมีลมแรง 
 The  wind  will  not  be  strong. 
 ลมจะไม่แรง 
 The  south  will  have some  rain   
 in  the  afternoon. 
 ทางใตจ้ะมีฝนเลก็นอ้ยในตอนบ่าย  

 

S  +  will  +V 1  +  (o)  +  …………   
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Exercise 1   น าค าศัพท์ที่เป็นค านามที่นับได้และค านามที่นับไม่ได้ต่อไปนี ้ใส่ลงใน      

                    ช่องว่างให้ถูกต้อง 

      lion     tiger       soap      chair        milk       apple    coffee     shoe        rice 
      sand     bed       comb     pepper     soup    sugar     duck       book       butter  
      beer     water 

 
ค านามนับได้ ค านามนับไม่ได้ 
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Exercise 2    choose the correct answer 
1. ขอ้ใดเป็นค านามนบัไม่ได ้ 

a. books  
b.  birds 
c.  milk 
d.  rose  

2. ขอ้ใดเป็นค านามนบัไม่ได ้ 
a.  radio 
b.  coffee 
c.  king 
d.  John  

3. ขอ้ใดเป็นค านามนบัไม่ได ้ 
a.  frog 
b.  salt 
c.  pineapple 
d.  policeman  

4. ขอ้ใดเป็นค านามนบัไม่ได ้ 
a.  tomato 
b.  hand 
c.  air 
d.  student  
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5. ขอ้ใดเป็นค านามนบัได ้ 
a.  bus 
b.  sand 
c.  cheese 
d.  rice  

 
6. ขอ้ใดเป็นค านามนบัได ้ 

a.  tea 
b.  rock 
c.  water 
d.  computer  

7. ขอ้ใดเป็นค านามนบัได ้
a.  boy 
b.  sugar 
c.  water 
d.  butter 

8.  ขอ้ใดเป็นค านามนบัได ้
a.  beer  
b.  milk  
c.  water 
d.   radio 
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9.  ขอ้ใดเป็นค านามนบัได ้
a.   elephant  
b.   sand 
c.  water 
d.   soup 

10.  ขอ้ใดเป็นค านามนบัได ้
a.  beer  
b.  milk  
c.  water 
d.  apple   
 

Exercise 3  โยงคู่ค าศัพท์และและความหมายให้ถูกต้อง 

 
ค าศัพท์ ความหมาย 
Sunday วนัองัคาร 
Monday วนัพฤหสับดี 
Tuesday วนัเสาร์ 

Wednesday วนัอาทิตย ์
Thursday วนัศุกร์ 

Friday วนัจนัทร์ 
Saturday วนัพุธ 

 
 
 



99 

Exercise 4  โยงคู่ค าศัพท์และและความหมายให้ถูกต้อง 

 
ค าศัพท์ ความหมาย 
January ตุลาคม 
February กรกฎาคม 
March พฤศจิกายน 
April สิงหาคม 
May มกราคม 
June ธนัวาคม 
July กนัยายน 

August พฤษภาคม 
September กมุภาพนัธ ์

October เมษายน 
November มีนาคม 
December มิถุนายน 
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Exercise 5   จงเขยีนประโยคต่อไป นีใ้ห้เป็นภาษาองักฤษ 

 
1. ฉนัเกิดวนัอาทิตย ์
--------------------------------------------------------------- 
2. นอ้งสาวของฉนัเกิดวนัจนัทร์ 
-------------------------------------------------------------- 
3. พ่อของฉนัเกิดปี 1959 
------------------------------------------------------------- 
4. ฉนัเกิดปี  1980 
------------------------------------------------------------- 
5. พ่ีชายของฉนัเกิดวนัท่ี 1 มกราคม 1978 
------------------------------------------------------------ 
6.  บา้นของฉนัอยูท่ี่ถนนพระราม 3 
------------------------------------------------------------ 
7.  หอ้งของฉนัอยูท่ี่ชั้นสอง 
------------------------------------------------------------ 
8.  บา้นของฉนัมีสองชั้น 
------------------------------------------------------------ 
9. ฉนัมีนอ้งชายหน่ึงคน 
----------------------------------------------------------- 
10. บา้นฉนัมีหา้คน 
------------------------------------------------------------ 
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Exercise  6  โยงคู่ค าศัพท์และและความหมายให้ถูกต้อง 

 
ค าศัพท์ ความหมาย 

Red สีขาว 
Yellow สีชมพู 
Green สีแดง 
Blue สีเขยีว 

White สีเหลอืง 
Pink สีเทา 
Gray สีน า้เงนิ 
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Exercise  7   What color is this? 
 

What color is this? Answer 
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Exercise  8  ใช้ค าศัพท์ต่อไปนี ้ เตมิค าในประโยคให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

1. The sky is _______________________.(น ้ าเงิน) 
 
2. These roses are___________________.(แดง) 

 
3. This shirt is_____________________.(ขาว) 

 
4. My cat is________________________.(น ้ าตาล) 

 
5. His hair is_______________________.(ด า) 

 
6. That  pen is_____________________.(เทา) 

 
7. This room is____________________.(เหลือง 

 
8. I love this ______________________ skirt.(เขียว) 

 
9. This beautiful  book is ___________.(ชมพ)ู 

 
10. My teacher wear ________________shirt.(สม้) 

orange red        green      pink      white     gray      blue  
brown          black     yellow 
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Exercise 9   ให้ผู้เรียนเล่าเร่ืองในครอบครัวโดยเขยีนเป็นภาษาองักฤษง่าย ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่าง 
พ่อของฉนัเป็นชาวนา    แม่ของฉนัเป็นแม่บา้น    ฉนัเป็นลูกคนท่ีหน่ึง    
ฉนัอายสิุบหา้ปี  ฉนัมีนอ้งสาวและนอ้งชาย  นอ้งสาวอายสิุบปี และนอ้งชายอายุ
หกปี พ่อและแม่ของฉนัท างานหนกั ฉนัและนอ้งช่วยพ่อแม่ท างาน เรารักพ่อและ
แม่ของเรา   
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Exercise 10 What is this? 

What is this? Answer 
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What is this? Answer 
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Exercise 11   Match the picture in column A with the words in column B. 
(จงจบัคู่รูปภาพในแถว A กบัค าศัพท์ในแถว B) 
                                  A                                                                     B 

  

1 6 

 

 

 

 

 

 

 

2 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 8 

 

 

 

 

 

 

 

4 9 

 

 

 

 

 

 

 

5    10 

 

 

 

 

 

 

 

A shade 
B stormy 
C thunderstorm 
D cloudy 
E cold 
F hot 
G sunshine 
H warm 
I rainy 
J shower 
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สาระส าคญั  
 การรู้จกัและเขา้ใจความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีใชโ้ดยทัว่ไปเป็นภาษาองักฤษ          
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้เพ่ือน าไปปฏิบติัตามและใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ผูเ้รียนรู้ เขา้ใจรูปภาพและความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีใชท้ัว่ไปเป็นภาษาองักฤษ      
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1   สญัลกัษณ์ตามทอ้งถนน 
 เร่ืองท่ี 2   สญัลกัษณ์ตามโรงพยาบาล  
 เร่ืองท่ี 3   สญัลกัษณ์ในบริเวณโรงเรียน 
 เร่ืองท่ี 4  สญัลกัษณ์ตามร้านอาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่7 
สัญลักษณ์ 
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เร่ืองที่ 1   สัญลกัษณ์ตามท้องถนน 
 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

            

No Entry 
ห้ามเข้า 

              

One Way 
เดนิรถทางเดยีว 

 

No traffic allowed. 
Also, No Entry from both 
directions 
หา้มรถว่ิงทั้งสองทาง 

  

Two Way 
รถว่ิงสองทาง 

 

Through Traffic 
รถตรงไป 

 

Turn left or right 
ไปซา้ยหรือขวา 

 

No U-Turn allowed 
หา้มกลบัรถ 

http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs02.jpg
http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs03.jpg
http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs05.jpg
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U-Turn 
กลบัรถได ้
  

 

No Right Turn 
หา้มเล้ียวขวา 

 

Turn Right  
เล้ียวขวาได ้

 

No Left Turn 
หา้มเล้ียวซา้ย 

 

Turn Left  
เล้ียวซา้ยได ้

 

No Parking 
หา้มจอดรถ 

 

No Standing/No Stoping 
หา้มหยดุ 

 

Speed Limited 
(In 80 KM per Hour) 
จ ากดัความเร็วท่ี 80 กม/ชม. 

 

Stop   
ป้ายหยดุ 

http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs20.jpg
http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs06.jpg
http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs07.jpg
http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs08.jpg
http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs09.jpg
http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs11.jpg
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Give Way 
ใหท้าง 

 

Exit 
ทางออก 

 

End of Restrictions. 
(as specified in the earlier 
sign) 

 

No Exit 

 

CAUTION 
ป้ายเตือนใหร้ะวงั 

 

Danger Electric shock risk 
อนัตราย ระวงัไฟฟ้าดูด 

 

Emergency phone sign 
โทรศพัทฉุ์กเฉิน 

 

Fire Telephone 
พบไฟไหมใ้หโ้ทรศพัทแ์จง้ 

 

Reserved Parking 
ท่ีจอดรถเฉพาะผูพ้ิการ 

                      

 

http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs16.jpg
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No Parking 

หา้มจอดรถ 

 

Parking Here 

 

  

Roundabout 

                                                                              

          

เร่ืองที่ 2   สัญลกัษณ์ตามโรงพยาบาล  (At the hospital) 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

Exit for emergency use only 
ทางออกฉุกเฉิน 

 

Fire Exit 
ทางออกกรณีไฟไหม ้

 

Exit 
ทางออก 

 

Entrance 
ทางเขา้ 

 

Hospital 
โรงพยาบาล 
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Hospital Entrance 
ทางเขา้โรงพยาบาล 

 

Danger 
เขตอนัตราย 

 

Poison 
ยาอนัตราย 

 

Wash Hand Here 
ท่ีลา้งมือตรงน้ี 

 
In 
ทางเขา้ 

 

Out 
ทางออก 

 

Patient Parking Only 

ท่ีจอดรถเฉพาะคนไข ้

 

Caution Wet Floor & Cleaning 
Sign                                           
ระวงัพ้ืนเปียก 

 

No Smoking 
ห้ามสูบบุหร่ี  

http://www.mysafetysign.com/img/lg/D/In-Aluminum-Door-Sign-DP-0026.gif
http://www.mysafetysign.com/Aluminum-Door-Signs/Out-Sign/SKU-DP-0056.aspx


114 

 

No Mobile Phone 
ห้ามโทรศพัท์ 

 

horn prohibited 
ห้ามใช้แตร 

     

Pull   ดึง 
Push  ผลกั 

 

Stairway 
ทางข้ึนบนัได 

 

Elevator 
ทางข้ึนชั้นเล่ือน 

 

Escalator 
บนัไดเล่ือน 

 

Telephone 
ท่ีโทรศพัท ์

 

Cafeteria 
ท่ีรับประทานอาหาร 

 

Lobby 
ท่ีนัง่พกั 

http://www.mysafetysign.com/Door-Gate-Signs/Pull-Push-Sign/SAF-SKU-S-0995.aspx
http://www.mysafetysign.com/img/lg/D/Pull-Push-Sign-DP-0101.gif
http://www.mysafetysign.com/Braille-Signs/Stairway-Graphic-Braille-Sign/SKU-SB-1001.aspx?themeid=9825
http://www.mysafetysign.com/MDS/TactileTouch-ADA-Elevator-Sign-Braille/SKU-SB-1002.aspx?themeid=9825
http://www.mysafetysign.com/Braille-Signs/Escalator-Braille-Sign/SKU-SB-1007.aspx?themeid=9825
http://www.mysafetysign.com/Telephone-Signs/Telephone-Sign/SKU-SB-1008.aspx?themeid=9825
http://www.mysafetysign.com/Braille-Signs/Cafeteria-Braille-Sign/SKU-SB-1009.aspx?themeid=9825
http://www.mysafetysign.com/Food-Cafeteria-Lunchroom-Signs/Lobby-Sign/SKU-SB-1010.aspx?themeid=9825
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Restroom 
หอ้งน ้า 

 

female/ ladies/ women toilet 
หอ้งน ้าหญิง 

 

male gents men toilet 
หอ้งน ้าชาย 
 

 
 

เร่ืองที่ 3   สัญลกัษณ์ในบริเวณโรงเรียน (At the school) 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

School Zone 
เขตโรงเรียน 

 

Library 
หอ้งสมุด 

 

Recycle bin 
ถงัใส่ขยะท่ีน ามาใชใ้หม่ได ้

 

Trash or Dust bin 
ถงัใส่ขยะ 

 

Put the litter in the bin 
ใส่ขยะลงถงั 

javascript:edit(6435)
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Roundabout 
วงเวียน 

 

Watch out for children 
ระวงัเดก็ 

   

Please keep off the grass 
อยา่เหยยีบหญา้ 

 

Toilet 
หอ้งน ้า 
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 เร่ืองที่ 4  สัญลกัษณ์ตามร้านอาหาร (At the restaurant) 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

Restaurant 
ร้านอาหาร 

 

No pets allowed 
หา้มน าสตัวเ์ล้ียงเขา้ 

 

Reserved 
จองแลว้ 

 

No smoking 
หา้มสูบบุหร่ี 

 

Telephone 
โทรศพัท ์

 

Restaurant 
ร้านอาหาร เชา้ กลางวนั เยน็ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labsafety.com/Pet-Control-Sign-No-Pets-with-Pictogram-18H-x-12W_s_179939/Road-Signs_24547728/g_-79434/#bigimage#bigimage
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Exercise 1   จงใส่ความหมายให้ตรงกบัป้ายสัญลกัษณ์ 

 

1  

 

11  

 
2  

 

12  

 

3  

 

13  

 
4  

 

14  

 
5  

 

15  

 
6  

 

16  

 

7  
 

17  

 
8  

 

18  

 
9  

 

19  

 
10  

 

20  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.labsafety.com/Pet-Control-Sign-No-Pets-with-Pictogram-18H-x-12W_s_179939/Road-Signs_24547728/g_-79434/#bigimage#bigimage
http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs03.jpg
http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs05.jpg
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Exercise 2   จงบอกความหมายของป้ายสญัลกัษณ์และสถานท่ีพบเห็นป้ายสญัลกัษณ์ 
 

 
Symbol/sign 

 
Meaning 

In 
the

 st
ree

t 

At
 th

e h
os

pit
al 

At
 th

e s
ch

oo
l 

At
 th

e 
res

tau
ran

t 

 

 

    

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs11.jpg
http://www.mysafetysign.com/MDS/TactileTouch-ADA-Elevator-Sign-Braille/SKU-SB-1002.aspx?themeid=9825
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สาระส าคญั  
 การพดูขอร้อง การออกค าสัง่ และการขอโทษเป็นภาษาองักฤษ เป็นเร่ืองท่ี
ผูเ้รียนควรเรียนรู้เพ่ือน าไปใชไ้ดถู้กตอ้งตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ผูเ้รียนพดูขอร้อง  ออกค าสัง่ และ ขอโทษ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1   การพดูขอร้องและการตอบรับ 
 เร่ืองท่ี 2   การออกค าสัง่และการตอบรับ  
 เร่ืองท่ี 3   ประโยคขอโทษและการตอบรับ 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

บทที ่ 8 
การขอร้อง การออกค าส่ัง 

และการขอโทษ 
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เร่ืองที่ 1      การพูด ขอร้อง  Request  และการตอบรับ 
 

 การพดูขอร้องเพ่ือใหผู้อ่ื้นใหค้วามช่วยเหลือบางอยา่งแก่เรามีส านวนการพดู  ดงัน้ี 
 

ตวัอย่างประโยค ความหมาย 
1.1  ประโยคขอร้อง  เช่น 

 Please open the window. 
 Please wash these dishes. 
 Quiet please. 
 Speak louder,please. 
           Can  you help me?, please. 
            Will you help me? , please.
  Could you help me?, please. 
            Would you help me?, please.
  
 

 

     กรุณาเปิดหนา้ต่างใหด้ว้ยค่ะ 
     กรุณาลา้งจานเหล่าน้ีดว้ยค่ะ 
     ไดโ้ปรดเงียบดว้ยค่ะ 
      กรุณาพดูเสียงดงั ๆ หน่อยค่ะ 
 
             กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หมคะ 
 

1.2  การตอบรับ  เช่น 
            Alight /All right. 
            No problem 
            Yes, sure. 
 O.K. 
           Yes, certainly. 
            With pleasure. 
 

 
ไดค่้ะ 
ไม่มีปัญหาค่ะ      
ไดแ้น่นอนค่ะ 
ตกลงค่ะ/ ไดค่้ะ 
ไดแ้น่นอนค่ะ 
ดว้ยความยนิดีค่ะ 
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ตวัอย่างประโยค 
1. Susan:             Please open the window. 

                                        กรุณาเปิดหนา้ต่างใหด้ว้ยค่ะ 
                 Tomas:            O.K. 
  ไดค้รับ 
 2.   Peter:              Quiet please. 
                                        กรุณาเงียบหน่อยครับ 
                Student:           Yes, sure. 
                                         ไดค้รับ 
 3.  Jackson:           Speak louder, please. 
                                         กรุณาพดูเสียงดงั ๆ หน่อยครับ 
      Robert:             Yes, certainly. 
  ไดแ้น่นอนครับ 
 4.  Tom:  Could you please send me a book? 
                                         ส่งหนงัสือใหผ้มหน่อยไดไ้หมครับ 
      Suda:  With pleasure. 
                                         ดว้ยความยนิดีค่ะ 
 5. Dan:  Will you help me? , please. 
  กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หมคะ  
    Carolyn:  No problem. 
                                      ไม่มีปัญหาค่ะ 
 6. Ken:  Can  you help me?, please. 
                                     ไม่มีปัญหาค่ะ 
     Suda:  Alright. 
                                    ไดค่้ะ 
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เร่ือง  2     การออกค าส่ัง และการตอบรับ 
 ในการพดูออกค าสัง่ มีส านวนในการพดู  ดงัน้ี 
 

ตวัอย่างประโยค ความหมาย 
2.1 ประโยคค าส่ัง  เช่น 
Come here. 
Stop. 
Sit down. 
Stand up. 
Stand in a line. 
Don’t rush. 

     Listen. 
     Look. 
     Be quiet. 
     Be careful. 
     Don’t forget your homework. 
2.2 การตอบรับ  เช่น 
     O.K. 
     Alright. 
     Yes. 
 
 

      
     มาน่ี 

     หยดุ 
     นัง่ลง 
     ยนืข้ึน 

     เขา้แถว 
   ไม่ตอ้งรีบ/อยา่รีบ 

   ฟังนะ 
     ดูนะ 
     เงียบ ๆ  

     ระมดัระวงัดว้ย 
     อยา่ลืมการบา้นของเธอนะ 
 

 

 

                   ไดค่้ะ 

 
****  ข้อสังเกต 

 ในการพดูประโยคค าสัง่ท่ีสุภาพ จะตอ้งใชค้  าวา่   Please   ดว้ยเสมอ 



124 

ตวัอย่างประโยคค าส่ังที่สุภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่ 3   ประโยคขอโทษและการตอบรับ 
    ในการพดูขอโทษมีส านวนในการพดู  ดงัน้ี 
 

ตวัอย่างประโยค ความหมาย 
3.1  ประโยคขอโทษ เช่น 
     Sorry. 
     I'm sorry.  
     I do apologize.  
     Please forgive me.  

 
    ขอโทษ  
 

      ฉนัขอโทษ 
 

   กรุณายกโทษใหฉ้นั     
3.2 การตอบรับ เช่น  
     That’s all right. 
     It ' s O.K. 
     Don' t worry.  

     
     
          ไม่เป็นไรหรอก  

    ไม่ตอ้งกงัวลไปหรอก  

กรุณาบอกช่ือของคุณใหฉ้นัดว้ย         Please  tell  me your name. 
กรุณาปิดประต ู:                                  Please  close   the door. 
กรุณาเปิดไฟ  :                                     Please   turn  on  the  light. 
กรุณาปิดไฟ :                                       Please   turn off  the   light. 
กรุณาปิดโทรทศัน ์:                             Please    turn off  the  television. 
กรุณามองดูส่ิงน้ี :                                Please   look   at   this. 
กรุณาตามฉนัมา:                                  Please  follow   me. 
กรุณาเงียบ:                                          Please  be   quiet. 
โปรดระมดัระวงั:                                Please   be   careful. 
กรุณาท าความสะอาดหอ้งน้ี:               Please   clean  this   room.          
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ตวัอย่างประโยค 
 I’m sorry. I don’t know the answer. 
 ขอโทษค่ะ ดิฉนัไม่ทราบค าตอบค่ะ 
 I’m sorry. I’m late. 
 ขอโทษท่ีมาสายค่ะ 
 I’m sorry. I forget to do my homework. 
 ผมขอโทษครับ ผมลืมท าการบา้นครับ 
      

Exercise 1  เตมิค าในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1.   _____ ____open the window.                 กรุณาเปิดหนา้ต่างใหด้ว้ยค่ะ      
2.   Please_________these dishes.                 กรุณาลา้งจานดว้ยค่ะ 
3.   ________ please.                                       ไดโ้ปรดเงียบดว้ยค่ะ 
4.   ______________,please.                           กรุณาพดูเสียงดงั ๆ หน่อยค่ะ 
5.   Can  you _______ me?,   please.              กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หมคะ 
6.    ______you help me? , please. กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หมคะ 
7.   __________you help me?, please.                กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หมคะ 
8.   Would you help me, please?  ________.    กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หมคะ  
9.   Yes, ____________.                                     ไดแ้น่นอนครับ 
10.  With   ____________.                                  ดว้ยความยนิดีค่ะ 
11.     __________.                                             ไดค่้ะ 
12.     No ___________                                  ไม่มีปัญหาค่ะ 
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Exercise  2  ให้ผู้เรียนเขยีนประโยคค าส่ังต่อไปนีเ้ป็นภาษาองักฤษ 

 

ประโยคค าส่ัง เขยีนเป็นภาษาองักฤษ 

กรุณาบอกช่ือของคุณใหฉ้นัดว้ย   
 

 

กรุณาปิดประต ู
 

 

กรุณาเปิดไฟ 
 

 

กรุณาปิดไฟ 
 

 

กรุณาปิดโทรทศัน ์
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Exercise 3   จบัคู่โดยการเลอืกความหมายของประโยคให้ถูกต้อง 

 
ประโยค ความหมาย 

กรุณาบอกช่ือของคุณใหฉ้นัดว้ย  Please   turn  on  the  light. 
 

กรุณาปิดประต ู Please    turn off  the  television. 
 

กรุณาเปิดไฟ Please   look   at   this. 
 

กรุณาปิดไฟ Please   clean  this   room.  
 

กรุณาปิดโทรทศัน ์ Please   tell  me   your    name. 
 

กรุณามองดูส่ิงน้ี Please   be careful. 
 

กรุณาตามฉนัมา Please  be   quiet. 
 

กรุณาเงียบ Please  close   the door. 
 

โปรดระมดัระวงั Please   turn off  the   light. 
 

กรุณาท าความสะอาดหอ้งน้ี Please  follow   me. 
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  Exercise  4  ให้ผู้เรียนผู้เรียนเลอืกค าต่อไปนีเ้ตมิลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

                       
    

 

 

  
 
 
 
1.  _____________________________ . I don’t know the answer. 
 ขอโทษค่ะ ดิฉนัไม่ทราบค าตอบค่ะ 
2.  ______________________________.  I’m late. 
 ขอโทษท่ีมาสายค่ะ 
3.  _____________________________.  I forget to do my homework. 
 ผมขอโทษครับ ผมลืมท าการบา้นครับ 
4. ______________________________.    It ' s O.K. 
           กรุณายกโทษใหฉ้นัดว้ย       
5.  ______________________________.     That’s all right. 
           กรุณายกโทษใหฉ้นัดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorry.               I'm sorry.          I do apologize.    Don' t worry.  
 
Please forgive me.   That’s all right.      It ' s O.K. 
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สาระส าคญั  
 การใช ้Tense อยา่งง่ายในการสร้างประโยคความเดียวเพ่ือเล่าเร่ืองเก่ียวกบั
ตนเอง เป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ผูเ้รียนเขา้ใจ และสามารถสร้างประโยคความเดียวเพ่ือเล่าเร่ืองเก่ียวกบัตนเองได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
   
 เร่ืองท่ี 1  การสร้างประโยคความเดียวเพ่ือเล่าเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง 
      โดยใช ้  Present Simple Tense   
 เร่ืองท่ี 2   การสร้างประโยคความเดียวเพ่ือเล่าเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง 
       โดยใช ้  Present Continuous Tense 
 เร่ืองท่ี 3   การสร้างประโยคความเดียวเพ่ือเล่าเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง 
       โดยใช ้  Future Simple Tense   
 

 

 

 

บทที ่9 
ประโยคความเดยีว 
Simple Sentence 
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เร่ืองที่ 1    การสร้างประโยคความเดยีวเพือ่เล่าเร่ืองเกีย่วกบัตนเอง   โดยใช้    
                 Present Simple Tense   
       

  ประโยคความเดียว หรือเอกตัถประโยค  Simple  Sentence หมายถึง 
ขอ้ความท่ีพดูออกไปแลว้ มีใจความเดียว    เป็นประโยคท่ีมีประธานตวัเดียว  และกริยา
ตวัเดียว โดยค ากริยาจะอยูใ่นช่องท่ี 1 เสมอ เช่น  
   My name is Suda.          ฉนัช่ือสุดา 
  I am Suda.   ฉนัคือสุดา 
  

  ประโยคความเดียวจะประกอบไปดว้ย ประธาน และกริยา  ส าหรับใน
ส่วนของกรรม   ส่วนเติมเตม็ และส่วนขยายอ่ืนๆนั้น    สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้
ตามความเหมาะสมของแต่ละโอกาส โดยมีหลกัการใชด้งัน้ี 
หลกัการใช้ Present Simple Tense 

1. ใชพ้ดูถึงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ี เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา หรือ เกิดข้ึนเป็น
ประจ าซ ้ าไปซ ้ ามา เช่น 

   I walk to school everyday. (ฉนัเดินไปโรงเรียนทุกวนั) 
2. ใชก้บัการกระท าท่ี ท าจนเป็นอุปนิสยั หรือ ใชเ้พื่อแสดงความถ่ีของการกระท า

ต่างๆ โดยเรามกัใชก้บั ค ากริยาวิเศษณ์แสดงความถ่ีมาช่วยในการแสดงความถ่ี
ของการกระท า เช่น 

   I always go to school by the school bus.  
(ฉนัไปโรงเรียนโดยรถโรงเรียนเสมอ) 

3. ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระท าท่ี เป็นความจริงตลอดไปหรือเป็นกฎทาง
ธรรมชาติ  โดยไม่จ าเป็นวา่การกระท านั้นๆ ก าลงัเกิดข้ึนในขณะท่ีพดูหรือไม่ 
เช่น 

    Sun rises in the east.  (ดวงอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัออก) 
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4. ใชเ้ม่ือตอ้งการพดูถึง ตารางเวลา (Schedule) หรือ แผนการ (Plan) ท่ีไดว้างไว ้
เช่น 

   My class starts from 9.00 am until 4.00 pm. 
  (ชั้นเรียนของฉนัเร่ิมตอนเกา้โมงเชา้ไปจนถึงส่ีโมงเยน็) 

5. ใชใ้นการออกค าสัง่  แนะน า บอกแนวทาง หรือ สอน เช่น  
   Open the door.    (เปิดประตู) 

Go straight and turn left on the next corner. 
  (เดินตรงไปแลว้เล้ียวซา้ยตรงหวัมุมขา้งหนา้ 
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การสร้างประโยค Present Simple Tense 

โครงสร้าง 
ประโยคบอกเล่า 

  
Subject + Verb1 
  

 
I / You / We / They  eat rice. 

He / She / It  loves you. 

โครงสร้าง 
ประโยคปฏเิสธ  

  
Subject + do/does + not + Verb1 
  

 
I / You / We / 
They  

do  not eat rice. 

He / She / It  does  not  love you. 

โครงสร้าง 
 ประโยคค าถาม 

  
Do/Does + Subject + Verb1? 
  

 
Do I / you / we / they  eat  rice? 

Does he / she / it  love you? 

 โครงสร้าง 
 ประโยคค าถาม 

  
Who/What/Where/When/Why/How + do/does + Subject +Verb1? 
  

Wh- 
Why do I / you / we / they eat  rice? 

Why does he / she / it  love  you? 

 

*ค าปฏิเสธรูปยอ่ของ do/does not คือ don’t และ doesn’t 
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ตัวอย่างการใช้  Present Simple Tense   เล่าเร่ืองเกีย่วกบัตนเอง  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

My name is Suda.                                     ฉนัช่ือสุดา 
I get up at six o’clock everyday.              ฉนัต่ืนนอนเวลา 6 นาฬิกาทุกวนั   
I am a student.    ฉนัเป็นนกัเรียน 
I walk to school everyday.       ฉนัเดินไปโรงเรียนทุกวนั 
I live in Kanchanaburi.   ฉนัอาศยัอยูท่ี่จงัหวดักาญจนบุรี 
I  drink milk every morning.  ฉนัด่ืมนมทุกตอนเชา้ 
I always eat pizza for lunch.  ฉนักินพิซซ่าเป็นอาหารกลางวนัเสมอ 
I fry an egg for dinner.                             ฉนัทอดไข่ส าหรับอาหารเยน็ 
I don’t like durian.    ฉนัไม่ชอบทุเรียน 
I like to go to the market.   ฉนัชอบไปตลาด 
I like to swim.    ฉนัชอบวา่ยน ้า 
My sister doesn’t like to swim.  นอ้งสาวของฉนัไม่ชอบวา่ยน ้ า 
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เร่ืองที่ 2    การสร้างประโยคความเดยีวเพือ่เล่าเร่ืองเกีย่วกบัตนเอง 
โดยใช้   Present Continuous Tense 
หลกัการใช้ Present Continuous Tense 

1. ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระท าท่ี ก าลงัด าเนินอยูใ่นขณะท่ีพดู ต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ
และจบในอนาคต โดยอาจจะใช ้Adverbs of Time (ค ากริยาวิเศษณ์บอกเวลา) 
บางค า เช่น     now, at the moment, right now, at present, these days เป็นตน้ 
เขา้มาช่วยในประโยคดว้ย เช่น  
I am doing my homework this evening.     (ฉนัจะท าการบา้นเยน็น้ี)  

2. ใชเ้พ่ือพดูถึงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ี ก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้เช่น  
She is going to the office at the moment.    (ตอนน้ีหล่อนก าลงัจะไปส านกังาน) 

3.  ใชแ้สดงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ี ผูพ้ดูมัน่ใจวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยา่ง
แน่นอน เช่น  

  She is going to Chiengmai tonight.            (หล่อนจะเดินทางไปเชียงใหม่คืนน้ี) 
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วธีิการสร้างประโยค Present Continuous Tense 
  

โครงสร้าง 
 ประโยคบอกเล่า 

  
Subject + is/am/are + V.-ing 
 

 

I am  talking to him. 

You / We / They are  reading newspaper. 

He / She / It is  sleeping on the bed.  

 โครงสร้าง 
 ประโยคปฏเิสธ 

  
Subject + is/am/are + not + V. ing 
  

 

I am not talking to him. 

You / We / They are not reading newspaper. 

He / She / It is not sleeping on the bed. 

 โครงสร้าง 
 ประโยคค าถาม 

  
Is/Am/Are + Subject + V. ing? 
  

 

Am I talking to him? 

Are you / we / they reading newspaper? 

Is he / she / it sleeping on the bed? 

โครงสร้าง 
 

Who/What/Where/When/Why/How + is/am/are + Subject + V.-ing? 

ประโยคค าถาม  
Wh- 

Who am I talking to? 

What are you / we / they reading? 

Where is he / she / it  sleeping? 
  

*ค าปฏิเสธรูปยอ่ของ is / am / are not คือ isn’t, aren’t และ aren’t 
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 ตวัอย่างการใช้  Present Continuous Tense  เล่าเร่ืองเกีย่วกบัตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

  Today is Sunday.    
  วนัน้ีเป็นวนัอาทิตย ์
  I’m reading cartoons now.   
  ฉนัก าลงัอ่านหนงัสือการ์ตูน 
  My mother is preparing food in the kitchen.  
  แม่ของฉนัก าลงัเตรียมท าอาหารอยูใ่นครัว 
  She is cutting meat with the knives. 
  เธอก าลงัหัน่เน้ือดว้ยมีด 
  My sister is sweeping the floor. 
  นอ้งสาวของฉนัก าลงักวาดพ้ืน 
  My brother is bathing his little dog.  
  นอ้งชายของฉนัก าลงัอาบน ้ าลูกหมาเลก็ๆของเขา 
  My friends are watching their favorite television program. 
  เพ่ือนของฉนัก าลงัดูโทรทศัน์รายการโปรดของเขา 
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เร่ืองที่ 3   การสร้างประโยคความเดยีวเพือ่เล่าเร่ืองเกีย่วกบัตนเอง  โดยใช้       
                Future Simple Tense 
 

หลกัการใช้ Future Simple Tense 
1. เม่ือพดูถึงเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมกัใชก้บั Adverb 

of Time  เช่น tomorrow, next…, soon, shortly, later และอ่ืนๆ เช่น  
  I will go to the bank tomorrow. (ฉนัจะไปธนาคาร ในวนัพรุ่งน้ี) 

2. ใชก้บัประโยคท่ีตดัสินใจในขณะท่ีพดู โดยไม่ไดว้างแผนมาก่อน เช่น  
  I think I will buy a new dress next month.  
  (ฉนัคิดวา่ฉนัจะซ้ือชุดใหม่เดือนหนา้) 

3. อาจใช ้ “to be going to” แทน will/shall ใน Future Simple Tense  
 เม่ือกล่าวถึง แผนการ หรือ ความตั้งใจท่ีจะท าในเร็ว ๆ น้ี เช่น  

   He is going to have a new car next month. 
  (เขาก าลงัจะไดร้ถใหม่ในเดือนหนา้) 
   I am going to leave him alone for a while. 
  (ฉนัจะปล่อยใหเ้ขาอยูค่นเดียวสกัพกั) 
  เม่ือกล่าวถึง เหตุการณ์ท่ีเช่ือจะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน เช่น  
   Your ice cream is going to melt in a minute. 
  (ไอศกรีมของคุณก าลงัจะละลายในนาทีขา้งหนา้น้ี) 
  เม่ือกล่าวถึง การคาดคะเน เช่น  
   They are going to scream if they know you’re here.  
  (พวกเขาคงตอ้งกรีดร้องออกมาถา้รู้วา่คุณอยูท่ี่น่ี) 
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วธีิการสร้างประโยค Future Simple Tense 
  

 โครงสร้าง 
 ประโยคบอกเล่า 

  
Subject + will/shall + Verb1 
  

 
They  wil/shalll go to the movie tonight. 

She  will/shall read today. 

 โครงสร้าง 
 ประโยคปฏเิสธ 

  
Subject + will/shall + not + Verb1 
  

 
They  will/shall  not go 

to the movie 
tonight. 

She  will/shall  not read today. 

โครงสร้าง 
 ประโยคค าถาม 

  
Will/Shall + Subject + Verb1? 
  

 
Will/Shall they  go  

to the movie 
tonight? 

Will/Shall she  read today? 

 โครงสร้าง 
 ประโยคค าถาม 

  
Who/What/Where/When/Why/How + will/shall + Subject +Verb1? 
  

 
Wh- 

Where will/shall they go  tonight? 

What will/shall she  read  today? 
  

*ค าปฏิเสธรูปยอ่ของ will/shall not คือ won’t และ shan’t 
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ตวัอย่างการใช้   Future Simple Tense  เล่าเร่ืองเกีย่วกบัตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  It  will  rain  soon.  
  ฝนก าลงัจะตกในไม่ชา้น้ี 
  I  think  I  will  stay  at  home .   
  ฉนัคิดวา่ฉนัจะอยูบ่า้น 
  I  will read a new book.  
  ฉนัจะอ่านหนงัสือเล่มใหม่ 
                  My sister  will  write  a  letter  to  her  friend.  
  นอ้งสาวของฉนัจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนของเธอ 
  She won’t draw the picture this morning. 
  เธอจะไม่วาดรูปเชา้น้ี 
  My brother won’t play football today. 
  นอ้งชายของฉนัจะไม่เล่นฟุตบอลในวนัน้ี 
  He will  cleans his room.  
  เขาจะท าความสะอาดหอ้งของเขา 
                   My friends will  have lunch  at  the  restaurant  at  noon.  
  เพ่ือนของฉนัจะไปรับประทานอาหารกลางวนัท่ีร้านอาหารเท่ียงน้ี 
  My mother will prepares food for this breakfast.   
  แม่ของฉนัจะเตรียมอาหารส าหรับเชา้น้ี               
  I will always love her.  
  ฉนัจะรักเธอเสมอ 
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Exercise    ให้ผู้เรียนฝึกเขยีนเล่าเร่ืองเกีย่วกบัตนเอง โดยใช้ Present Simple Tense   
          Present Continuous Tense  และ Future Simple Tense   
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สาระส าคญั  
  ในชีวิตประจ าวนั มนุษยเ์รามกัจะใชป้ระโยคค าถาม ประโยคค าตอบ              
ค  าสรรพนาม ค าบุพบท และค าคุณศพัท ์ เพ่ือส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ การ
เรียนรู้ประโยคค าถาม-ค าตอบและค าต่าง ๆ จึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
  ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถใชป้ระโยคค าถาม ประโยค
ค าตอบ  ค  าสรรพนาม ค าบุพบท และค าคุณศพัท ์ เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1    ค  าสรรพนาม  (Pronouns) 
 เร่ืองท่ี 2    ค  าบุพบท (Preposition) 
 เร่ืองท่ี 3    ค  าคุณศพัท ์(Adjective) 
 เร่ืองท่ี 4    ประโยคค าถาม และประโยคค าตอบ (Questions & Answers) 
 
 

 

 

 

 

 

 

บทที ่10 
ประโยคค าถาม ประโยคค าตอบ 

ค าสรรพนาม ค าบุพบท และค าคุณศัพท์  
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เร่ืองที่ 1   ค าสรรพนาม (Pronouns) 
 

  Pronoun ( ค าสรรพนาม )  คือค าท่ีใชแ้ทนค านาม เพ่ือหลีกเล่ียงการ
กล่าวถึงซ ้าซาก หรือแทนส่ิงท่ีรู้กนัอยูแ่ลว้ระหวา่งผูพ้ดู ผูฟั้ง   หรือแทนส่ิงของท่ียงัไม่รู้ 
หรือไม่แน่ใจวา่เป็นอะไร   เช่น 
  I, you, he, she, it, we, they เป็นค าสรรพนามในรูปประธาน (Subject) 

me, her, him, them, our  เป็นค าสรรพนามในรูปกรรม (Object) 
  สรรพนามท่ีใชแ้ทนบุคคลหรือส่ิงของในการพดูสนทนา มี 3 บุรุษคือ 
   บุรุษท่ี 1    ไดแ้ก่ตวัผูพ้ดู   I, we 
   บุรุษท่ี 2     ไดแ้ก่ผูฟั้ง    you 
   บุรุษท่ี 3    ไดแ้ก่ผูท่ี้พดูถึง ส่ิงท่ีพดูถึง     he, she. it , they 

รูปที่สัมพนัธ์กนัของค าสรรพนาม 

รูปประธาน  รูปกรรม 
Possessive Form Reflexive 

Pronoun  Adjective Pronoun 
 I  me my  mine  myself 

we us our ours ourselves 
you you your yours yourself 
he him his his himself 
she her her hers herself 
it it its its itself 

they them their theirs themselves 
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ตวัอย่างประโยค  
 I saw a red book in that bin. It’s mine.  
 ฉนัเห็นหนงัสือสีแดงอยูใ่นถงัขยะใบนั้น  มนัเป็นของฉนั   
 (It ในประโยคท่ีสองแทน a red book และ mine แทน I  ในประโยคท่ีหน่ึง ) 
 My father and my brother like to swim. They swim whenever they can. 
 พ่อและนอ้งชายของฉนัชอบวา่ยน ้ า พวกเขาไปวา่ยน ้ าทุกคร้ังท่ีมีโอกาส  
 (they ในประโยคท่ีสอง แทน My father และ my brother ในประโยคท่ี 1) 
 Somsak likes to play the guitar. He plays it every day. 
 สมศกัด์ิชอบเล่นกีตาร์ เขาเล่นมนัทุกวนั 
 (He ในประโยคท่ีสอง แทน Somsak  และ it ในประโยคท่ีสอง แทน the guitar                          
 You are not yourself today.  
 วนัน้ีคุณไม่เป็นตวัของคุณเอง 
 (yourself  แทน You are) 
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เร่ืองที่ 2    ค าบุพบท  (Preposition) 
  ค าบุพบท (Preposition) หมายถึง ค าท่ีใชน้ าหนา้ค านาม หรือค าท่ีท า
หนา้ท่ีเหมือนค านามในประโยค เพ่ือขยายความใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  

ค าบุพบท  มี 3 ประเภท  

 1.  ค าบุพบทบอกเวลา  (Prepositions of Time)                                                                            
  in   ใช้กบั เดอืน ปี และฤดู  

   The weather is cold in December.  
   อากาศหนาวในเดือนธนัวาคม  
   We fell hot in April.  
   เรารู้สึกร้อนในเดือนเมษายน  
  on   ใช้กบัวนั และวนัส าคญั  
   We study English on Wednesday.  
    เราเรียนวชิาภาษาองักฤษในวนัพุธ  
   We can see Santa uncle on Christmas Day.  
   เราสามารถพบคุณลุงซานตา้ในวนัคริสตม์าส 
  at ใช้กบั เวลา ( บอกเวลาตามนาฬิกา และบอกช่วงของนาฬิกา )  
   The sun is on our heads at noon.  
   ดวงอาทิตยอ์ยูบ่นศีรษะของเราในตอนเท่ียงวนั  
   Somsak goes to work at seven thirty.  
   สมศกัด์ิไปท างาน เวลา 7.30 น.  
 2. ค าบุพบทบอกสถานที่  (Prepositions of Place)  
  in ใน , อยู่ใน  
   I live in Ratchaburi.  
   ฉนัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี  
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The dog is in the cage.  
   สุนขัอยูใ่นกรง 
  on บน , อยู่บน  
   The bird is on the tree.  
    นกอยูบ่นตน้ไม ้
   A picture is on the wall.  
   รูปภาพอยูบ่นฝาผนงั 
  at  ที่ , อยู่ที ่ 
   There are many students at that school.  
    มีนกัเรียนจ านวนมากท่ีโรงเรียนนั้น  
   They work at this office.  
   พวกเขาท างานท่ีส านกังานแห่งน้ี 

3. ค าบุพบทอืน่ๆ   (Prepositions  อืน่ๆ)  
  under   ล่าง , ข้างล่าง , ใต้ , ข้างใต้  
   The dog is sleeping under the tree.  
    สุนขัก าลงันอนหลบัอยูใ่ตต้น้ไม ้
   My books are under that table. 
   หนงัสือ(หลายเล่ม)ของฉนัอยูใ่ตโ้ต๊ะตวันั้น 
  with    ด้วย , กบั  

  He writes with his pen.  
  เขาเขียนดว้ยปากกา 

   My mother cuts meat with a knife. 
   แม่ของฉนัหัน่เน้ือดว้ยมีด 
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 by   โดย  
  I go to school by motorcycle.  
  ฉนัไปโรงเรียนดว้ยรถมอเตอร์ไซค ์ 

   They eat noodles with chopsticks. 
   พวกเขากินก๋วยเต๋ียวดว้ยตะเกียบ 

 
เร่ืองที่ 3    ค าคุณศัพท์  (Adjective) 
 

  ค าคุณศพัท ์หรือ  Adjective  เป็นค าขยายค านามท่ีใชบ้อกลกัษณะต่าง  ๆ  
ของ คน  สตัว ์ส่ิงของ  หรือสถานท่ี  วางไวไ้ด ้ 2  ต าแหน่ง  คือ 
  1.  หลงั  V  to  be เช่น Susan  is  short. 
             This  pen  is  pink. 
  2.  หนา้ค านาม  เช่น   These  are  red  flowers. 
             She  is  a  Chiness  girl. 
 

การวางต าแหน่ง  คุณศัพท์  (Adjectives)  ที่มมีากกว่า  1  ค า 
  ในการวาง  คุณศพัท ์ Adjectives  ท่ีมีมากกวา่  1  ค า  หนา้ค านามท่ี
ตอ้งการขยายนั้น ตวัขยายท่ีส าคญัมากท่ีสุดจะอยูติ่ดกบัค านามมากท่ีสุด  และไล่เรียง 
ลงมาเร่ือย  ๆ  ดงัน้ี 
 

5 4 3 2 1  

Quantity 
Quantity Size , Shape Colour Noun Noun ordinal  No. cardinal  

No. 
first three old big grey leather shoes 
first two handsome tall dark Thai man 

 

1. 

2. 
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1. รองเทา้หนงัสีเทาขนาดใหญ่และเก่า  3  คู่แรก:  First  three  old  big  grey  
leather shoes. 

2. ผูช้ายไทยผวิคล ้าสูงหล่อ  2  คนแรก:  First  two  handsome  tall  dark  Thai 
mans. 

ขอ้สงัเกต**  color เป็นค าอเมริกนั  และ colour เป็นค าองักฤษ 
 
ข้อสังเกต   
 ในการใชแ้ต่ละคร้ังไม่จ าเป็นตอ้งมี  adjective  ครบทุกตวัแต่ตอ้งจ าไวว้า่ค  านาม
ท่ีตอ้งการขยายจะอยูท่า้ยสุด  ตวัขยายท่ีส าคญัมากท่ีสุดจะอยูติ่ดกบัค านามและไล่เรียง
มาเร่ือย  ๆ บางคร้ังหนา้  ordinal  number  จะเป็น  possessive  adjective  กไ็ด ้  

เช่น My  second  difficult  long  Thai  lesson. 
 บทเรียนภาษาไทยท่ียากยาวบทท่ีสองของฉนั 
 Your first beautiful short white silk dress. 
 ชุดสั้นผา้ไหมสีขาวสวยงามชุดแรกของคุณ    
 

ค าคุณศัพท์ที่ใช้บรรยายลกัษณะบุคคล เช่น 

General  appearance 
Height 
Hair  style 
Eyes 
Clothes 
Patterns. / Shades 
Body 
Skin 

fair,  dark,  pretty,  good – looking,  handsome,  plain,  
ugly 
tall,  medium,  short 
short,  long,  straight,  wavy,  curly,  medium - length 
blue,  dark,  brown, hazel   
short, shirt,  jeans,  jacket,  skirt,  trousers,  hat,  tie 
plain,  spotted,  striped,  checked,  flowery  patterned   
slim,  fat  stocky,  average 
black,  white,  brown 
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เร่ืองที่ 4    ประโยคค าถาม และประโยคค าตอบ  

ประโยคค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ย  Wh-questions  ไดแ้ก่ 

1.Who (ใคร) 
เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นบุคคลและบุคคลนั้นจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นประธานของ
ประโยค เช่น 
 Who is your friend?     ใครคือเพื่อนของคุณ 
 Tom is my friend.   ทอมคือเพื่อนของฉนั 
 
2. Whom (ใคร) 
เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นบุคคลและบุคคลนั้นจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของ
ประโยค 
 Whom do you like?   คุณชอบใคร 
 I like Bob.    ผมชอบบ๊อบ  
 
3. Whose (ของใคร) 
เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ 
 Whose shirt is this?   เส้ือเชิตน้ีของใคร 
 This shirt is John's.   เส้ือเชิตน้ีของทอม 
 
4. What (อะไร) 
เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นส่ิงของ เวลา ความคิดฯลฯ 
 What is your name?   คุณช่ืออะไร 
 My name is Suda.   ฉนัช่ือสุดา 
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 What time is it?   ตอนน้ีเวลาเท่าไรแลว้ครับ/คะ 
 It 's three o'clock.   เวลาสามโมง 
 
5.Which  (ส่ิงไหน อนัไหน) 
เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบท่ีเฉพาะเจาะจงและมีส่ิงใหเ้ลือก 2 ส่ิง โดยใหเ้ลือกอยา่งใด
อยา่งหน่ึง 
 Which shirt do you like best? The green or the red.  

คุณชอบเส้ือเชิตตวัไหน สีเขียวหรือสีแดง 
 The green one.   สีเขียว 
 
6.  Why  (ท าไม) 
เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นเหตุผลโดยมากมกัจะตอบ  because 
 Why do you come late?  ท าไมคุณมาสาย 
 Because I get up late.  เพราะฉนัต่ืนสาย 
 
7.  Where  (ที่ไหน) 
เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบ เก่ียวกบัสถานท่ี 
 Where will you go next week? อาทิตยห์นา้คุณจะไปไหน 
 I will go to Japan next week. อาทิตยห์นา้ฉนัจะไปประเทศญ่ีปุ่น 
 
8.  When  (เมื่อไร) 
เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็น วนั และเวลา 
 When will you go to Japan? คุณจะไปประเทศญ่ีปุ่นเม่ือไร  
 I will go to Japan next week. ฉนัจะไปประเทศญ่ีปุ่นอาทิตยห์นา้ 
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9.  How (อย่างไร) 
เป็นค าถามท่ีตอ้งการค าตอบเป็นอาการ หรือวิธีการ 
 How are you?  คุณเป็นอยา่งไรบา้ง 
 I am fine.   ฉนัสบายดี 

 How much/many =  ถามเก่ียวกบัจ านวนและราคา 
 How tall  = ถามเก่ียวกบัความสูง 
 How far  = ถามเก่ียวกบัระยะทาง 
 How wide  = ถามเก่ียวกบัความกวา้ง 
 How often  = ถามเก่ียวกบัความถ่ี บ่อย 
 How old  = ถามอาย ุ

 

Exercise  1  จงเขยีนค าสรรพนามที่เป็นกรรมและสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ 

                       ลงในตาราง 
 

Persons First  Person Second  Person Third  Person 
สรรพนามท่ีใชเ้ป็น 
ประธาน I 

We 
You 

He  
She  
It 

They 
สรรพนามท่ีใชเ้ป็น 
กรรม       

สรรพนามท่ีใชแ้สดง 
ความเป็นเจา้ของ       
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Exercise  2  จงเตมิค าสรรพนามต่อไปนี ้ลงในช่องว่าง  
 She        She      We   He   It’s       it      his      yourself   They    them              
 

1. Suda is a good student. _____ likes to read a lot. 
2. Somsak  loves ___ dog. 
3. I saw a red book in that bin. _____ mine.  
4. My sister and my brother like to sing. ______ sing whenever they can. 
5. Somsak likes to play football. _____ plays it every day. 
6. You are not  ________  today. 
7. Linda likes to cook. _______ cooks whenever she can. 
8. Tom doesn’t like English because_______ very difficult. 
9. My sister and I like to read cartoons._______ read them every day. 
10. Those roses are beautiful. I like _______. 

 

Exercise  3  จงเตมิค าบุพบทต่อไปนี ้ลงในช่องว่าง  
  with   with  by  in  in at  at  on  on  under   
 

1. We fell hot _______ Summer. 
2. The dog is sleeping_______ the tree. 
3. We study English _______ Wednesday. 
4. Suda sitting _______ a chair. 
5.  We have lunch ______ noon. 
6. Tom goes to school ______7.30. 
7. I live________ Ratchaburi. 
8. They go to school _______ bus.  
9. They eat rice _______ fork and spoon.  
10.  He writes ______ his pen. 
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Exercise 4  จงเลอืกค าต่อไปนี ้เตมิลงในประโยคค าถาม ให้ถูกต้อง 
What    What    How   Whom   When   Why   Whose   Who    Where Which 

 1.   ________is your friend?   Suda is my friend.   
 2.  _______did you hit?   I hit Bob.    
 3.  ________shirt is this?  This shirt is John's.   
  4.  ________is your name?   My name is Suda.   
 5.  _________time is it?    It 's three o'clock.   
  6.  _________shirt do you like best? The green or the red.  The green one.  
 7.  _________do you come late?    Because I get up late.    
  8.  ________ will you go next week?    I will go to Japan next week.   
  9.  ________ will you go to Japan?  I will go to Japan next week.   
  10. _________ are you?   I am fine.    

 

Exercise 5    จงแต่งประโยคค าถามและประโยคค าตอบต่อไปนี ้

1. คุณช่ืออะไร                    ฉนัช่ือแดง 
2. เส้ือตวัน้ีราคาเท่าไร         เส้ือตวัน้ีราคา 300 บาท 
3. คุณสูงเท่าไร                    ฉนัสูง 150   เซ็นติเมตร 
4. คุณมาท่ีน่ีบ่อยไหม          ฉนัมาท่ีน่ีทุกวนั 
5. คุณต่ืนนอนก่ีโมง                   ฉนัต่ืนนอนตอน 6 โมงเชา้ 
6. คุณชอบสีอะไร                       ฉนัชอบสีชาว 
7. คุณจะไปเชียงใหม่เม่ือไร        ฉนัจะไปเชียงใหม่อาทิตยห์นา้ 
8.  คุณอายเุท่าไร                          ฉนัอาย ุ25 ปี 
9.  ตอนน้ีเวลาอะไร                     เวลา 9 โมงเชา้ 
10.  ร้านอาหารเปิดก่ีโมง               ร้านอาหารเปิด 6 โมงเชา้               
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สาระส าคญั 
 การทกัทายและการตอบรับการทกัทาย การแนะน าตนเอง การกล่าวลาและการ
ตอบรับการกล่าวลา จ านวนนบัและล าดบัท่ี ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาชีพแม่บา้น การ
ขอร้องและการขอโทษ 
  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 เขา้ใจและใชภ้าษาองักฤษในการทกัทาย ตอบรับการทกัทาย แนะน าตนเอง 
กล่าวลา ตอบรับการกล่าวลา ใชจ้  านวนนบัและล าดบัท่ี ค  าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาชีพ
แม่บา้น ขอร้องและขอโทษ 
 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองที่ 1    การทกัทาย การตอบรับการทกัทาย และการแนะน าตนเอง 
 เร่ืองที่ 2 การกล่าวลาและการตอบรับการกล่าวลา 
 เร่ืองที่ 3  จ านวนนบัและล าดบัท่ี 
 เร่ืองที่ 4  ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัอาชีพแม่บา้น 
 เร่ืองที่ 5   การขอร้องและการขอโทษ 
 
 
 
 
 

บทที ่11 
ภาษาองักฤษส าหรับอาชีพแม่บ้าน 
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 การประกอบอาชีพดว้ยความตั้งใจจริง รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย์
สุจริต   ยอ่มเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการอาชีพ
แม่บา้น (maid) ซ่ึงใกลชิ้ดกบัแขกท่ีเขา้พกั ทั้งท่ีโรงแรม (hotel) เกสตเ์ฮา้ส์ 
(guesthouse) หรืออพาร์ตเมน้ต ์(apartment) 
 อาชีพแม่บา้นจ าเป็นตอ้งทกัทายแขก บางคร้ังเม่ือแขกทกัทายก่อนกจ็ าเป็นตอ้ง
ตอบรับการทกัทาย แม่บา้นอาจแนะน าตนเอง กล่าวลาและตอบรับการกล่าวลาตาม
โอกาสท่ีสมควร    ใชจ้  านวนนบั ล าดบัท่ี รวมทั้งค าศพัทต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ
แม่บา้น เช่น ผา้เช็ดตวั หมอน ผา้ห่ม สบู่ น ้ าด่ืม เป็นตน้ แต่ท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่คือการ
ขอร้องและขอโทษ ซ่ึงนบัวา่เป็นเสน่ห์ของแม่บา้น แขกท่ีมาพกัยอ่มตอ้งการอธัยาศยัท่ี
ดีจากแม่บา้นดว้ยกนัทั้งส้ิน 
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เร่ืองที่ 1    การทักทาย การตอบรับการทักทาย และการแนะน าตนเอง 
 เม่ือแม่บา้นพบผูเ้ขา้พกั ใหท้กัทายไดต้ามช่วงเวลา ดงัน้ี 
 Good morning   (ช่วงเชา้) 
 Good afternoon   (ช่วงกลางวนั) 
 Good evening   (ช่วงเยน็/ค ่า) 
 แขกจะตอบรับค าทกัทายดว้ยขอ้ความเดียวกนั หรือเม่ือแม่บา้นตอ้งการแนะน า
ตนเองหลงัจากกล่าวทกัทายแลว้ จะพดูวา่ 
 Good morning. My name is Wipa. 
 สวสัดีค่ะ ดิฉนัช่ือวิภา 
 จากนั้นแม่บา้นสามารถอวยพรผูเ้ขา้พกั โดยพดูต่อไปวา่ Have a nice stay.  
ขอใหพ้กัอยา่งสุขสบายนะคะ แขกจะตอบวา่ Thank you. ขอบคุณค่ะ/ครับ 
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เร่ืองที่ 2    การกล่าวลาและการตอบรับการกล่าวลา 
 เม่ือแขกจะออกจากท่ีพกัเพ่ือกลบัต่างประเทศ หรือเดินทางไปจงัหวดัอ่ืน 
แม่บา้นจะกล่าวลาวา่ 
 Good bye.  สวสัดีค่ะ หรือลาก่อนค่ะ 
ส่วนแขกจะตอบรับการกล่าวลาดว้ยค าเดียวกนั คือ 
 Good bye.  สวสัดีค่ะ/ครับ 
นอกจากน้ีแม่บา้นอาจพดูลาอยา่งง่ายท่ีสุดวา่ 
 Bye.   สวสัดีค่ะ หรือลาก่อนค่ะ 
ส่วนแขกจะตอบรับดว้ยค าเดียวกนั คือ 
 Bye.   สวสัดีค่ะ/ครับ 
หากแม่บา้นคาดหวงัวา่จะพบกนัอีก เธอจะพดูต่อวา่ 
 See you.  แลว้พบกนันะคะ 
แขกจะตอบรับเช่นเดียวกนัวา่ 
 See you.   แลว้พบกนัค่ะ/ครับ 
หรือแม่บา้นอาจพดูวา่ 
 See you next time. พบกนัคราวหนา้ค่ะ 
แขกกจ็ะตอบรับวา่ 
 Yes, see you.  ค่ะ/ครับ แลว้พบกนั  
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เร่ืองที่ 3    จ านวนนับและล าดบัที่ 
 แม่บา้นจ าเป็นตอ้งพดูจ านวนนบัและล าดบัท่ีได ้สมมติแขกท่ีพกัอยูเ่กสตเ์ฮา้ส์
ถามวา่ 
 Is there drinking water in the room? ในหอ้งพกัมีน ้าด่ืมไหม 
แม่บา้นจะตอบวา่  
 Yes, there is one bottle free of charge. มีค่ะ มีน ้ าด่ืมฟรี 1 ขวด 
ถา้แขกถามวา่ 
 Which bus goes to JJ market?  รถเมลส์ายอะไรไปตลาดนดัจตุจกัร 
แม่บา้นจะตอบวา่ 
 Bus number five-o-three. (503)  รถเมลส์าย 503 ค่ะ 
บางคร้ังแขกถามเร่ืองบริการซกัรีดวา่ 
 Do you have a laundry service?  คุณมีบริการซกัรีดไหม 
แม่บา้นตอบวา่ 
 Yes, we have. It’s 20 baht a piece. มีค่ะ ราคาช้ินละ 20 บาท 
บางคร้ังแขกตอ้งการยา้ยหอ้งพกั และแม่บา้นทราบวา่มีบางหอ้งวา่ง แขกพดูวา่ 
 I want to move from the fifth floor to the lower one. 
 ดิฉนั/ผม ตอ้งการยา้ยจากชั้น 5 ลงมาชั้นล่าง 
 ค าวา่ lower แปลวา่ ต ่าลง และ one ในท่ีน้ีใชแ้ทนค าวา่ ชั้น ดงันั้น lower one    
จึงใหค้วามหมายวา่ ชั้นล่าง 
 แม่บา้นทราบวา่ ชั้น 2 มีหอ้งวา่ง จึงตอบวา่ Alright, you can move to the second 
floor. 
 ตกลงค่ะ หรือ ไดค่้ะ คุณยา้ยไปชั้น 2 ได ้
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เร่ืองที่ 4    ค าศัพท์เกี่ยวกบัอาชีพแม่บ้าน 
 ผูมี้อาชีพแม่บา้นยอ่มตอ้งรู้จกัค าศพัทท่ี์เก่ียวกบัสถานท่ีพกัทั้งโรงแรมขนาดเลก็ 
เกสตเ์ฮา้ส์ และอพาร์ตเมน้ต ์อุปกรณ์ ขา้วของเคร่ืองใช ้ตลอดจนค าศพัทอ่ื์น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

ค าศัพท์ที่เกีย่วกบัสถานที่พกั อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ 
room with a shower 
room with a bath 
air-conditioning room 
 
fan 
window 
door 
single room 
double room 
single bed 
double bed 
television /TV 
refrigerator /fridge 
telephone 
drinking water 
hot water 
water thermos 
bottle 
ice 

หอ้งท่ีมีฝักบวัอาบน ้ า 
หอ้งท่ีมีอ่างอาบน ้า 
หอ้งปรับอากาศ บางคร้ังแขกอาจเรียกสั้น ๆ 
วา่ air-con room หรือ room with air-con 
พดัลม 
หนา้ต่าง 
ประต ู
หอ้งเด่ียว 
หอ้งคู่ 
เตียงเด่ียว 
เตียงคู่ 
โทรทศัน์ 
ตูเ้ยน็ 
โทรศพัท ์
น ้าด่ืม 
น ้าร้อน 
กระติกน ้ า 
ขวด 
น ้าแขง็ 
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iced water 
soft drink 
can  
soda water 
plate /dish 
fork and spoon 
glass 
sink 
lamp 
bed lamp 
bed 
pillow 
blanket 
wardrobe 
lobby 
restaurant 
serve 
parking lot 
beauty salon 
massage 
traditional massage 
key 
key card 
towel 
shower cap 

น ้าเยน็ 
น ้าอดัลม 
กระป๋อง 
น ้าโซดา 
จาน 
สอ้มและชอ้น 
แกว้ 
อ่างลา้งหนา้ 
โคมไฟ 
โคมไฟหวัเตียง 
เตียง 
หมอน 
ผา้ห่ม 
ตูเ้ส้ือผา้ 
ลอ็บบ้ี หอ้งโถงบริเวณแขกนัง่พกั 
หอ้งอาหาร 
บริการ 
ลานจอดรถ 
ร้านท าผม 
นวด 
นวดแผนโบราณ 
กญุแจ 
บตัร มีรหสัเปิดหอ้งพกั 
ผา้ขนหนู ผา้เช็ดตวั 
หมวกอาบน ้า 
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clothe hanger 
soap 
shampoo 
manager 
cashier 
operator 
maid 
driver 
fitness room 
swimming pool 
sauna 
tour agent 
tour guide 
karaoke 
fill out 
car rental agency 
drop 

ไมแ้ขวนเส้ือ 
สบู่ 
แชมพ ู
ผูจ้ดัการ 
พนกังานเกบ็เงิน 
พนกังานรับโทรศพัท ์
แม่บา้น 
คนขบัรถ 
หอ้งออกก าลงักาย 
สระวา่ยน ้ า 
เซาน่า อบไอน ้า 
บริษทัทวัร์ 
ไกดน์ าเท่ียว 
คาราโอเกะ 
กรอกรายละเอียด 
บริษทัเช่ารถ 
ฝากไว ้ท้ิงไว ้

 

ค าศัพท์อืน่ที่เกีย่วข้อง 
garden view 
park view 
river view 
lake view 
mountain view 
sea view 

วิวสวน 
วิวสวนสาธารณะ 
วิวแม่น ้ า 
วิวทะเลสาบ 
วิวภูเขา 
วิวทะเล 
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service charge 
room rate 
information 
travel information 
book 
free of charge 
coffee 
tea 
hot water 
bed and breakfast 
room service  
open 24 hours 
internet service 
breakfast 
lunch 
dinner 
check in 
check out  
pay 
guest 
reserve 
reservation 
credit card 
passport 
cash 

ค่าบริการ 
ราคาหอ้งพกั 
ขอ้มูล 
ขอ้มูลการท่องเท่ียว 
จอง แต่ถา้เป็นค านาม หมายถึง หนงัสือ 
ฟรี ไม่คิดเงิน 
กาแฟ 
ชา 
น ้าร้อน 
ท่ีพกัซ่ึงบริการอาหารเชา้ 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 
เปิด 24 ชัว่โมง 
บริการอินเตอร์เน็ต 
อาหารเชา้ 
อาหารกลางวนั 
อาหารเยน็ 
เขา้พกั 
ออกจากท่ีพกั 
จ่ายเงิน 
แขก 
จอง 
การจอง 
บตัรเครดิต 
หนงัสือเดินทาง 
เงินสด 
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banknote 
exchange 
bill 
receipt 
laundry bill 
room service bill 
change 
bank 
post office 
airport 
bus station 
train station 
police station 
convenience store 
market 
fruit market 
hospital 
drugstore 
bookstore 
stationery 
foreign exchange 
flight 
travel agency 
travel magazine 
luggage 

ธนบตัร 
อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
ใบแจง้ราคา 
ใบเสร็จ 
ค่าซกัรีด 
ค่าบริการอาหารท่ีหอ้งพกั 
เงินทอน เม่ือเป็นค ากริยา แปลวา่ เปล่ียน 
ธนาคาร 
ท่ีท าการไปรษณีย ์
สนามบิน 
สถานีขนส่ง 
สถานีรถไฟ 
สถานีต ารวจ 
ร้านสะดวกซ้ือ 
ตลาด 
ตลาดผลไม ้
โรงพยาบาล 
ร้านขายยา 
ร้านหนงัสือ 
ร้านเคร่ืองเขียน 
ท่ีแลกเงิน 
เท่ียวบิน 
บริษทัท่องเท่ียว 
หนงัสือท่องเท่ียว 
สมัภาระ 
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baggage /suitcase 
back-pack 
complain 
complaint 
I.D. card 
camera 
mobile phone 
safety box 
morning call 

กระเป๋าเดินทาง 
กระเป๋าสะพายหลงั เป้ 
ร้องเรียน 
เร่ืองร้องเรียน 
บตัรประจ าตวั 
กลอ้งถ่ายรูป 
โทรศพัทมื์อถือ 
ตูนิ้รภยั 
ปลุกตอนเชา้ 

 
 

เร่ืองที่ 5    การขอร้องและการขอโทษ 
 เม่ือแขกท่ีพกัอยูจ่ะออกไปขา้งนอก แม่บา้นพบเขา้พอดี กอ็าจขอร้อง หรือเตือน
แขกเพ่ือความปลอดภยัวา่ 
 Please lock your room when you go out. 
 กรุณาลอ็คหอ้งเม่ือคุณออกไปขา้งนอกนะคะ 
 Don’t forget to lock your room.  
 อยา่ลืมลอ็คหอ้งของคุณดว้ยนะคะ 
แม่บา้นอาจบอกแขกเพ่ิมเติมเร่ืองการฝากกญุแจวา่  
 Please drop your key at the counter. 
 กรุณาฝากกญุแจไวท่ี้เคาน์เตอร์ดว้ยค่ะ 
และถา้แม่บา้นพบแขกก าลงัจะออกไปนอกท่ีพกั โดยเดินผา่นเคาน์เตอร์ แม่บา้นกพ็ดู
แต่เพียงวา่ 
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 Please drop your key here. 
 กรุณาฝากกญุแจไวท่ี้น่ีนะคะ 
เร่ืองส าคญัยิง่ท่ีแม่บา้นควรปฏิบติั คือ การรู้จกัขอโทษ เช่น เวลาแม่บา้นจะเดินผา่น แต่
แขกยนืขวางทางเดินเพราะก าลงัคุยกนัอยู ่แม่บา้นควรพดูวา่ 
 Excuse me, please.  ขอโทษนะคะ 
เม่ือแขกหลบใหแ้ม่บา้นเดินผา่นแลว้ อยา่ลืมพดูขอบคุณวา่ Thank you. ขอบคุณค่ะ เพ่ือ
แสดงมารยาทท่ีดีท่ีแขกหลบทางให ้
 นอกจากน้ี หากแม่บา้นเดินไปชนแขก หรือเดินประจนัหนา้กนัมุมทางเดินโดย
ไม่ไดต้ั้งใจ หรือหยบิของบางส่ิงส่งใหแ้ขกแต่เกิดหลุดมือ แม่บา้นควรจ าใหข้ึ้นใจวา่
ตอ้งพดูขอโทษ คือ 
 I’m sorry.   ดิฉนัเสียใจค่ะ/ ดิฉนัขอโทษค่ะ   หรือ 
 Oh! Sorry, sir.  อุ๊ย ขอโทษค่ะคุณ 
 ทา้ยสุดน้ี ขอใหผู้เ้รียนตั้งใจจริงในการประกอบอาชีพแม่บา้น ความซ่ือสตัยต่์อ
อาชีพและความภาคภูมิใจท่ีมีใหก้บัอาชีพแม่บา้น ยอ่มส่งผลท่ีดีต่อตวัผูเ้รียนเอง จงนึก
ถึงใจเขาใจเรา ถา้เราเป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติ หรือเป็นแขกท่ีเขา้พกั เรายอ่มตอ้งการ
ความสะดวกสบาย ความจริงใจ การช่วยเหลือและดูแลดว้ยความเป็นกนัเอง สุภาพ
เรียบร้อยอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย แลว้ท่านจะเป็นแม่บา้นท่ีดีไดอ้ยา่งแน่นอน และ
ถอ้ยค าภาษาองักฤษท่ีควรจดจ า น าไปใชใ้หติ้ดปากกคื็อ 
 Hello !    สวสัดีค่ะ 
 Thank you.   ขอบคุณค่ะ 
 Sorry.    ขอโทษค่ะ 
 Can I help you?  ดิฉนัช่วยคุณมัย๊ค่ะ 
 Let me help you.  ใหดิ้ฉนัช่วยคุณนะคะ 
 Please.    กรุณา ไดโ้ปรด 
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Exercise 1   แม่บา้นจะทกัทายแขกท่ีเขา้พกัอยา่งไรในช่วงเวลาต่อไปน้ี 
1. 18.00 น.   _________________________________________ 
2. 09.30 น.   _________________________________________ 
3. 07.00 น.   _________________________________________ 
4. 13.20 น.   _________________________________________ 
5. 19.15 น.   ________________________________________ 

 

Exercise 2   ถา้แขกเป็นผูท้กัทายก่อน แม่บา้นควรตอบรับการทกัทายอยา่งไร 
1. Good afternoon. _________________________________________ 
2. Hello !   _________________________________________ 
3. Good evening. _________________________________________ 
4. Hi !   _________________________________________ 
5. Good morning. _________________________________________ 

 

Exercise 3   ใหแ้ม่บา้นทกัทายแขกพร้อมแนะน าตนเอง 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________ 
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Exercise 4   เติมขอ้ความกล่าวลา หรือขอ้ความตอบรับการกล่าวลาต่อไปน้ี 
1. Goodbye!    ___________________ 
2. _____________  Bye! 
3. See you again.   ___________________ 
4. ______________    See you. 
5. _______________  See you next time. 

 

Exercise 5   เติมจ านวนนบั หรือล าดบัท่ีตามความเหมาะสม 
 

1. How much is a bottle of drinking water? 
It’s _________ baht. 

a. tenth 
b. ten 
c. 10th  
d. the tenth 

 
2. My room is on _____________ floor. 

a. the third 
b. thirty 
c. 3 
d. Three 
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3. Which bus goes to Petchaburi Rd.? 
a. Bus number 25th. 
b. Bus number twenty-fifth. 
c. Bus number 25. 
d. Bus number the 25th. 
 

4. There are ___________ rooms on the ____________ floor. 
a. tenth, sixth 
b. 10, 6th  
c. the tenth, six 
d. 10th, 6 
 

5. Can I move to ______________ floor? 
a. the second 
b. the two 
c. second 
d. two 
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Exercise 6    จบัคู่ความหมายของค า 
single room 
double bed 
drinking water 
soft drink 
fork and spoon 
pillow 
towel 
key 
maid 
service charge 
free of charge 
internet service 

น ้าอดัลม 
หมอน 
กญุแจ 
ผา้ขนหนู ผา้เช็ดตวั 
หอ้งเด่ียว 
ค่าบริการ 
ฟรี ไม่คิดเงิน 
เตียงคู่ 
บริการอินเตอร์เน็ต 
น ้าด่ืม 
แม่บา้น 
ชอ้นสอ้ม 

 

Exercise 7   เตมิค าหรือข้อความเพือ่ขอร้องและขอโทษ 
1. ___________________ drop your room key at the front desk. 
2. ___________________. I didn’t mean to do that. 
3. ___________________. Which is your back-pack? 
4. __________________ to lock your room every time you go out. 
5. _________________. I broke a glass in room # 16. 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
Post-test 

 

เลอืกค าตอบที่ถูกที่สุด 
1.  A  :  Thank  you. 

B  :  _______________________. 
a. You’re  welcome 
b. I’m  sorry 
c. O.K 

 

2.  A  :  ________________________ 
B  :  That’s  all  right. 

a. I’m fine 
b. I’m  sorry 
c. How  are  you? 

 

3.  A  :  I  live  in  Ratchaburi.   
    Where  do  you  live? 

B  :  ________________________. 
a. I live in Ratchaburi, too 
b. You’re welcome 
c. Thank you 
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4.  A  :  Good  morning. 
B  :  _______________________. 

a. Good  afternoon 
b. Good  morning 
c. Good night 
 

5.   A  :  How  are  you? 
 B  :  _______________________. 

a. How  are  you? 
b. I’m  fine, thanks 
c. And you? 

 

6.   Bill.    :  Tom, this  is  Bob. 
Tom.  :  Nice  to  meet  you. 
Bob.   :  _____________________. 

a. How  do  you  do? 
b. Nice  to  meet  you  too 
c. Nice to meeting you too 

 

7.    Linda.    :  Tom, this  is Ken  Woods.   
       Tom.     :  How  do  you  do, Sir? 
       Ken .     :  ___________________. 

a. I’m  fine, thanks 
b. How  do  you  do? 
c. Nice  to  meet  you 
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8.  A  :  Fine, thanks.  And  you? 
B  :  _________________________. 

a. Not  bad 
b. Good morning 
c. Good afternoon 

 

9.   Louis  :  Hi! Laura, how are you? 
Laura:    Hi! Louis. I’m not  so well.________.   

a. I  have a  fever. 
b. I  have a good luck. 
c. I  have a new friend. 

 

10.  A  :  I  am  a  nurse.  What’s  your occupation ? 
     B  :  ________________________. 

a. I  live  in  Petchaburi 
b. I  am  a  teacher 
c. I  am  a  woman 

 

11.  My  name is __________________. 
       I’m  __________________  years. 

a. 17, Suda 
b. Suda, 17 
c. Petchaburi,17 
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12.  Miss Suda:  See you later. 
       Mr.Tom: __________.    

a. See you 
b. Yes, thank you 
c. Yes. You’re welcome 

 

13. Miss Cathy :  Give my regards to Mr. A.J. 
 Miss Suda :______________.     
 a.   Yes, I do 
 b.  Yes, I will 
 c.   yes, alright 
 

14. Miss Carolyn: Hope to see you soon, bye. 
 Mr. Dan: ________________.            
 a.   Yes, I will 
 b.   Yes, I hope so 
 c.   Yes, thank you 
 

15. Miss Aliz:      I wish you luck. 
       Mr.Bob:        _____________,Good bye.  

 a.   You too 
 b.   You will  
 c.   You wish 
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16. Miss Cathy:  Well, thanks for the information.   
      Mr. Dan:      _________________. Good bye.         

a. I call you later  
b. You’re welcome 
c. Thanks for the  information 

 

17. Miss Kate: I look forward to hearing from you.   
      Mr. Danael:  ______________________ .         

 a.   I’m much obliged to you  
 b.   I’ll speak to you tomorrow  
 c.   I look forward to hearing from you, too  
      

18. Mr. Ken: What a nice party! 
     Miss Suda: _________________. 

 a.  Thanks for coming  
 b.  I’m glad you liked it 
 c.  Thank you for inviting me 
 

19.  Mr.Ken:    Thanks for the meal. 
      MissSuda:  ____________________. 

 a.  That’s all right 
 b.  I’m glad you liked it 
c.  It’s nice of you to say so 
 

20. A  :  What’s your job? 
      B  :  I am _______________.   

a. a teacher 
b. a cat 
c. a man 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test) 
1.(a)       2.(c)     3.(a)    4.(b)    5.(b)   6.(b)   7.(b)    8.(a)  

9.(a)    10.(b)   11.(b)  12.(a)  13.(b)  14.(b)  15.(a)  16.(b)         
17.(b)  18.(b)  19.(a)   20.(a) 

 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-test) 
1.(b)      2.(b)     3.(b)   4.(a)    5.(c)   6.(a)   7.(b)    8.(a)  

9.(b)    10.(b)  11.(b)  12.(c)  13.(b)  14.(a)  15.(a)  16.(b)            
17.(b)  18.(c)  19.(a)  20.(a) 
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เฉลยแบบฝึกหัด  
 

บทที่ 1 
Exercise 1   Complete the conversation. 

    (จงเตมิบทสนทนาที่เกีย่วกบัการทักทายให้สมบูรณ์)  
1. Linda:   Good morning.   
    John:     Good morning.   
2. Louis:  Good afternoon.       
    Jack:     Good afternoon.   
3. Susan: Good evening.   
     Laura: Good evening.   
4.  John:     Good night. 
     Linda:   Good night.  
5.  Bobby ทกัทาย Jinny ซ่ึงเป็นเพ่ือนใหม่ ในเวลา 09.00 น.  

Bobby:  Good morning, Jinny.  
6.   Jinny พบกบั David ซ่ึงเป็นหวัหนา้งานในเวลา 13.00 น.   

Jinny:   Good afternoon, Mr.David.   
7.   Susan กล่าวลา Daddy  ก่อนเขา้นอน   
 Susan:   Good night.  
 Daddy:  Good night. 
8.  Mr.Sam :    Good morning, Mr. Jack. I’m glad to meet you.                                     
     Mr.Jack :   Good morning, Mr. Sam. I’m glad to meet you, too. 
9.  Mr.Smith : Good afternoon, Mr. Joey. Nice to know you. 
     Mr.Joey  :  Good afternoon, Mr. Smith., Nice to know you,  too. 
10.   Bobby ทกัทาย Jinny ซ่ึงเป็นเพ่ือนใหม่ ในเวลา 10.00 น.  

  Bobby: Good morning, Jinny. How are you?  
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Exercise 2   Complete the conversation. 

            (จงเตมิบทสนทนาที่เกีย่วกบัการทักทายให้สมบูรณ์)   
  

1.       Amnath:  Hello, My name is Amnath. 
       Nipon:    Hello, I’m Nipon. Nice to know you. 
      Amnath:  Nice to know you, too. Are you a new student? 
       Nipon:    Yes, Are you a new student, too? 
       Amnath: Yes. 
2.   Mr. Jack:  Good  morning  Mr. Tee. 
    Mr. Tee:   Good  morning.  Mr. Jack  How  are  you  today?                       
    Mr. Jack:  I’m fine. Thank you.  And  how  are  you? 
    Mr. Tee:   Fine, thank  you.  
3.  Susan:  Good  evening, Laura.  How  are  you? 

Laura:  Good  evening, Susan. Not so well.  I  have  a  fever.             
Susan:  Take  care  of  yourself.  You ought  to  see   the  doctor. 
Laura:   I will. 

 

Exercise 3  จบัคู่ค าศัพท์และความหมายให้ถูกต้อง 

Hello สวสัดี 
How are things? เป็นไงบา้ง 
How’re you doing? เป็นอยา่งไรบา้ง 
How’s life?   เป็นอยา่งไรบา้ง 
How’s everything?   เป็นอยา่งไรบา้ง 
What’s new? มีอะไรใหม่  ๆ  ไหม 
What’s up?   ท าอะไรอยู ่
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Very well, thank you.    สบายดีจริง  ๆ  ขอบคุณ 
Not bad. ไม่เดือดร้อน, กไ็ม่เลว 
Not much.   ไม่มีอะไรพิเศษ 
That’s too bad.   แยจ่งัเลย 

 
Exercise 4   จบัคู่ค าศัพท์ให้ถูกต้อง 

 
A B 

Good morning. 
 

สวสัดีตอนเชา้ 

Good afternoon.   
 

สวสัดีตอนบ่าย 

Good evening,   
 

สวสัดีตอนเยน็ 

Good night. 
 

ราตรีสวสัด์ิ 

 

Exercise 5  จงเตมิความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 Good morning        สวสัดีตอนเชา้     
 Good afternoon       สวสัดีตอนบ่าย 
 Good evening          สวสัดีตอนเยน็ 
 Good night              ราตรีสวสัด์ิ 
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บทที่ 2 
Exercise 1  Complete the following dialogue about Introducing. 

 
1. A:  How are you? 
    B:  Fine, thank you. And you? 
    
2. A:  How do you do? 
    B:  How do you do? 

  
3.  Anna:        Lizzy,this is my friend, Tommy. 

           Lizzy:       Hello,Tom.Nice to meet you.  
          Tommy:    Hello,Lizzy.Nice to meet you too. 

 
4. Jack:       Bob, I’d  like you to meet my  friend, Clinton.              

Bob:       How  do  you  do? 
Clinton: How  do  you  do? 
  

    5.     Tom:       Carolyn, this  is my friend, Ken. 
Carolyn:   Hi.  I’m  glad  to  meet  you. 

 Ken:          Hi.  I’m  glad  to  meet  you , too. 
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Exercise 2 Complete the conversation. 

    
 Sopa:  Good morning. My name is Sopa.   
 Siree: Good morning . I’m Siree. How do you do?                                         
 Sopa: How do you do? It’s nice to meet you. 
 Siree: It’s nice to meet you, too. 
 

Exercise 3 Match the situation in A and expressions in B correctly. 

  (จบัคู่สถานการณ์ใน A  และ B ให้ถูกต้อง) 
 

A ค าตอบ B 
1. Nice to see you. 
2. It’s a lovely day, isn’t it? 
3. How are you today? 
4. All right, thanks. 
5. Just fine. How are you. 

D 
B 
A 
E 
C 

A:วนัน้ีอากาศดีจงัเลยนะ 
B:วนัน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง 
C:สบายดี แลว้คุณล่ะ 
D:ยนิดีท่ีไดพ้บคุณ 
E:สบายดี ขอบคุณ 

 

Exercise 4 Write a short conversation for each of the following. 

Situation A บุคคล 2 คน ทกัทายและแนะน าตนเอง  
 A : Good morning, I’m Elizabeth. 
 B : Good morning, I’m Coco. Nice to know you.          
 A : Nice to know you, too. What’s  your  job?   
 B : I’m a nurse. 
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Situation B Peter แนะน า Tony ใหรู้้จกักบั Laura 
 Peter  : Tony, this is my friend, Laura. 
 Tony  : Hello. Laura, Glad to know you. 
 Laura : Hello. Tony,  Glad to know you too. 
   
Exercise 5 Ordering Dialogues below 

            (เรียงล าดบับทสนทนาข้างล่างให้ถูกต้อง) 
 

ประโยค ตอบ 
A: How do you do. I’m Louis. Nice to  meet you. 
B: May I introduce myself? My name is Peter. 
C: I’m a secretary. How about you? 
D: How do you do. Nice to meet you,  too. What’s you job? 
E: I’m an engineer. Where are you  from? 
F: I’m from Bangkok, Thailand? 
G:I’m from India. And you? 

B 
A 
D 
C 
E 
G 
F 

 

Exercise 6  Introducing Yourself. 
(Open answers) 

 

Exercise 7  Interview your best friend and take notes while interviewing  
(Open answers) 
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บทที่ 3 
 

 

 

 

 

   

 

 

Exercise 2  Complete the following dialogue about leave taking . 
1. Miss Suda:       See you later. 
   Mr.Tom:          Yes, see you. 
2. Miss Cathy :    Give my regards to Mr. A.J. 
   Miss Suda :      Yes, I will. 
3. Miss Carolyn:    Hope to see you soon, bye. 
     Mr. Dan:     Yes, I hope so. 
4. Miss Aliz:         I wish you luck. 
   Mr.Bob:           You too. Good bye.  
5. Miss Suda:       I’m much obliged to you.  
   Mr.Tom:          Not at all. 
   Miss Suda:       Good bye.    
6.  Miss Kate:    I look forward to hearing from you.     
      Mr. Danael:  I’ll speak to you tomorrow.          

Miss Kate :   Good bye.  
7.  Miss Suda:   I must be going. Thank you for this lovely meal. 
     Mr.Tom:      You’re welcome.   

Exercise 1   
1.(c.)     2.(a.)    3.(b.)  4.(b.)  5.(a.)     6.(a.)    7. (c.)   

8.(c.)      9.(b.)  10.(a.) 11.(a.)  12.(a.)  13.(b.)  14.(b.)  
15.(b.) 16.(b.)  17.(a.) 18.(c.) 19.(b.)  20.(c.)   

 



182 

8.  Miss Sue:      Have a nice trip.   
    Mr. Jack:       Thank you,Bye. 
     Miss Sue:      Bye. 
9.   Miss Lauca:     Have a good time,Joe.                             
    Mr. Joe:         Thank you, Good bye. 
      Miss Lauca:   Good bye. 
10. Miss Carolyn: That was one of the best meals I’ve ever eaten.      
      Mr. Dan:        It’s nice of you to say so.  
11. Mr. Ken:        What a nice party! 
     Miss Suda:    I’m glad you liked it. 
12. Mr. Tom:     Thank you for inviting me. 
     Mr. Dan:       Thanks for coming. 
13. Mr. Tom:      Good night. 
     Mr. Dan:       Thank you, Good night.    
   14. Miss Anna :   Sleep well. Good night.  
          Mr. Bill:  Good night.            
15. Miss Sue:      Have a good dream. Good night.   

Mr. Jack:       Thank you, Good night. 
 

บทที่ 4 
Exercise 1  จงเขยีนตวัพมิพ์ใหญ่ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

 
Exercise 2  จงเขยีนตวัพมิพ์เลก็ 

 a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z 
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Exercise 3  จงเขยีนตวัเขยีนใหญ่ 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

 
Exercise 4  จงเขยีนตวัเขยีนเลก็  
a b e d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
 

Exercise 5  จงเขยีนสระแท้ในภาษาองักฤษ 

a e i o u  
 

Exercise 6  จงสร้างค าโดยใช้สระประสมต่อไปนี ้
1.    ee :  meet   2.  a_e : fade  3. oo : boot       4.ull :  bull       5.o_e : bone      
6.    i_e : fine             7. oi : coin               8. ou :  round    
 

Exercise 7  จงน าพยญัชนะในภาษาองักฤษ มาประสมกบัสระแท ้  
 1.  a :  da     2.  e :  me   3.  i  :  hi   4.  o :  go    5. u :  ru 
 

Exercise 8   จงน าพยญัชนะในภาษาองักฤษ มาประสมกบัสระแท ้ และตวัสะกด    
 cat   van   ten   get  hit   six  dog   pot   jug   sun 

 
Exercise 9  จงน าพยญัชนะในภาษาองักฤษ/ ตวัอกัษรน า 2 ตวั มาประสมกบัสระ    
  glad   star   spot  know  sky  them  stop  then 
 

Exercise 10 จงเขียนค าในภาษาองักฤษท่ีมีตวัสะกด 2 ตวั 
 long  wash   fork  walk  sold  work  tall  work  park  milk  silk  sick monk 
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Exercise 11  จงเขียนค าในภาษาองักฤษโดยใชส้ระประสม 
  good  keep  meet  roof  moon  tool   team   pain  goat  road  monk 
 

Exercise 12 จงเขียนค าในภาษาองักฤษท่ีข้ึนตน้ดว้ยสระ    
 of   on  or   is   it   up  us   am  an  at 

 

Exercise 13  จงเขียนค าในภาษาองักฤษท่ีข้ึนตน้ดว้ย ch และ sh   
 chat   show  shop  shot  shut      
 

บทที่ 5 
Exercise  1   จบัคู่ตวัเลข 1-9 ให้ตรงกบัความหมายในภาษาองักฤษ  

ตวัเลข ค าตอบ 
9 nine  
4 four  
2 two  
5 five 
1 one  
7 seven  
8 eight 
6 six  
3 three 
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Exercise  2   จบัคู่ตวัเลขต่อไปนีใ้ห้ตรงกบัความหมายในภาษาองักฤษ  
ตวัเลข ค าตอบ 

12 twelve 
14 fourteen  
20 twenty  
21 twenty-one 
79 seventy-nine 

100 one hundred 
10 ten  
19 nineteen  
13 thirteen 
11 eleven 
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Exercise  3  จงเขยีนตวัเลขเหล่านีเ้ป็นภาษาองักฤษและฝึกอ่านออกเสียงกบัเพือ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

26 =              twenty -five 
 

 30      =             thirty 
  

 44      =             forty- four 
  

 101    =            one hundred and one 
 

 155    =            one hundred and fifty-five 
 

 157    =           one hundred and fifty-seven  
 

 178    =          one hundred and seventy-eight 
 

 198    =          one hundred and ninety-eight 
 

 200   =          two hundred 
 

 256   =         two hundred and fifty-six  
 

300   =          three hundred 
 

 303   =         three hundred and one 
 

 418   =         four hundred and eighteen  
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Exercise 4   จบัคู่เลขล าดบัทีต่่อไปนีใ้ห้ตรงกบัภาษาองักฤษ 

 
1 st the first  
2 nd the second  
3 rd the third 
4 th the fourth  
5 th the fifth  
6 th the sixth  
7 th the seventh 
8 th the eighth 
9 th the ninth 
10 th the tenth 
11 th the eleventh 
12 th the twelfth  
13 th the thirteenth  
14 th the fourteenth 
19 th the nineteenth 
20 th the twentieth 
21 st the twenty-first  
22 nd the twenty-second  
23 rd the twenty-third  
24 th the twenty-fourth 
30 th the thirtieth  
31 st the thirty-first 
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Exercise 5   เขยีนเลขล าดบัทีต่่อไปนีเ้ป็นภาษาองักฤษ 

 
ล าดบัที ่ เขยีนเป็นภาษาองักฤษ 

 
ล าดบัที ่1 the first 

 
ล าดบัที ่2 the second 

 
ล าดบัที ่3 the third 

 
ล าดบัที ่4 the fourth 

 
ล าดบัที ่5 the fifth 

 
ล าดบัที ่6 the sixth 

 
ล าดบัที ่7 the seventh 

 
ล าดบัที ่8 the eighth 

 
ล าดบัที ่9 the ninth 

 
ล าดบัที ่10 the tenth 
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Exercise 6  เขยีนประโยคต่อไปนีเ้ป็นภาษาองักฤษ 
1. ฉนัเป็นคนท่ีหน่ึง     I am the first one. 
2. สมชายมีเส้ือเชิตสองตวั   Somchai  has two  shirts.    
3. กระโปรงตวัน้ีราคาหน่ึงร้อยบาท This skirt is one hundred baht. 
4. ฉนัอยูท่ี่ชั้นสอง I stay at the second floor. 
5. บา้นของเขามีสามหอ้ง  His house has three rooms. 
6. เขาอยูห่อ้งท่ีสาม  He lives at the third room. 
7. แมวตวัท่ีส่ีเป็นของฉนั  The fourth cat is mine. 
8. ฉนัมีนอ้งสองคน  I have two sisters. 
9. บา้นของฉนัอยูท่ี่ถนนพระรามสาม  My house is  on  Rama  the3 rd  road. 
10. สมศรีมีหนงัสือหา้เล่ม     Somsri  has five books. 

 

Exercise 7   Complete the sentences. 
1.   I have five  dogs.  
2.   She buys three   skirts.       
3.  They are one hundred baht.      
4.  Please wait at the  first building. 
5. Somsri is the sixth girl in this line. 
6. Wichai lives in the  fifth room. 
7. The  second bus is full. 
8. She washes four  dishes.   
9.  My room is on the second floor.     
10. We have three thousand baht. 
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บทที่ 6 
Exercise 1                                                                      

ค านามนับได้ ค านามนับไม่ได้ 
lion soap     
tiger   milk 
chair   coffee 
apple   rice 
shoe  sand  
bed  pepper  
comb soup   
duck sugar 
book   butter 
 beer     
 water 
 

Exercise 2    choose the correct answer 
1.  c.     2. b.     3. b.   4. c.    5. a.    6.  d.   7. a.  8.  d.  9.  a.  10.  d.  
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Exercise 3  โยงคู่ค าศัพท์และและความหมายให้ถูกต้อง 

ค าศัพท์ ความหมาย 
Sunday วนัอาทิตย ์
Monday วนัจนัทร์ 
Tuesday วนัองัคาร 

Wednesday วนัพุธ 
Thursday วนัพฤหสับดี 

Friday วนัศุกร์ 
Saturday วนัเสาร์ 

 

Exercise 4  โยงคู่ค าศัพท์และและความหมายให้ถูกต้อง 

ค าศัพท์ ความหมาย 
January มกราคม 
February กมุภาพนัธ์ 
March มีนาคม 
April เมษายน 
May พฤษภาคม 
June มิถุนายน 
July กรกฎาคม 

August สิงหาคม 
September กนัยายน 

October ตุลาคม 
November พฤศจิกายน 
December ธนัวาคม 
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Exercise 5   จงเขยีนประโยคต่อไป นีใ้ห้เป็นภาษาองักฤษ 
1. ฉนัเกิดวนัอาทิตย ์    I was born on Sunday. 
2. นอ้งสาวของฉนัเกิดวนัจนัทร์   My sister was born on Monday. 
3. พ่อของฉนัเกิดปี 1959   My father was born in 1959 
4. ฉนัเกิดปี  1980    I was born in 1980 
5. พ่ีชายของฉนัเกิดวนัท่ี 1 มกราคม 1978   My brother was born on the first of 

January in 1978. 
6.  บา้นของฉนัอยูท่ี่ถนนพระราม 3   My house is on  Rama  the 3 th  road. 
7. หอ้งของฉนัอยูท่ี่ชั้นสอง   My room is on the second floor. 
8. บา้นของฉนัมีสองชั้น   My house has two floors. 
9. ฉนัมีนอ้งชายหน่ึงคน   I have one brother. 
10. ครอบครัวของฉนัมีหา้คน   There are 5 persons in my family.  

 

 Exercise  6  โยงคู่ค าศัพท์และและความหมายให้ถูกต้อง 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
Red สีขาว 

Yellow สีชมพู 
Green สีแดง 
Blue สีเขยีว 

White สีเหลอืง 
Pink สีเทา 
Gray สีน า้เงนิ 
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Exercise  7  What color is this? 

What color is this? 
 

Answer 

 
 

red 

 
 

black 

 
 

green 

 
 

yellow 

 
 

brown 

 

Exercise  8  ใช้ค าศัพท์ต่อไปนี ้ เตมิค าในประโยคให้ถูกต้อง 

1. The sky is  blue  .(น ้าเงิน) 
2. These roses are red .(แดง) 
3. This shirt is white  .(ขาว) 
4. My cat is brown.(น ้ าตาล) 
5. His hair is black.(ด า) 
6. That  pen is gray.(เทา) 
7. This room is yellow.(เหลือง) 
8. I love this  green skirt.(เขียว) 
9. This beautiful  book is pink .(ชมพ)ู 
10. My teacher wear  orange shirt.(สม้) 
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Exercise 9   ให้ผู้เรียนเล่าเร่ืองในครอบครัวโดยเขยีนเป็นภาษาองักฤษง่าย ๆ 
 
 
 
 
 
 
 My father is a farmer. My mother is a household worker. I am the first child. 
I am 18 years old. I have a sister and a brother. My sister is 10 years old. My brother is 6 years 
old. My father and mother work very hard. I and my sister and brother help our father and 
mother. We love them. 

Exercise 10   What is this? 

What is this? Answer 

 

bed 

 

 

rice cooker 

 

Blanket 

 

ตัวอย่าง 
พอ่ของฉนัเป็นชาวนา     แม่ของฉนัเป็นแม่บา้น    ฉนัเป็นลูกคนท่ีหน่ึง    
ฉนัอายสิุบแปดปี  ฉนัมีนอ้งสาวและนอ้งชาย  นอ้งสาวอายสิุบปี และนอ้งชายอายหุกปี  
พอ่และแม่ของฉนัท างานหนกัมาก  ฉนัและนอ้งสาว นอ้งชายช่วยพอ่แม่ท างาน          
เรารักพอ่และแม่ของเรา   
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oven 

 

pan 

 

 

 

lamp 

 

bottle 

 

Fork and spoon 

 

glass 

 

Dish/plate 
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chair 

 

table 

 

pillow 

 

Exercise 11   Match  the  weather symbols  and  the  words. 

 

 

 

 

บทที่ 7 

Exercise 1   จงใส่ความหมายให้ตรงกบัป้ายสัญลกัษณ์ 
1. Telephone   2. Recycle bin   3.library  4. No pets allowed  5. One Way  
6. No U-Turn allowed  7. Horn Prohibited 8. Roundabout  9. Toilet  10. Hospital 

1 C 6 G 
2 D 7 I  
3 F 8 J 
4 A 9 H 
5 E 10 B 
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11. No Smoking  12. Poison  13. Caution Wet Floor  14. Trash or Dust bin 
15.Reserved  16. No mobile phone 17. No Parking  18.restaurant 19.Parking Here  
20. No Exit 
 

Exercise 2    จงบอกความหมายของป้ายสญัลกัษณ์และสถานท่ีพบเห็นป้ายสญัลกัษณ์ 
 

 
Symbol/sign 

 
Meaning 

In 
the

 st
ree

t 

At
 th

e h
os

pit
al 

At
 th

e s
ch

oo
l 

At
 th

e r
est

au
ran

t 

 

restaurant 
 

√ 

 

√ 

 

No pets allowed  √ √ √ 

 

Toilet  √ √ √ 

 

Please Keep Off 
Grass 

 √ √  

 

Speed Limited 

(In 80 KM per 

Hour) 

√    

 

Turn left or 

right 
√    

 

Elevator  √ √  

 

 

http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs11.jpg
http://www.mysafetysign.com/MDS/TactileTouch-ADA-Elevator-Sign-Braille/SKU-SB-1002.aspx?themeid=9825
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บทที่ 8 

Exercise 1  เตมิค าในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1.    Please open the window.                กรุณาเปิดหนา้ต่างใหด้ว้ยค่ะ 
2.   Please wash these dishes.                กรุณาลา้งจานดว้ยค่ะ 
3.   Quiet,  please.                                  ไดโ้ปรดเงียบดว้ยค่ะ 
4.   Speak louder, please.                        กรุณาพดูเสียงดงั ๆ หน่อยค่ะ 
5.  Can/Could  you  help me? please.     กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หมคะ 
6.   Can/Could you help me? please.      กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หมคะ 
7.   Can/Could  you help me?, please.    กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หมคะ 
8.   Would you help me?  please.           กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หมคะ 
9.   Yes, certainly.                                   ไดแ้น่นอนครับ 
10.  With  pleasure.                                 ดว้ยความยนิดีค่ะ 
11.  Yes, sure.                                          ไดค่้ะ 
12.  No problem.                                      ไม่มีปัญหาค่ะ 
  

Exercise 2  ให้ผู้เรียนเขยีนประโยคค าส่ังต่อไปนีเ้ป็นภาษาองักฤษ 

 

ประโยคค าส่ัง เขยีนเป็นภาษาองักฤษ 

กรุณาบอกช่ือของคุณใหฉ้นัดว้ย   Please   tell  me   your    name. 
กรุณาปิดประต ู Please  close   the door. 
กรุณาเปิดไฟ Please   turn  on  the  light. 
กรุณาปิดไฟ Please   turn off  the   light. 
กรุณาปิดโทรทศัน ์ Please    turn off  the  television. 
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Exercise 3   จบัคู่โดยการเลอืกความหมายของประโยคให้ถูกต้อง 

 
ประโยค ความหมาย 

กรุณาบอกช่ือของคุณใหฉ้นัดว้ย  Please   tell  me   your    name. 
กรุณาปิดประต ู Please  close   the door. 
กรุณาเปิดไฟ Please   turn  on  the  light. 
กรุณาปิดไฟ Please   turn off  the   light. 
กรุณาปิดโทรทศัน ์ Please    turn off  the  television. 
กรุณามองดูส่ิงน้ี Please   look   at   this. 
กรุณาตามฉนัมา Please  follow   me. 
กรุณาเงียบ Please  be   quiet. 
โปรดระมดัระวงั Please   be careful. 
กรุณาท าความสะอาดหอ้งน้ี Please   clean  this   room.  
                                                           

Exercise  4  ให้ผู้เรียนเลอืกค าต่อไปนีเ้ตมิลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
1.  Sorry. I don’t know the answer.   
2.   I'm sorry. I’m late.    
3.   I do apologize. I forget to do my homework.  
4. Don' t worry. It ' s O.K.   
5.  Please forgive me.  That’s all right. 
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บทที ่9 
Exercise 
(ตวัอย่าง) I am Suda. I live in Ratchaburi. I always get up at six o’clock everyday.     
I am a student. I walk to school every day. Today is Sunday.I’m reading cartoons 
now.My mother is preparing food in the kitchen. The sky is dark. 
It  will  rain  soon. I  will  stay  at  home .   
 

บทที่ 10 
Exercise  1    จงใส่ค าสรรพนามทีเ่ป็นกรรมและสรรพนามทีแ่สดงความเป็นเจ้าของลงในตาราง 

 

Persons First  Person Second  Person Third  Person 

สรรพนามท่ีใชเ้ป็น 
ประธาน I 

we 
you 

she          
it 
he           

 they 
สรรพนามท่ีใชเ้ป็น 
กรรม me 

us 
you 

her            
it 

him          
 them 

สรรพนามท่ีใช้
แสดง 
ความเป็นเจา้ของ 

mine 
ours 

yours 

hers            
its 
his             

 theirs 
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Exercise  2     จงเตมิค าสรรพนามต่อไปนี ้ลงในช่องว่าง  
1.  She    2.     his    3.  It’s    4.  They   5.  He   6. yourself   7. She    8.  it’s           
9.   We   10. them 

 

Exercise  3     จงเตมิค าบุพบทต่อไปนี ้ลงในช่องว่าง  
1.  in  2. under 3.  on  4. on   5.at   6. at    7. in  8. by  9.with   10. with   

 

Exercise 4  จงเลอืกค าต่อไปนี ้เตมิลงในประโยคค าถาม ให้ถูกต้อง 
 1.   Who is your friend?   Suda is my friend.   
 2.  Whom did you hit?   I hit Bob.    
 3.  Whose shirt is this?  This shirt is John's.   
  4.  What is your name?   My name is Suda.   
 5.  What time is it?    It 's three o'clock.   
  6.  Which shirt do you like best? The green or the red.  The green one.   
 7.  Why do you come late?    Because I get up late.    
  8.  Where will you go next week?    I will go to Japan next week.   
  9.  When will you go to Japan?  I will go to Japan next week.   
  10. How are you?   I am fine.    

 
Exercise 5    จงแต่งประโยคค าถามและประโยคค าตอบต่อไปนี ้

1.  คุณช่ืออะไร      ฉนัช่ือแดง 
  What is your friend’s name?       My name is Dang. 

2. เส้ือเช๊ิตตวัน้ีราคาเท่าไร               เส้ือเช๊ิตตวัน้ีราคา 300 บาท 
  How much is this shirt?             This shirt is 200 baht. 
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3. คุณสูงเท่าไร                               ฉนัสูง 150   ซม. 
  How tall are you?                      I’m tall 150 cm. 

4. คุณมาท่ีน้ีบ่อยไหม                     ฉนัมาท่ีน่ีทุกวนั 
  How often do you come here?  I’m come here every day. 

5.  คุณต่ืนนอนก่ีโมง                    ฉนัต่ืนนอนตอน 6 โมงเชา้ 
  What time do you get up ?      I get up at 6 o’clock. 

6. คุณชอบสีอะไร                        ฉนัชอบสีชาว 
  What color do you like?          I like white. 

7. คุณจะไปเชียงใหม่เม่ือไร        ฉนัจะไปเชียงใหม่อาทิตยห์นา้ 
  When will you go to Chiengmai?  I will go to Chiengmai next week. 

8. คุณอายเุท่าไร                          ฉนัอาย ุ25 ปี 
  How old are you?                    I’m 25 yesrs old. 

9. ตอนน้ีเวลาอะไร                     เวลา 9 โมงเชา้ 
  What time is it now?              Now it’s 9 o’clock. 

10. ร้านอาหารเปิดก่ีโมง               ร้านอาหารเปิด 6 โมงเชา้        
       What time will the restaurant open?  
                       The restaurant will open at 6 o’clock. 
 
 

บทที่ 11 
Exercise 1    

1. 18.00 น.   Good evening. 
2. 09.30 น.   Good morning. 
3. 07.00 น.   Good morning. 
4. 13.20 น.   Good afternoon. 
5. 19.15 น.   Good evening. 
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Exercise 2    
1. Good afternoon. Good afternoon. 
2. Hello !   Hello !  
3. Good evening. Good evening.  
4. Hi !   Hi ! 
5. Good morning. Good morning. 

 

Exercise 3   แนวค าตอบ ผูเ้รียนอาจตอบแตกต่างจากน้ีได ้
1. Hello! My name is Nittaya. 
2. Good morning. My name is Oranuch.  
3. Good afternoon. My name is Aporn. 
4. Good evening. My name is Araya. 
5. Hi! My name is Joy. 

 

Exercise 4   เติมขอ้ความกล่าวลา หรือขอ้ความตอบรับการกล่าวลาต่อไปน้ี 
1. Goodbye!    Goodbye! 
2. Bye!    Bye! 
3. See you again.  See you again. 
4. See you.    See you. 
5. See you next time.   See you next time. 

 

Exercise 5    
1.  b  2.  a  3.  c   4.  b   5.  a  
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Exercise 6   จบัคู่ความหมายของค า 

single room 
double bed 
drinking water 
soft drink 
fork and spoon 
pillow 
towel 
key 
maid 
service charge 
free of charge 
internet service 

น ้าอดัลม 
หมอน 
กญุแจ 
ผา้ขนหนู ผา้เช็ดตวั 
หอ้งเด่ียว 
ค่าบริการ 
ฟรี ไม่คิดเงิน 
เตียงคู่ 
บริการอินเตอร์เน็ต 
น ้าด่ืม 
แม่บา้น 
ชอ้นสอ้ม 

 

Exercise 7   เติมค าหรือขอ้ความเพ่ือขอร้องและขอโทษ 
1. Please drop your room key at the front desk. 
2. I’m sorry. I didn’t mean to do that. 
3. Excuse me. Which is your back-pack? 
4. Don’t forget to lock your room every time you go out. 
5. I’m sorry. I broke a glass in room # 16. 
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คณะผู้จัดท า 
ทีป่รึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 
2. ดร.ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวชัรินทร์  จ าปี                   รองเลขาธิการ กศน. 
4. ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ  ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตร กศน. 
5. นางรักขณา ตณัฑวฑุโฒ  ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผู้เขยีนและเรียบเรียง 
  นางอมรรัตน ์  ศรีกระจิบ   สถาบนั กศน. ภาคกลาง 
 

ผู้บรรณาธิการ และพฒันาปรับปรุง (คร้ังที ่1) 
  นางอมรรัตน ์  ศรีกระจิบ   สถาบนั กศน. ภาคกลาง 
 
ผู้บรรณาธิการ และพฒันาปรับปรุง (คร้ังที ่2) 
  นางนนัฐิณี  ศรีธญัญา   สถาบนัการศึกษาทางไกล  
 
คณะท างาน 

1.  นายสุรพงษ ์  มัน่มะโน   กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวศริญญา กลุประดิษฐ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร์ เหลืองจิตวฒันา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผู้พมิพ์ต้นฉบับ 
   นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผู้ออกแบบปกและภาพประกอบ 
   นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป์     กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผู้พฒันาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 
 

ทีป่รึกษา 
1.  นายประเสริฐ บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 
2. ดร.ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวชัรินทร์  จ าปี                   รองเลขาธิการ กศน. 
4. ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตร กศน. 
5. นางศุทธินี งามเขตต ์  ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผู้พฒันาและปรับปรุงคร้ังที ่2 
1.  นางสาวศรีสวา่ง เล้ียววาริณ   ขา้ราชการบ านาญ 
2.  นางทองพิน  ขนัอาสา   หน่วยศึกษานิเทศก ์
3. นางชนิดา  ดียิง่   ศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา 
4. นางสาวสุลาง เพช็รสวา่ง   กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน ์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


