
1 

 



2 

 

สรุปเนื้อหาหนังสือเรียน กศน. 
 

 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับประถมศึกษา 

รหัส พต 11001 
 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



3 

 

 



4 

 

สารบัญ 
             หนา 

  คํานํา 
  คําแนะนําการใชหนังสือ 

บทที่ 1 การทักทายและการตอบรบัการทักทาย                 1  
เรื่องท่ี 1 การทักทายชวงเวลาตางๆ                  1 

         เรื่องที่ 2 การทักทายบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรก         1 
         เรื่องที่ 3 การทักทายบุคคลที่รูจักกันมากอน                                  1 

 
บทที่ 2 การแนะนําตนเองและผอูื่น                    2 
          เรื่องที่ 1 การแนะนําตนเองกับผูอื่น           2 
          เรื่องที่ 2 การแนะนําผูอื่นใหรูจักกัน           2 

 
บทที่ 3 การกลาวลาและการตอบรบัการกลาวลา                  3 
         เรื่องที่ 1 การกลาวลาหลังพูดคุยกัน                                                             3     
         เรื่องท่ี 2 การกลาวลากอนการเดินทาง           3   
        เร่ืองที่ 3 การกลาวลาทางโทรศัพท                                                            3  
        เร่ืองที่ 4 การกลาวลาหลังงานเลี้ยงเลิก          3 
        เร่ืองที่ 5 การกลาวลากอนเขานอน            3 

 
บทที่ 4 การเขียน การอานพยญัชนะ  สระ  และการประสมคํา               4 
       เรื่องท่ี 1 การเขียนพยัญชนะ                  4 
       เรื่องท่ี 2 การออกเสียงสระแทและสระประสม        5 

        เร่ืองที่ 3 วิธีการประสมคํา                                                                       6
                        

 
 
 
 



5 

 

หนา 
 
บทที่ 5 จํานวนนบัและลําดับที ่                            8        
  เร่ืองที่ 1 การอานและเขียนจํานวนนับ                                                     8       

      เรื่องที่ 2 การอานและเขียนลําดับท่ี                        9 
           เรื่องที่ 3 การเขียนประโยคท่ีมีจํานวนนับและลําดับที่                                         10 

 
บทที่ 6 คํานามและคําศพัทหมวดตางๆ                  11  
          เรื่องที่ 1 ลักษณะและวิธีการใชคํานาม                                                           11 
          เรื่องที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ                                                              11 
          เรื่องที่ 3 คําศัพทเกี่ยวกับ วัน เดือน ป                                                           12 

       เรื่องท่ี 4 คําศัพทเกี่ยวกับสี                                                                        14 
          เรื่องที่ 5 คําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน                                            15 
          เรื่องที่ 6 คําศัพทเกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศ                                                   16 

 
บทที่ 7 สัญลกัษณ                              17 
        เร่ืองที่ 1 สัญลักษณตามทองถนน                                                                 17 
        เร่ืองที่ 2 สัญลักษณที่พบบริเวณโรงพยาบาล                                                    17 

          เรื่องที่ 3 สัญลักษณที่พบบริเวณโรงเรียน                                                        18 
         เรื่องที่ 4 สัญลักษณตามรานอาหาร                                                               18 

 
  บทที่ 8 การขอรอง การออกคําสั่งและการขอโทษ                            19 

         เรื่องที่ 1 การพูดขอรองและการตอบรับ                                                        19      
           เรื่องที่2 การออกคําสั่งและการตอบรับ                                                          19                                            
           เรื่องที่ 3 ประโยคขอโทษและการตอบรับ                                                   19
                      

 
 

 



6 

 

        หนา 
 

บทที่ 9 ประโยคความเดียว ( Simple Sentence )                          22 
           เรื่องที่ 1 การสรางประโยคความเดียวดวย Present Simple Tense                       22 

 เร่ืองที่ 2 การสรางประโยคความเดียวดวย Present Continuous Tense                 23 
 เร่ืองที่ 3 การสรางประโยคความเดียวดวย  Future Simple Tense                        25 

 
บทที่10 ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบพุบทและคําคณุศพัท               28 
           เรื่องที่ 1 คําสรรพนาม ( Pronoun )                                                           28 
           เรื่องที่ 2 คําบุพบท ( Preposition )                                                            29 
           เรื่องที่ 3 คําคุณศัพท ( Adjective )                                                             30  
           เรื่องที่ 4 ประโยคคําถามและประโยคคําตอบ                    
                    ( Questions & Answers )                                                             30 

 
บทที่ 11 ภาษาอังกฤษสําหรบัอาชพีแมบาน                  33 
            เรื่องท่ี 1 การทักทายและสอบถามขอมูล                                                  33 
            เรื่องท่ี 2 คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพแมบาน                                                        34 
            เรื่องท่ี 3 การขอรองและการขอโทษ                                                           38 
            เรื่องท่ี 4 สํานวนที่ควรรู                                                                          38 

       
 บรรณานกุรม                                                                                        40                                           
 คณะผูจัดทํา                      41
        



7 

 

คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  
 หนังสือเรียนสรุปเน้ือหา รายวิชาแบบเรียน กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหนังสือสรุปเน้ือหาที่จัดทําขึ้น เพื่อใหผูเรียนที่เปน
นักศึกษา กศน. สามารถทําความเขาใจ และเรียนรูในสาระสําคัญของเน้ือหารายวิชาสําคัญ ๆ          
ไดสะดวก และสามารถเขาถึงแกนของเน้ือหาไดดีขึ้น 
 ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชา ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาจากหนังสือใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรู   ที่
คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชานั้น ๆ เขาใจกอน 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนเลมน้ี โดยศึกษาแตละบท
อยางละเอียด ทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมตามที่กําหนด และทําความเขาใจในเน้ือหาใหมใหเขาใจ 
กอนท่ีจะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

3. หากตองการศึกษา รายละเอียดเน้ือหาเพิ่มเติมจากหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนน้ี  ให
ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หรือครูผูสอนของทาน 
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บทที่ 1 
การทกัทายและการตอบรบัการทกัทาย 

 
เรื่องที ่ 1  การทกัทายชวงเวลาตาง ๆ 
 Good morning. สวัสดีตอนเชา 
 Good afternoon. สวัสดีตอนบาย 
 Good evening. สวัสดีตอนค่ํา 
 ผูกลาวตอบจะตอบเชนเดียวกับคําทักทายนั้น ๆ 
 Good night  ใชพูดเพื่อลาจากกันยามค่ําคืนเทาน้ัน 
 
เรื่องที ่ 2  การทกัทายบุคคลเมื่อพบกนัครั้งแรก  
 George : How do you do? 
 Tim : How do you do?   
 
เรื่องที ่ 3  การทกัทายบุคคลทีรู่จักกันมากอน  
 Susan : How are you? 
 Laura : Fine, thanks. And you? 
 Susan : I’m fine. Thank you. 
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บทที่ 2 
การแนะนําตนเองและผูอืน่ 

 
เรื่องที ่1  การแนะนําตนเองกับผอูื่น 
 Liza : Hello, I am Liza. 
 Alice : Hello, I am Alice. 
 
เรื่องที ่2  การแนะนําผูอืน่ใหรูจกักนั 
 Peter : Hi Jack. 
 Jack : Hi Peter. 
 Peter : Jack, this is Bob. 
 Jack : Hello Bob. I’m pleased to meet you. 
 Bob : Hello Jack. I’m pleased to meet you, too. 
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 บทที่ 3 
การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา 

 
เรื่องที ่1  การกลาวลาหลังพดูคุยกัน 
 Jan : Good – bye. 
 Lilly : Good - bye. See you later. 
เรื่องที ่ 2  การกลาวลากอนการเดินทาง 
 Sue : Have a nice trip! 
 Jack : Thak you. Bye. 
 Sue : Bye. 
เรื่องที ่ 3  การกลาวลาทางโทรศพัท 
 Lucy : I’ll have a meeting in five minutes. Bye now. 
 Danny : Okay. Bye. I’ll call you later. 
 Lucy : Alright. Bye. 
เรื่องที ่ 4  การกลาวลาหลังงานเลี้ยงเลกิ 
 Kate : Thank you so much for a lovely party. 
 Dan : you’re welcome. 
เรื่องที ่ 5  การกลาวลากอนเขานอน 
 Anna : Sleep well, Good night. 
 Bill : Good night. 
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 บทที่ 4 
การเขียน  การอานพยญัชนะ สระ และการประสมคํา 

 
เรื่องที ่1  การเขียนพยญัชนะ 
  

1.1 ตัวพิมพใหญและตัวพิมพเลก็ 
 

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 

เอ็ม 

N n 

เอ็น 

O o 

โอ 

P p  

พี 

Q q 

คิว 

R r 

อาร 

S s 

เอส 

T t 

ที 

U u 

ยู 

V v 

วี 

W w 

ดับเบิลยู 

X x 

เอ็กซ 

Y y 

วาย 

Z z 

ซี /แซด 
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1.2 ตัวเขียนใหญและตัวเขียนเลก็ 
 

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  

เอ็ม 

 N  n 

เอ็น 

O o  

โอ 

P  p  

พี 

 Q q 

คิว 

 R r 

อาร 

 S s 

เอส 

 T  t 

ที 

 U u 

ยู 

 V v 

วี 

 W w  

ดับเบิลยู 

 X xเอ็กซ 

 Y y 

วาย 

 Z z 

ซี / แซด 

 

 
เรื่องที ่2  การออกเสียงสระแทและสระประสม 
 สระแทในภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 
 a   เอ       e  อี      i  ไอ     o โอ      u  ยู 
 สระประสม   
 ee อี : meet มีท 
 a_e เอ : made เมด  
 oo อู : boot บูท 
 ull เสียงระหวาง สระอุ  กับ สระอู  :  bull  บุล - บูล 
 o_e โอ : tone โทน 
 i_e ไอ : line ไลน 
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 oi ออย : coin คอยน 
 ou อาว : round ราวน 
 
เรื่องที ่3  วิธีการประสมคํา 
 3.1  คําประกอบดวยพยัญชนะและสระแท คอืการนําพยญัชนะมาประสมกบัสระแท   
a  e  i  o  u    
  m + a  = ma  มา 
  h + e  =  he  ฮี 
  b + i          =            bi           ไบ 
  d + o          =            do          ดู 
  m + u         =            mu         มู 
 3.2  คําประกอบดวยพยัญชนะ สระแทและตัวสะกด คอืการนําพยญัชนะมาประสม
กับสระแท a e i o u และตัวสะกด  
  b + a + t  = bat  แบ็ท 
  p + e+ n  = pen เพ็น 
  s  + i + t  = sit  ซิท 
  p + o+ p  = pop พ็อพ 
  f + u + n  = fun ฟน   
 3.3  คําประกอบดวยอกัษรนํา 2 ตัว คือการนําพยญัชนะหรืออกัษรนํา 2 ตัวมา
ประสมกบัสระ  
  tr + a + y  = tray เทรย 
  th + e+ n  = then เธ็น 
  tw + i + n  = twin ทวิน 
  st + o + p  = stop สต็อพ 
  pl + u+ m  = plum พลัม 
  
 
 



7 

 

 3.4  คําประกอบดวยตัวสะกด 2 ตัว   
  m + a + rk   = mark มารค 
  b + e + st   = best เบสท 
  m + i + ss  = miss มิส 
  p + o + st  = post โพสท 
  m +u + st  = must มัสท 
  
 3.5  คําประกอบดวยสระประสม   
  m + ai + n  = main เมน 
  s + ea + t  = seat ซีท 
  f + i + n + e = fine ไฟน 
  f + ou + n + d = found ฟาวน 
  t + u + n + e = tune ทูนน 
  
 3.6  คําขึ้นตนดวยสระ   
  a + m  = am  แอม 
  e + n + d  = end เอ็นด 
  i + s  = is  อิส 
  o + r  = or  ออร 
  u + s  = us  อัส 
  
 3.7  คําขึ้นตนดวย ch และ sh  
  ch + i + n  = chin ชิน 
  ch + i + p  = chip ชิพ 
  sh + o + p  = shop ช็อพ 
  sh + u + t   = shut ชัท   
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บทที่ 5 
จํานวนนับและลําดับที ่

เรื่องที ่1  การอานและเขียนจํานวนนบั   
 1 one วัน 
 2 two ทู 
 3 three ทรี 
 4 four โฟร 
 5 five ไฟว 
 6 six ซิกส 
 7 seven เซเวน 
 8 eight เอ็ท 
 9 nine ไนน 
 10 ten เท็น 
 11 eleven อิเลเวน 
 12 twelve ทเว็ลฟ 
 13 thirteen เทอรทีน 
 14 fourteen โฟรทีน 
 15 fifteen ฟฟทีน 
 16 sixteen ซิกซทีน 
 17 seventeen เซเวนทีน 
 18 eighteen เอ็ททีน 
 19 nineteen ไนนทีน 
 20 twenty ทเว็นที่ 
 21 twenty-one ทเว็นที่ - วัน 
 31 thirty-one ไนนที่ - วัน 
 41 forty-one โฟรที่ - วัน 
 51 fifty-one ฟฟที่ - วัน 
 61 sixty-one ซิกซที่ - วัน 
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 71 seventy-one เซเว็นที่ - วัน 
 81 eighty-one เอ็ทที่ - วัน 
 91 ninety-one ไนนที่ - วัน 
 100 one hundred / วัน - ฮันเดร็ด 
  a hundred อะ – ฮันเดร็ด 
 1,000 one thousand   วัน - เทาเซิ่น 
  a thousand   อะ - เทาเซิ่น 
 10,000 ten thousand   เท็น -  เทาเซิ่น 
 100,000  one hundred thousand วัน - ฮันเดร็ด - เทาเซิ่น 
  a hundred thousand อะ - ฮันเดร็ด – เทาเซิ่น 
 1,000,000 one million  วัน มิลเลี่ยน 
  a million  อะ มิลเลี่ยน 
 
เรื่องที ่2  การอานและเขียนลําดบัที่   
 ลําดับท่ี  1 first 
 ลําดับท่ี  2 second 
 ลําดับท่ี  3 third 
 ลําดับท่ี  4 fourth 
 ลําดับท่ี  5 fifth 
 ลําดับท่ี  6 sixth 
 ลําดับท่ี  7 seventh 
 ลําดับท่ี  8 eighth 
 ลําดับท่ี  9 ninth 
 ลําดับท่ี  10 tenth 
 ลําดับท่ี  11 eleventh 
 ลําดับท่ี  12 twelfth 
 ลําดับท่ี  13 thirteenth 
 ลําดับท่ี  19 nineteenth 
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             ลําดับท่ีลงทายดวยเลข 0  

 ลําดับท่ี  20   twentieth 
 ลําดับท่ี  30   thirtieth 
 ลําดับท่ี  40   fortieth 
 ลําดับท่ี  50   fiftieth 
 ลําดับท่ี  90   ninetieth 

 ลําดับท่ีของหลักสิบเปลี่ยนเฉพาะคําหลังเครื่องหมาย hyphen ( - )  
 ลําดับท่ี  21 twenty-first 
 ลําดับท่ี  22 twenty-second 
 ลําดับท่ี  23 twenty-third 
 ลําดับท่ี  29 twenty-ninth 
 
เรื่องที ่3  การเขียนประโยคที่มีจํานวนนบัและลําดบัที่   
 �  She has two sons and three daughters. 
  เธอมีลูกชาย 2 คน และลูกสาว 3 คน 
 �  He bought a new car last Monday. 
  เขาไดซื้อรถคันหน่ึงเมื่อวันจันทรท่ีแลว 
 �  Jane is washing three blouses. 
  เจนกําลังซักเสื้อ 3 ตัว 
 �  Jack is the first child of the family. 
  แจ็คเปนลูกคนแรกของครอบครัว 
 �  Bob won the second prize in the competition. 
  บอบไดรางวัลที่ 2 ในการแขงขัน 
 �  The Browns is the last team. 
  ครอบครัวบราวนเปนทีมสุดทาย 
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บทที่ 6 
คํานามและคําศพัทหมวดตาง ๆ 

 
เรื่องที ่ 1  ลักษณะและวิธีการใชคํานาม 
 คํานาม มี 2 ลักษณะ 
  �  คํานามนับได  ไดแก a bird , two houses, five stars , seven hours , nine 
books, etc. 
  �  คํานามนับไมได  ไดแก water , coffee, sugar , butter , rice , etc. 
 ตัวอยางวิธีการใชคํานามนับได 
  �  Mary bought a book for her son. 
   แมรี่ ไดซื้อหนังสือเลมหน่ึงใหลูกชายเธอ 
  �  John lives in a house near the hospital. 
   จอหนอยูบานหลังหนึ่งใกลโรงพยาบาล 
  �  My father spent 2 hours cleaning his car. 
   คุณพอของฉันใชเวลา 2 ช่ัวโมงทําความสะอาดรถของทาน 
 ตัวอยางวิธีการใชคํานามนับไมได 
  �  He is drinking a glass of water. 
   เขากําลังดื่มน้ําแกวหน่ึง 
  �  Mike wants to have a cup of coffee. 
   ไมคตองการด่ืมกาแฟสักถวย 
  �  Can I have some rice? 
   ขอขาวสักหนอยไดไหม 
 
เรื่องที ่ 2  คําศพัทเกี่ยวกบัเครอืญาต ิ
  father พอ 
  mother แม 
  brother พี่ชาย / นองชาย 
  sister พี่สาว / นองสาว 
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  uncle ลุง / อา 
  aunt ปา / นา 
  grandfather ปู / ตา 
  grandmother ยา / ยาย 
 
 ตัวอยางวิธีการใชคําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ 
  �  Peter and his father go to Pai. 
   ปเตอรและคุณพอของเขาไปอําเภอปาย 
  �  Jim has two beautiful sisters. 
   จิมมีนองสาวสวย 2 คน 
  �  Dan always goes to see his grandmother every Sunday. 
   แดนมักไปเยี่ยมคุณยายของเขาทุกวันอาทิตย 
 
เรื่องที ่ 3  คําศพัทเกี่ยวกบั  วัน  เดอืน  ป 
  Sunday วันอาทิตย 
  Monday วันจันทร 
  Tuesday วันอังคาร 
  Wednesday วันพุธ 
  Thursday วันพฤหัสบดี 
  Friday วันศุกร   
  Saturday วันเสาร 
  January เดือนมกราคม  
  February เดือนกุมภาพันธ 
  March เดือนมีนาคม 
  April เดือนเมษายน 
  May เดือนพฤษาคม 
  June เดือนมิถุนายน 
  July เดือนกรกฎาคม 
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  August เดือนสิงหาคม 
  September เดือนกันยายน 
  October เดือนตุลาคม 
  November เดือนพฤศจิกายน 
  December เดือนธันวาคม 
  last year ปที่แลว / ปกอน 
  this year ปน้ี 
  next year ปหนา 
  1986    nineteen eighty six 
  2014     two thousand and fourteen 
 
 ตัวอยางวิธีการใชคําศัพทเกี่ยวกับ วัน เดือน ป 
  �  Tom goes to church every Sunday. 
   ทอมไปโบสถทุกวันอาทิตย 
  �  Ann will visit a temple next Tuesday. 
   แอนจะไปเที่ยววัดแหงหน่ึงวันอังคารหนา 
  �  Today is Thursday. 
   วันน้ีวันพฤหัสบดี 
  �  George will come to Bangkok next February. 
   จอรจจะมากรุงเทพฯ เดือนกุมภาพันธหนา 
  �  Last October, Harrry went to Phuket. 
   เดือนตุลาคมที่ผานมาแฮรี่ไดไปภูเก็ต 
  �  I will book a ticket on April. 
   ฉันจะจองตั๋วเดือนเมษายน 
  �  Sue went to Malaysia last year. 
   ซูไดไปมาเลเซียเมื่อปที่แลว 
  �  Sandra will have her holidays at the beginning of next year. 
   แซนดราจะใชวันหยุดของเธอตนปหนา 
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  �  She was born in 1998. 
   เธอเกิดในป 1998 
  �  He married in 2006. 
   เขาแตงงานเมื่อป 2006 
 
เรื่องที ่ 4  คําศพัทเกี่ยวกบัส ี
  blue บลู สีน้ําเงิน 
  light blue ไลท-บลู สีฟา 
  black แบล็ค สีดํา 
  gray /grey เกรย สีเทา 
  purple เพอ - เพิล สีมวง 
  yellow เยลโลว สีเหลือง 
  green กรีน สีเขียว 
  red เรด สีแดง 
  dark brown ดารค - บราวน สีน้ําตาลเขม 
  white ไวท สีขาว 
 
 ตัวอยางวิธีการใชคําศัพทเกี่ยวกับ วัน เดือน ป 
  �  Her doll has blue eyes. 
   ตุกตาของเธอมีตาสีฟา 
  �  Linda bought a yellow car. 
   ลินดาไดซื้อรถสีเหลือง 
  �  The man with dark brown hair is Sally’s father. 
   ผูชายผมสีน้ําตาลเขมเปนพอของแซลลี ่
  �  The boy throws a red ball over the fence. 
   เด็กผูชายขวางลูกบอลสีแดงขามรั้ว 
  �  May lives in her white house. 
   เมยอยูบานสีขาว 
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เรื่องที ่ 5  คําศพัทเกี่ยวกบัเครือ่งใชในชีวิตประจําวัน 
  plate /dish เพลท / ดิช จาน 
  fork and spoon ฟอรค แอนด สปูน ชอนสอม 
  glass กลาส แกว 
  table เท - เบิ้ล โตะ 
  chair แชร เกาอี้ 
  bed เบด เตียง 
  bench เบ็นช มานั่งยาว 
  pan แพน กะทะ 
  lamp แลมพ โคมไฟ 
  bottle บอท - เทิ่ล ขวด  
 
 ตัวอยางวิธีการใชคําศัพทเกี่ยวกับเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 
  �  Let me have a plate of rice. 
   ขอขาวสักจานหน่ึงคะ 
  �  The Thais always use fork and spoon. 
   คนไทยใชชอนสอมเสมอ 
  �  He has a glass of milk every morning. 
   เขาดื่มนม 1 แกวทุกเชา 
  �  Pleasse set the table. 
   กรุณาจัดโตะดวยคะ 
  �  We need six chairs. 
   เราจําเปนตองใชเกาอี้ 6 ตัว 
  �  The child sleeps in bed. 
   เด็กนอนอยูใน / บนเตียง 
  �  Three girls are sitting on a bench. 
   เด็กหญิง 3 คนกําลังน่ังอยูที่ / บนมาน่ังยาว 
  �  Jane fried eggs in a pan. 
   เจนไดทอดไขในกะทะ 
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  �  Switch off the lamp, please. 
   ชวยปดโคมไฟใหดวย 
  �  She bought a bottle of green tea. 
   เธอไดซื้อชาเขียว 1 ขวด 
 
เรื่องที ่ 6  คําศพัทเกี่ยวกบัสภาพดนิฟาอากาศ 
  cloudy เคลา-ดี เมฆมาก 
  windy วิน-ดี ลมแรง 
  rainy เรน-นี ฝนตก 
  sunny ซัน-นี แดดจา 
  cold โคลด อากาศหนาว 
  cool คูล อากาศเย็น 
  warm วอรม อากาศอบอุน 
   etc. 
 ตัวอยางวิธีการใชคําศัพทเกี่ยวกับ วัน เดือน ป 
  �  It’s very cloudy in the south. 
   ภาคใตมีเมฆมาก 
  �  It’s windy tonight. 
   คืนน้ีลมพัดแรง 
  �  Today it’s rainy. 
   วันน้ีมีฝนตก 
  �  The weather is warm and sunny. 
   อากาศอบอุนและมีแดดจา 
  �  In Europe, it’s very cold all day. 
   ในยุโรปอากาศหนาวทั้งวัน 
  �  It’s cool today in the north. 
   วันน้ีอากาศทางเหนือเย็นสบาย 
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บทที่ 7 
สัญลักษณ Sign 

 
  สัญลักษณ เปนสิ่งจาํเปนตองเรียนรูและเขาใจความหมาย เพื่อปฏิบัติหรือใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเพื่อความปลอดภัย สัญลักษณที่พบทั่วไปมักใชภาษาอังกฤษที่เปน
สากล เชน  
 
สัญลักษณตามทองถนน 

สัญลักษณ ความหมาย  สัญลักษณ ความหมาย 

  

หามผาน /หามเขา 
No Entry 
   

เลี้ยวซาย/หามเลี้ยวซาย 
Turn left/ Do Not 
Turn Left 

 

หามกลับรถ 
No U-Turn 

 

เลี้ยวขวา/หามเลี้ยวขวา 
Turn right/ Do Not 
Turn right 

 

หามจอดรถ 
No Parking 

 

หามหยุด 
Do Not stop 

 
สัญลักษณทีพ่บบรเิวณโรงพยาบาล 

สัญลักษณ ความหมาย  สัญลักษณ ความหมาย 

 

ทางออก 
Exit 
  

โรงพยาบาล 
Hospital 
 

 

ระวังพื้นเปยก 
Be careful  of wet 
Floor   

หามโทรศัพท 
Do not  use 
mobile phone 
 

http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs02.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/signs05.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/signs08.jpg
http://www.timeline-studios.com/roadblog/wp-content/uploads/2009/04/signs09.jpg
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สัญลักษณทีพ่บบรเิวณโรงเรียน 
สัญลักษณ ความหมาย  สัญลักษณ ความหมาย 

 

ถังใสขยะ 
Trash / Dustbin 
  

เขตโรงเรียน 
School Zone 
 

 

อยาเหยียบสนาม
หญา 
Please keep off 
the grass 
 

 

หองนํ้า 
Toilet 
 

 
สัญลักษณตามรานอาหาร 

สัญลักษณ ความหมาย  สัญลักษณ ความหมาย 

  
หามนําสัตวเลี้ยงเขา 
Pets are not  
allowed 
 

 

รานอาหาร 
Restaurant 
 

 

หามสูบบุหรี ่
No smoking 
  

จองแลว 
Reserved 
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เรื่องที ่8 
การขอรอง การออกคําสั่ง และการขอโทษ 

 
เรื่องที ่1 การพูดขอรองและการตอบรบั  

การพูดขอรองและการตอบรับเปนวัฒนธรรมทางภาษาอยางหน่ึงของเจาของภาษาซึ่งมี
หลายสํานวน  การพูดขอรอง มักใชคําวา “please” ประกอบในการพูด เชน 

 
ตัวอยางประโยค ความหมาย 

A : Please close the door. 
B : All right. 
 หรืออาจพูดอยางสุภาพวา 
A : Could you send me a pen? 
B : With pleasure. 

กรุณาปดประตูดวยคะ 
ไดครับ 
 
สงปากกาใหผมหนอยครับ 
ดวยความยินดีคะ 

 
เรื่องที ่2  การออกคําสั่งและการตอบรับ 
 ประโยคคําสั่งมักขึ้นตนดวยคํากริยา และใชคําวา “please” มาประกอบ  เพื่อความสุภาพ 
หรืออาจใชเครื่องหมาย ! ทายขอความ เชน 
 

ตัวอยางประโยค ความหมาย 
A : Look! 
                             หรือ 
A : Come in, please. 
B : Yes. 
                             หรือ 
A : Please be quiet. 
B : O.K. 

ดูนะ 
 
กรุณาเขามาเลยคะ 
ไดครับ 
 
กรุณาเงียบหนอยครับ 
ไดคะ 
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เรื่องที ่3  การขอโทษและการตอบรบั 
 การใชประโยคขอโทษและตอบรับ เปนมารยาทที่ผูพูดควรคํานึงถึง เชน 

ตัวอยางประโยค ความหมาย 
A : I’m sorry. I’m late. 
B : Don’t worry. 

ขอโทษคะที่มาสาย 
ไมตองกังวลครับ 

 
ตัวอยางสํานวนการพูดขอรอง ความหมาย 

   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 ? 

     กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ 
     กรุณาลางจานเหลานี้ดวยคะ 
     ไดโปรดเงียบดวยคะ 
      กรุณาพูดเสียงดังอีกสักหนอยคะ 
 
             กรุณาชวยดิฉันหนอยไดไหมคะ 
 

ตัวอยางสํานวนการพูดออกคําสั่ง ความหมาย 
Come here. 
Please follow me. 
Stop. 
Turn off the lihgt, please. 
Sit down. 
Please turn on the television. 
Stand up. 
Stand in a line. 
Don’t rush. 

 มานี ่
 กรุณาตามฉันมา  
      หยุด 
 กรุณาปดไฟ 
      น่ังลง 
 กรุณาเปดโทรทัศน 
      ยืนขึ้น 
     เขาแถว 
    ไมตองรีบ/อยารีบ 
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     Listen. 
     Look. 
     Be quiet. 
     Be careful. 
     Don’t forget your homework. 
 

    ฟงนะ 
      ดูนะ 
      เงียบ ๆ  
      ระมัดระวังดวย 
      อยาลืมการบานของเธอนะ 

ตัวอยางสํานวนการพูดขอโทษ ความหมาย 
 Sorry. 
     I'm sorry.  
     I do apologize.  
     Please forgive me. 

    ขอโทษ  
 
       
   กรุณายกโทษใหฉัน     

 
ตัวอยางสํานวนการพูดตอบรับ ความหมาย 

    Alight /All right. 
  No problem. 
    Yes, sure. 
 O.K. 
     Yes, certainly. 
 With pleasure. 
 You’re welcome. 
 Don’t worry. 

 ไดคะ/ครับ 
 ไมมีปญหาคะ/ครับ 
 ไดแนนอนคะ/ครับ 
 ตกลงคะ/ครับ ไดคะ/ครับ 
 ไดแนนอนคะ/ครับ 
  
 
 ไมตองกังวลครับ 

ฉันขอโทษ 

ดวยความยินดีคะ/ครับ 
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 บทที่ 9 
ประโยคความเดียว Simple Sentence 

 
เรื่องที ่1   การสรางประโยคความเดียวโดยใช Present Simple Tense 
  ประโยคความเดียวเปนประโยคท่ีมีใจความเดียว มีประธานเดียว และกริยาเดียว 
เมื่อใช Present Tense กริยาตองเปนชองที่ 1 เสมอ แตเมื่อเปนประโยคคําถามหรือประโยคปฏิเสธ
จะใช do หรือ does มาชวย โดยมีโครงสรางและหลักการใช ดังน้ี 
 
โครงสรางประโยคบอกเลา      
  
   
 

ถาประธานเปนเอกพจน กริยาจะเติม s, es เชน   
She goes to school by bus everyday.  เธอไปโรงเรียนโดยรถประจําทางทุกวัน 
ประธานเปนพหูพจน กริยาไมตองเติม s, es เชน  
We always walk to school. พวกเราเนไปโรงเรียนอยูเสมอ 
 

โครงสรางประโยคปฏิเสธ  
                  

  
 
 
เติม not หลังกริยาชวย (Verb to be หรือ Verb to do) 
They do not play football.  หรือเขียนรูปยอไดวา They don’t play football.  
พวกเขาไมเลนฟุตบอล 
He does not like snake.     หรือเขียนรูปยอไดวา  We don’t eat durian. 
พวกเราไมกินทุเรียน 
I am not  a doctor.      หรือเขียนรูปยอไดวา  I’m not a doctor. 
ฉันไมใชหมอ 

ประธาน + is/ am/are/+not+สวนขยาย (ถามี) 
ประธาน + do , does + not + สวนขยาย (ถามี) 

ประธาน + กริยาชองที่ 1 + สวนขยาย (ถามี) 
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โครงสรางประโยคคําถาม     
 
  
 
 
Do you see my book?  คุณเห็นหนังสือของฉันไหม 
Is it the red pen?         มันเปนปากกาแดงใชไหม 
What is your name?        คุณชื่ออะไร หรือช่ือของคุณคืออะไร 
Why do you come late?  ทําไมคุณมาชา /ทําไมคุณมาสาย   
  
หลักการใช Present Tense 
  1.  ใชกับเหตุการณที่เกิดเปนประจําสม่ําเสมอ หรือเปนกิจวัตร เชน  
I get up at 6 o’ clock everyday.    ฉันตื่นนอนเวลา 6 โมงเชาทุกวัน 
  2.  ใชกับเหตุการณที่เปนจริงขณะที่พูด เชน  
The weather is very cool.             อากาศเย็นมาก 
  3.  ใชกับเหตุการณที่เปนจริงตลอดกาล หรือเปนกฎทางธรรมชาติ เชน  
The sun rises in the East.     ดวงอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก 
  4.  ใชกับตารางเวลาหรือแผนการที่วางไว  เชน  
My class finishes at 4.00 p.m.   ช้ันเรียนของฉันเลิกเวลา 4 โมงเย็น 
  5.  ใชกับการออกคําสั่ง เชน  
Turn on the light.     ปดสวิตชไฟดวย     
  6.  ใชกับความรูสึก เชน 
I like funny movie.   ฉันชอบภาพยนตรประเภทสนุกสนาน 
 
เรื่องที ่2   การสรางประโยคความเดียวโดยใช Present Continuous Tense 
  Present Continuous Tense จะใชกับการกระทําหรือเหตุการณที่กําลังดําเนินอยู
ในขณะที่พูด อาจมีคําบอกเวลาอยางชัดเจน (Adverb of Time) เชน now , at present หรือใช

- Do / Does + ประธาน + กริยาชองที่ 1 + สวนขยาย (ถามี) 
- คําแสดงคําถาม (What, Wher, When, Why, How, Who, Whose, Which) 
   + do/does + ประธาน + กริยาชองที่ 1 + สวนขยาย (ถามี) 
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กับเหตุการณที่ผูพูดมั่นใจวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางแนนอน หรือเหตุการณที่กําลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล โดยมีรูปแบบโครงสรางประโยค ดังน้ี 
 

โครงสรางประโยคบอกเลา     
  

  
       
My mother is cooking in the kitchen now. ขณะนี้แมของฉันกําลังปรุงอาหารอยูในครัว     
Today is Wednesday.    วันน้ีเปนวันพุธ 
He’s going to see the doctor at the moment. ขณะนี้เขากําลังไปพบหมอ 
You’re cooking breakfast.    คุณกําลังปรุงอาหารเชา 
They’re going to Phuket tonignt.   พวกเขากําลังจะไปภูเก็ตคืนนี้ 
I’m watching T.V. now.    ตอนน้ีฉันกําลังดูโทรทัศนอยู 
 
ขอสังเกต ใช is ถาประธานเปนเอกพจน มีรูปยอ ’s เชน He’s 
ใช are ถาประธานเปนพหูพจน มีรูปยอ ’re 
เชน You are  รูปยอคือ  You’re 
      They are รูปยอคือ  They’re 
      I am  รูปยอคือ I’m  
 
โครงสรางประโยคปฏิเสธ 
 
   
 
She isn’t reading novel.   เธอไมอานหนังสือนวนิยาย 
They aren’t playing football now. ตอนน้ีพวกเขาไมไดกําลังเลนฟุตบอล 
It is not sleeping in the basket.  มันไมไดกําลังนอนหลับในตะกรา 
 
 

ประธาน + กริยาชวย + กริยาแท + ing +สวนขยาย (ถามี) 

ประธาน + is / am / are  + not + Ving 
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ขอสังเกต เติม not หลัง V. to be เชน 
 -  is not หรือรูปยอ isn’t 
 -  are not หรือรูปยอ aren’t 
โครงสรางประโยคคําถาม 
 
  
 
Is the dog sleeping under the tree?  สุนัขกําหลังนอนหลับใตตนไมใชไหม 
Yes, it is. หรือ  No, it is not. หรือ No, it isn’t. ใชแลว หรือ ไมใชหรอก  
Are they running in the room?   พวกเขากําลังวิ่งในหองใชไหม 
Yes, they are. หรือ No, they are not. หรือ  ใชแลว หรือ ไมใชหรอก 
No, they aren’t. 
 

ขอสังเกต ข้ึนตนประโยคดวยกริยาชวย Verb to be และ มี “?” ทายประโยค                              
ใช Yes ตอบรับเมื่อเปนจริง หรือกําลังกระทํา  ใช No ตอบเมื่อตอบปฏิเสธ 

โครงสรางประโยคคําถามที่ใชคําแสดงคําถาม 
 
   

Who is cleaning in the room?   ใครกําลังทําความสะอาดหอง 
What are they doing?    พวกเขากําลังทําอะไร 
Where are you talking about?   คุณกําลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

ขอสังเกต ใช is, am, are ตามหลังคําแสดงคําถาม 
 
เรื่องที ่3   การสรางประโยคความเดียวโดยใช Future Simple Tense 

  ประโยค Future Simple Tense ใชกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีกริยาชวย 
will / shall หรือคําบอกเวลาในอนาคตกํากับ โดยมีลักษณะโครงสรางประโยค ดังน้ี 

 

 

Is / Am / Are + Subject + V ing? 

Who / What / Where / When / Why / How + is / am / are + V + ing 
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โครงสรางประโยคบอกเลา   
    

  
 

I will read a new book tomorrow. ฉันจะอานหนังสือเลมใหมพรุงนี้ 
She will buy a new dress next week. เธอจะซื้อเสื้อชุดใหมสัปดาหหนา 

ขอสังเกต โครงสรางของ Future Simple Tense จะใช will หรือ shall วางหลังประธานหรือ     
หนาคํากริยาแท โดย will ใชกับประธานทั่วไป และ shall ใชกับประธาน I, We เมื่อเปน
การเสนอแนะ หรือใหคําแนะนําและมักใชกับประโยคคําถาม  

 
โครงสรางประโยคปฏิเสธ 
 
  
 

He won’t drink coffee this morning.  เขาจะไมดื่มกาแฟในตอนเชา 
They will not play ping-pong tomorrow  พรุงนี้พวกเขาจะไมเลนปงปองกัน 

ขอสังเกต การปฏิเสธใหเติม not หลัง will / shall และใชรูปยอ ดังน้ี                              -  - 
- will not      won’t 

 - shall not      shan’t  
 

โครงสรางประโยคคําถาม 
 
   
 

 Will you go with me tomorrow?  คุณจะไปกับฉันพรุงนี้ใชไหม 
Shall we swim in the sea this evening? เย็นน้ีพวกเราจะเลนนํ้าทะเลกันใชไหม 

ประธาน   + will / shall + กริยาชองที่ 1 
Subject  +  will / shall  + V1 

ประธาน + will / shall + not + กริยาชองที่ 1 
 Subject + will / shall  + not + V1 

Will / Shall + ประธาน + กริยาชองที่ 1 
Will / Shall  + Subject  + V1  
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ขอสังเกต นํากริยาชวย Will / Shall ขึ้นตนประโยค ตามดวยประธานและกริยาชองที่ 1 และปด
ทายประโยคดวยเคร่ืองหมาย “?” 

โครงสรางประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวยคําแสดงคําถาม Wh-Question 
 
 
 
When will he go to the bank?      เขาจะไปธนาคารเมื่อไร 
Where will they learn English next week?  สัปดาหหนาพวกเขาจะเรียนภาษาอังกฤษที่ไหน 

ขอสังเกต  - นํา will/shall วางไวหลังแสดงคําถามตามดวยประธานและกริยาชองที่ 1 และมี
เครื่องหมาย “?” ปดทายประโยค 

- การใช Future Simple Tense บางครั้งอาจใช “to be going to” แทน will/shall 
เมื่อเปนเหตุการณที่คาดวาจะเกิดข้ึนอยางแนนอนในเวลาที่รวดเร็ว เชน 

The ice is going to melt in a minute. นํ้าแข็งกําลังจะละลายในไมชา 

What / Where / When / Why / Who / How + will /shall + ประธาน + กริยาชองที่ 1 
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บทที่ 10 
ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบพุบท และคําคณุศัพท 

 
เรื่องที ่1   คําสรรพนาม (Pronoun) 
 Pronouns คือ คําที่ใชแทนคํานาม เพื่อหลีกเลี่ยงการกลาวซ้ําในภาษาไทย เรียกวา   คํา
สรรพนาม คําสรรพนามที่สัมพันธกันอยูในรูปของประธาน  กรรม  Posessive Form  Reflexive 
Pronoun ดังน้ี 

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 

 
ตัวอยางประโยคที่ใช  Pronoun 
 
1.  My sister and my brother like to play tennis. พี่สาวและพี่ชายของฉันชอบเลนเทนนิส 
2.  They play tennis whenever they can.     

 
  “They” ในประโยคท่ี 2 เปนสรรพนามใชแทน “My sister and my brother” ใน 
ประโยคท่ี 1 
 
 3.  I see a yellow book on the shelf.   ฉันเห็นหนังสือเลมสีเหลืองบนช้ัน 
 4.  It’s mine.      มันเปนของฉัน 
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 ในประโยคท่ี 4 ใช mine. แทน “I” และใช “It” ในประโยคท่ี 2 ใชแทน “ a yellow  
book” 
 
เรื่องที ่2   คําบุพบท (Preposition) 
  Preposition  หมายถึง คําบุพบท  ทําหนาที่เหมือนคํานามในประโยคเพื่อขยายความให
ชัดเจนยิ่งขึ้น แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 
  1.  คําบุพบทบอกเวลา  เชน 
in  ใชกับ ฤดู  เดือน ป  เชน  
  The weather is hot in April.   อากาศรอนในเดือนเมษายน 
on  ใชกับ วัน และ วันสําคัญ  เชน   
  We go to the temple on Sunday.  พวกเราไปวัดในวันอาทิตย 
at   ใชกับเวลา เชน   
  We go to work at 7.00 a.m.   พวกเราไปทํางานเวลาเจ็ดโมงเชา 
  2.  คําบุพบทบอกสถานท่ี  เชน 
in   ใน   อยูใน   เชน  
  My mother lives in Bangkok.   แมของฉันอาศัยอยูในกรุงเทพ 
  The bird is in the cage.    นกอยูในกรง 
on  บน  อยูบน เชน  
  The book is on the table.   หนังสืออยูบนโตะ 
  The picture is on the wall.   รูปภาพแขวนอยูบนผนัง 
at   ท่ี  อยูที่ เชน  
  There are many animals at the zoo.  มีสัตวหลายชนิดอยูท่ีสวนสัตว 
  I work at that office.    ฉันทํางานที่ท่ีทํางาน 
  3.  คําบุพบทอื่น ๆ 
under  ลาง ขางลาง ใต ขางใต   เชน   
  A boy plays under the tree.   เด็กผูชายคนหน่ึงเลนอยูใตตนไม 
with    ดวย  กับ  เชน  
  My sister cut banana with a knife.  พี่สาวของฉันหั่นกลวยดวยมีด 
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  I live with my parent.    ฉันอาศัยอยูกับพอ-แม ของฉัน 
by    โดย  เชน 
    Dang go to Chiang Mai by plane.  แดงไปเชียงใหมโดยทางเครื่องบิน 
 
เรื่องที ่3   คําคณุศพัท (Adjective) 

  Adjective  หรือ คําคุณศัพทใชขยายคํานามเพื่อบอกลักษณะตางๆ ของคน สัตว สิ่งของ 
หรือสถานท่ี โดยวางไวหลัง Verb to be หรือวางไวหนาคํานามที่ตองการขยาย เชน 
  This pen is blue.      blue  และ red เปนคํา adjective ขยาย 
  I love red roses.       pen และ rose 
   
คําคุณศัพทที่ใชบรรยายลักษณะบุคคล เชน 
 
General  appearance 
 

fair,  dark,  pretty,  good – looking,  handsome,  
plain,  ugly 

Height tall,  medium,  short 
Hair  style short,  long,  straight,  wavy,  curly,  medium - length 
Eyes blue,  dark,  brown, hazel   
Clothes short, shirt,  jeans,  jacket,  skirt,  trousers,  hat,  tie 
Patterns. / Shades 
 

plain,  spotted,  striped,  checked,  flowery  
patterned   

Body slim,  fat  stocky,  average 

Skin black,  white,  brown 

 
เรื่องที ่4   ประโยคคําถามและประโยคคําตอบ 
  ประโยคคําถามที่จะกลาวถึงในที่น้ีมี 2 แบบ ไดแก ประโยคคําถามที่ตองการคําตอบวา
ใชหรือไมใช เรียกวา Yes-No Question คําถามลักษณะน้ีขึ้นตนดวยกริยาชวย เชน 
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  Q : Is this a red pen?  น่ีเปนปากกาแดงใชไหม 
  Ans. : Yes, it is.     ใชแลว   
        หรือ No, it is not.   หรือ No, it isn’t.  ไม มันไมใชปากกาแดง 
  หรือ  ประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวยคําแสดงคําถาม ที่เรียกวา Wh- questions ไดแก 
  1.  Who  (ใคร)   คําตอบของ “ Who” คือ บุคคลที่เปนประธานของประโยค เชน 
  Q : Who is your mother?  แมของคุณคือใคร 
  Ans. : Ampa is my mother.  อัมพาคือแมของฉัน 
  2.  Whom  (ใคร)  คําตอบของ Whom คือบุคคลที่เปนกรรมของประโยค เชน 
  Q : Whom did your dog bite? ใครถูกสุนัขของคุณกัด 
  Ans. : My dog bit Dang.  สุนัขของฉันกัดแดง 
  3.  Whose  (ของใคร)  คําตอบของ Whose คือบุคคลที่เปนเจาของ เชน 
  Q : Whose mobile is this ? หรือ Whose is this mobile?  
    โทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องน้ีเปนของใคร 
  Ans. : This mobile is Took ’s. โทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องน้ีเปนของตุก 
  4.  What  (อะไร)  คําตอบของ What คือสิ่งของ เวลา และความคิด หรืออื่น ๆ  
คําตอบของ what เปนไดท้ังคํานาม คําสรรพนาม คําคุณศัพท หรือวลี หรือเหตุการณ เชน 
  Q : What is your name? คุณช่ืออะไร 
  Ans. : My name is Ziva. ฉันช่ือซิลวา 
  Q : What time is it? เวลาอะไร 
  Ans. : It’s five o’clock. มันเปนเวลา 5 โมง 
  Q : What is going on?  หรือ  What’s happened?  หรือ What’s up ?     
  (เกิดอะไรข้ึน) ซึ่งเปนการถามถึงเหตุการณ 
  Ans. : My dog was absent from my house.  สุนัขของฉันหายไปจากบาน 
  5.  Which  (สิ่งไหน  อันไหน)   เปนคําถามที่ใชกับสัตว สิ่งของ ตองการคําตอบที่
เจาะจงหรือมีสิ่งใหเลือกอยางใดอยางหน่ึง เชน 
  Q : Which dress do you like best? The white or the black. 
    คุณชอบเสื้อชุดใดมากที่สุด สีขาวหรือสีดํา 
  Ans. : The black one.  ชุดสีดํา 
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  6.  Why  (ทําไม)   เปนการถามหาเหตุผล  มักตอบดวย คําวา because เชน 
  Q : Why do you come late? ทําไมคุณมาชา 
  Ans. : Because I get up late. เพราะวาฉันตื่นสาย 
  7.  Where  (ท่ีไหน)   ถามเกี่ยวกับสถานที่  
  Q : Where does she live?  เธออาศัยอยูท่ีไหน 
  Ans. : She lives in Phuket.  เธออาศัยอยูในภูเก็ต 
  8.  When  (เมื่อไร)   ถามถึงเวลา ซึ่งตองการคําตอบเปน วัน-เวลา  เชน 
  Q : When will you go to bed? คุณเขานอนเวลาใด 
  Ans : I’ll go to bed at 9.00 p.m. ฉันจะเขานอนเวลาสามทุม 
  9.  How  (อยางไร  วิธีใด  เทาใด)   ตองการคําตอบที่เปนวิธีการ  อาการ หรือจํานวน    
              เชน 
  Q : How are you? คุณสบายดีไหม 
  Ans. : I’m fine. ฉันสบายดี 
  Q : How tall are you? คุณสูงเทาใด 
  Ans. : I’m 150 centimetres  tall. ฉันสูง 150 เซนติเมตร 
  Q : How old are you? คุณอายุเทาไร 
  Ans. : I’m fifty years old. ฉันอายุ 50 ป 
  Q : How much money do you have? คุณมีเงินเทาใด 
  Ans. : I’ve one-hundred baht. ฉันมีเงิน 100 บาท 
  Q : How do you go to work? คุณไปทํางานอยางไร 
  Ans. : I go to work by bus.  ฉันไปทํางานโดยรถประจําทาง  
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บทที่ 11 
ภาษาอังกฤษสําหรบัอาชพีแมบาน 

  
 อาชีพแมบาน (maid) เปนอาชีพหนึ่ง ซึ่งจะใกลชิดกับแขกที่เขาพักทั้งในโรงแรม (hotel) 
เกสตเฮาส (questhouse) หรือ อพารตเมนต (apartment) การทักทายกับแขกที่เขาพัก การตอบ
ขอคําถามความตองการเกี่ยวกับอุปกรณ ที่พัก ดวยความเต็มใจ จริงใจ แจมใส อยางมีไมตรีจิต ยอม
ทําใหเกิดความประทับใจกับแขกท่ีเขาพัก ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
เรื่องที่1.  การทกัทายและสอบถามขอมูล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การใชคําทักทาย ใชแตกตางกันในแตละชวงเวลา เชน 
  Good morning ใชในชวงเชา 
  Good afternoon ใชชวงกลางวันหลังเที่ยงไปแลว 
  Good evening ใชในชวงเย็นหรือคํ่า 
  
  
 
 

Maid : Good morning. My name is Teera. May I help you? 
  สวัสดีคะ ฉันช่ือธีระ มีอะไรท่ีจะชวยไดคะ 
Guest : Good morning. Is there drinking water in the room? 
  สวัสดีคะ มีน้ําด่ืมใหในหองพักไหม 
Maid : Yes, there is two bottles free of charge. 
  มีคะ มีนํ้าดื่มฟรี 2 ขวด 
Guest  : Thank you, bye. 
Maid : You’re welcome. See you. หรือ dHave a nice stay, see you. 
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 สํานวนที่แมบานอาจจะถูกถาม เชน 
 

Guest : Do you have a laundry service?   คุณมีบริการซักรีดไหม 
Maid : Yes, we have. It’s 30 baht p piece.  มีคะ ช้ินละ 30 บาท 
Guest : May I move from the nineth floor to the lower one. 
  ฉันอยากจะยายลงมาชั้นลางไดไหม 
Maid : Yes, you can move to the third floor. 
  ไดคะ คุณยายลงไปช้ัน 3 ได 

 
 แมบานจําเปนตองเรียนรู-พูดศัพทเกี่ยวกับจํานวนนับและลําดับที่ เพื่อการใหบริการที่ดีได 
เชน first = ลําดับท่ี 1 second = ลําดับท่ี 2 third = ลําดับท่ี 3 หรือ lower = ตํ่ากวา แต “one” 
ในที่น้ีใชแทน “floor”แตคําวา  lower one หมายถึง ช้ันลาง 
 
เรื่องที ่2. คําศพัทเกี่ยวกบัอาชพีแมบาน 
 
room with a shower 
room with a bath 
air-conditioning room 
หรือ air-con room 
หรือ room with air-con 
fan 
window 
door 
single room 
double room 
single bed 

หองที่มีฝกบัวอาบน้ํา 
หองที่มีอางอาบน้ํา 
 
หองปรับอากาศ  
 
พัดลม 
หนาตาง 
ประตู 
หองเด่ียว 
หองคู 
เตียงเด่ียว 

baggage /suitcase 
back-pack 
complain 
complaint 
I.D. card 
camera 
mobile phone 
safety box 
morning call 
iced water 
soft drink 

กระเปาเดินทาง 
กระเปาสะพายหลัง เป 
รองเรียน 
เรื่องรองเรียน 
บัตรประจําตัว 
กลองถายรูป 
โทรศัพทมือถือ 
ตูนิรภัย 
ปลุกตอนเชา 
นํ้าเย็น 
นํ้าอัดลม 
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double bed 
television /TV 
refrigerator /fridge 
telephone 
drinking water 
hot water 
water thermos 
bottle 
ice 

เตียงคู 
โทรทัศน 
ตูเย็น 
โทรศัพท 
นํ้าดื่ม 
นํ้ารอน 
กระติกนํ้า 
ขวด 
นํ้าแข็ง 

can  
soda water 
plate /dish 
fork and spoon 
glass 
sink 
lamp 
bed lamp 
bed 

กระปอง 
นํ้าโซดา 
จาน 
สอมและชอน 
แกว 
อางลางหนา 
โคมไฟ 
โคมไฟหัวเตียง 
เตียง 
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pillow 
blanket 
wardrobe 
lobby 
 
restaurant 
serve 
parking lot 
beauty salon 
massage 
traditional massage 
key 
key card 
towel 
shower cap 
coat  hanger 
soap 
shampoo 
manager 
cashier 
operator 
maid 
driver 
fitness room 
swimming pool 

หมอน 
ผาหม 
ตูเสื้อผา 
ล็อบบี้ หองโถงบริเวณ
แขกนั่งพัก 
หองอาหาร 
บริการ 
ลานจอดรถ 
รานทําผม 
นวด 
นวดแผนโบราณ 
กุญแจ 
บัตร มีรหัสเปดหองพัก 
ผาขนหนู ผาเช็ดตัว 
หมวกอาบน้ํา 
ไมแขวนเสื้อ 
สบู 
แชมพู 
ผูจัดการ 
พนักงานเก็บเงิน 
พนักงานรับโทรศัพท 
แมบาน 
คนขับรถ 
หองออกกําลังกาย 
สระวายนํ้า 

sauna 
tour agent 
tour guide 
karaoke 
fill out 
car rental agency 
drop 

เซานา อบไอนํ้า 
บริษัททัวร 
ไกดนําเที่ยว 
คาราโอเกะ 
กรอกรายละเอียด 
บริษัทเชารถ 
ฝากไว ทิ้งไว 
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คําศพัทอื่นที่เกี่ยวของ 
 
garden view 
park view 
river view 
lake view 
mountain view 
sea view 
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 

วิวสวน 
วิวสวนสาธารณะ 
วิวแมนํ้า 
วิวทะเลสาบ 
วิวภูเขา 
วิวทะเล 
คาบริการ 
ราคาหองพัก 
ขอมูล 
ขอมูลการทองเท่ียว 
จอง แตถาเปนคํานาม 
หมายถึง หนังสือ 
ฟรี ไมคิดเงิน 
กาแฟ 
ชา 
นํ้ารอน 
ที่พักซึ่งบริการอาหารเชา 
บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมในหองพัก 
เปด 24 ช่ัวโมง 
บริการอินเตอรเน็ต 
อาหารเชา 
อาหารกลางวัน 

check out  
pay 
guest 
reserve 
reservation 
credit card 
passport 
cash 
banknote 
exchange 
bill 
receipt 
laundry bill 
room service bill 
 
change 
 
 
bank 
post office 
airport 
bus station 
train station 

ออกจากที่พัก 
จายเงิน 
แขก 
จอง 
การจอง 
บัตรเครดิต 
หนังสือเดินทาง 
เงินสด 
ธนบัตร 
อัตราแลกเปลี่ยน
ใบแจงราคา 
ใบเสร็จ 
คาซักรีด 
คาบริการอาหารที่ 
หองพัก 
เงินทอน เมื่อเปน
คํากริยา แปลวา 
เปลี่ยน 
ธนาคาร 
ที่ทําการไปรษณีย 
สนามบิน 
สถานีขนสง 
สถานีรถไฟ 
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dinner 
check in 
bookstore 
stationery 
foreign exchange 
flight 
travel agency 
travel magazine 
luggage 

อาหารเย็น 
เขาพัก 
รานหนังสือ 
รานเคร่ืองเขียน 
ที่แลกเงิน 
เที่ยวบิน 
บริษัททองเท่ียว 
หนังสือทองเที่ยว 
สัมภาระ 

police station 
convenience store 
market 
fruit market 
hospital 
drugstore 

สถานีตํารวจ 
รานสะดวกซื้อ 
ตลาด 
ตลาดผลไม
โรงพยาบาล 
รานขายยา 
 

 
เรื่องที่3.การขอรองและการขอโทษ 
 การพูดคุยขอรอง การขอโทษ หรือการพูดเตือนอยางสุภาพ เพื่อความปลอดภัยในการเขา
พัก ซึ่งมีสํานวนที่ผูประกอบอาชีพแมบานควรเรียนรู เชน   
 Don’t forget to lock your room. อยาลืมลอคหองดวยนะ 
 Please lock your room when you go out. กรุณาล็อคหองเมื่อคุณออกไปขางนอก 
 Please drop your key at the counter. กรุณาฝากกุญแจที่เคานเตอร 
 
เรื่องที ่4. สํานวนทีค่วรร ู
 สํานวนที่แมบานสามารถนําไปใชใหติดปาก เชน 
  Hello.    สวัสดีคะ 
  Thank you.   ขอบคุณคะ 
  Sorry.   ขอโทษคะ 
  Can I help you?  ดิฉันชวยคุณมั๊ยคะ 
  Let me help you.  ใหดิฉันชวยคุณนะคะ 
  Please. กรุณา ไดโปรด 
  Excuse me, please. ขอโทษนะคะ 
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  I’m Sorry. เสียใจคะ /ขอโทษคะ 
  Oh! Sorry, Sir. อุย  ขอโทษคะ  
  Pleasure. ดวยความยินดี 
  You’re welcome ดวยความยินดี 
  Thank you for visiting ขอบคุณสําหรับการมาเยี่ยมคะ 
  Never mind.  
  Not at all ไมเปนไร. 
  Doesn’t matter  
  Pardon? ไมทราบวาอะไรนะคะ/ครับ 
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บรรณานุกรม 
 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.  
ผังการออกขอสอบสาระความรูพื้นฐาน  รายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ 

 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. หนังสือสาระความรู

พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ( พต.1101 ) ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ) 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.  

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551.  สาระการเรียนรู  
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ). กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส. พูดอังกฤษ 140 ช่ัวโมง. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส , 2555. 
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คณะผูจัดทํา 
ที่ปรกึษา 
       1.นายประเสริฐ           บุญเรือง    เลขาธิการ กศน. 
       2.นายชาญวิทย           ทับสุพรรณ    รองเลขาธิการ กศน. 
       3.นายสุรพงษ           จําจด    รองเลขาธิการ กศน. 
       4.นางวัทนี          จันทรโอกุล    ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
       5.นางกนกพรรณ          สุวรรณพิทักษ    ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา 
       6.นางศุทธินี          งามเขตต    ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูเรียบเรียงและผบูรรณาธกิาร 
       1.นางสาวชนิดา   ดียิ่ง      ขาราชการบํานาญ 
       2.นางสาวจริยา           สมุทวนิช     ศูนย กศน. เมืองสมุทรสงคราม 
 
คณะทํางาน 
       1. นายสุรพงษ  มั่นมะโน     กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
       2. นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป     กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
       3.นางสาวสลุาง  เพ็ชรสวาง     กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
       4.นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี     กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
       5. นางสาวชมพูนท สังขพิชัย     กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผพูิมพตนฉบับ 
       1. นางสาวทิพวรรณ      วงคเรือน     กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
       2. นางสาวชมพูนท       สังขพิชัย     กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูออกแบบปก 
          นายศุภโชค             ศรีรัตนศิลป        กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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