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หนังสื อเรี ยนเล่ มนี จัดพิมพ์ด้วยเงิ นงบประมาณแผ่นดิ นเพือการศึ กษาตลอดชี วิตสําหรั บประชาชน ลิ ขสิ ทธิ
เป็ นของ สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารทางวิชาการลําดับที 4/2555

หนังสื อเรี ยนสาระความรู ้พืนฐาน

รายวิชาภาษาอังกฤษพืนฐาน (พต
ระดับประถมศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
ลิขสิ ทธิ เป็ นของ สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
เอกสารทางวิชาการลําดับที 4/2555

)

คํานํา
กระทรวงศึก ษาธิก ารไดป ระกาศใช ห ลัก สูต รการศึ ก ษานอกระบบระดับ การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและความเชื่อ
พื้น ฐานในการจัดการศึก ษานอกโรงเรีย นที่ มีก ลุมเปาหมายเปน ผูใ หญมีก ารเรีย นรูและสั่งสมความรูและ
ประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด ความสามารถในการแขงขัน ใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสราง
รายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอตนเองและผูอื่น สํานัก งาน กศน. จึงไดพิจ ารณาทบทวนหลัก การ จุด หมาย มาตรฐาน ผลการเรีย นรูที่
คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึก ษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีค วามสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึก ษาธิการ ซึ่งสงผลใหตอง
ปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการ
เตรียมพรอม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่ มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและ
วิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือที่ใ หผูเรียนศึก ษาคน ควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด
เพื่อทดสอบความรูค วามเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญา
ทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น
การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ มาเรียบเรียง
เนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา
สํานัก งาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียนชุดนี้จะเปน
ประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอ
นอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง

สารบัญ
หนา
คํานํา
โครงสรางรายวิชา พต 11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
บทที่ 1 การทักทายและการตอบรับคําทักทาย (Greeting)
เรื่องที่ 1 การทักทายในชวงเวลาตาง ๆ
เรื่องที่ 2 การทักทายบุคคลเมื่อพบกันครัง้ แรก
เรื่องที่ 3 การทักทายบุคคลทีร่ ูจักกันมากอน
แบบฝกหัดทายบท
บทที่ 2 การแนะนําตนเองและการแนะนําผูอนื่ (Introducing oneself and others)
เรื่องที่ 1 การแนะนําตนเองกับผูอนื่
เรื่องที่ 2 การแนะนําบุคคลอืน่ ใหรจู ักกัน
แบบฝกหัดทายบท
บทที่ 3 การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา (Leave Taking)
เรื่องที่ 1 การกลาวลาในโอกาสตาง ๆ
เรื่องที่ 2 การตอบรับการกลาวลาในโอกาสตาง ๆ
แบบฝกหัดทายบท
บทที่ 4 การเขียน การอานพยัญชนะ สระ และการประสมคํา
เรื่องที่ 1 การเขียนพยัญชนะ
เรื่องที่ 2 การออกเสียงสระแทและสระประสม
เรื่องที่ 3 วิธีการประสมคํา
แบบฝกหัดทายบท
บทที่ 5 จํานวนนับและลําดับที่ (Cardinal numbers and Ordinal numbers)
เรื่องที่ 1 การอานและเขียนจํานวนนับ
เรื่องที่ 2 การอานและเขียนลําดับที่
เรื่องที่ 3 การเขียนประโยคที่มจี ํานวนนับ หรือลําดับที่
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เรื่องที่ 4 การพูดประโยคทีม่ ีจํานวนนับหรือลําดับที่
แบบฝกหัดทายบท
บทที่ 6 คํานาม และคําศัพทหมวดตาง ๆ
เรื่องที่ 1 คํานาม
เรื่องที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกับ วัน เดือน ป
เรื่องที่ 3 คําศัพทเกี่ยวกับสี
เรื่องที่ 4 คําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ
เรื่องที่ 5 คําศัพทเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
เรื่องที่ 6 คําศัพทเกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศ
แบบฝกหัดทายบท
บทที่ 7 สัญลักษณ
เรื่องที่ 1 สัญลักษณตามทองถนน
เรื่องที่ 2 สัญลักษณตามโรงพยาบาล
เรื่องที่ 3 สัญลักษณในบริเวณโรงเรียน
เรื่องที่ 4 สัญลักษณตามรานอาหาร
แบบฝกหัดทายบท
บทที่ 8 การขอรอง การออกคําสั่ง และการขอโทษ
เรื่องที่ 1 การพูดขอรองและการตอบรับ
เรื่องที่ 2 การออกคําสั่งและการตอบรับ
เรื่องที่ 3 ประโยคขอโทษและการตอบรับ
แบบฝกหัดทายบท
บทที่ 9 ประโยคความเดียว
เรื่องที่ 1 การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเรือ่ งเกี่ยวกับตนเอง
โดยใช Present Simple Tense
เรื่องที่ 2 การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเรือ่ งเกี่ยวกับตนเอง
โดยใช Present Continuous Tense
เรื่องที่ 3 การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเรือ่ งเกี่ยวกับตนเอง
โดยใช Future Simple Tense
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แบบฝกหัดทายบท
บทที่ 10 ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบุพบท และคําคุณศัพท
เรื่องที่ 1 คําสรรพนาม (Pronoun)
เรื่องที่ 2 คําบุพบท (Preposition)
เรื่องที่ 3 คําคุณศัพท (Adjective)
เรื่องที่ 4 ประโยคคําถาม และประโยคคําตอบ (Questions & Answers)
แบบฝกหัดทายบท
บทที่ 11 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพแมบาน
เรื่องที่ 1 การทักทาย การตอบรับการทักทาย และการแนะนําตนเอง
เรื่องที่ 2 การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา
เรื่องที่ 3 จํานวนนับและลําดับที่
เรื่องที่ 4 คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพแมบาน
เรื่องที่ 5 การขอรองและการขอโทษ
แบบฝกหัดทายบท
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบฝกหัด
บรรณานุกรม
คณะผูจัดทํา

135
136
137
139
141
143
145
148
149
150
151
152
157
159
163
169
200
203

คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
หนัง สือ เรียนสาระความรูพื้น ฐาน รายวิชาภาษาอัง กฤษพื้น ฐานระดับ ประถมศึกษา
รหัส พต11001 เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนผูเรียนนอกระบบในการศึกษา
หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึ ก ษาโครงสร า งรายวิ ช าให เ ข า ใจในหั ว ข อ และสาระสํ า คั ญ ผลการเรี ย นรู
ที่คาดหวัง และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํ ากิจกรรมตามที่กําหนด
ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษา
เรื่องตอ ๆ ไป
3. ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมท า ยเรื่ อ งของแต ล ะเรื่อ ง เพื่ อ เป น การสรุ ป ความรู ความเข า ใจ
ของเนื้อ หาในเรื่อ งนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจ กรรมของแตละเนื้อ หา แตล ะเรื่อ ง ผู เ รียน
สามารถนําไปตรวจสอบกับครู และเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 11 บท
บทที่ 1 การทักทายและการตอบรับคําทักทาย (Greeting)
บทที่ 2 การแนะนําตนเองและผูอื่น
บทที่ 3 การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา (Leave Taking)
บทที่ 4 การเขียน การอานพยัญชนะ สระ และการประสมคํา
บทที่ 5 จํานวนนับและลําดับที่
บทที่ 6 คํานาม และคําศัพทหมวดตาง ๆ
บทที่ 7 สัญลักษณ
บทที่ 8 การขอรอง การออกคําสั่ง และการขอโทษ
บทที่ 9 ประโยคความเดียว
บทที่ 10 ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบุพบท และ
คําคุณศัพท
บทที่ 11 ภาษาอังกฤษสําหรับแมบาน

โครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
สาระสําคัญ
ภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐานมี ส าระสํ า คั ญ ที่ จ ะเน น ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู ความเข า ใจ มี ทั ก ษะ
และเจตคติเกี่ยวกับการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ไดถูกตองตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ เพือ่ การสือ่ สารในชีวิตประจําวันได
2. ยอมรับและเห็นคุณคาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีทกั ษะทีถ่ ูกตองในการสื่อสารตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1 การทักทายและการตอบรับคําทักทาย
2 การแนะนําตนเองและการแนะนําผูอื่น
3 การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา
4 การเขียน การอานพยัญชนะ สระและการประสมคํา
5 จํานวนนับและลําดับที่
6 คํานามและคําศัพทหมวดตาง ๆ
7 สัญลักษณ
8 การขอรอง การออกคําสั่ง และการขอโทษ
9 ประโยคความเดียว
10 ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ คําสรรพนาม คําบุพบทและคําคุณศัพท
11 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพแมบาน

สื่อการเรียนรู
1. ใบงาน
2. หนังสือเรียน

แบบทดสอบกอนเรียน

Pre-test
เลือกคําตอบที่ถูกที่สดุ
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

5. A : How are you?
B : _______________________.
a. How are you?
b. I’m fine, thanks.
c. And you?
6. Bill
Tom
Bob
a.
b.
c.

: Tom, this is Bob.
: Nice to meet you.
: _____________________
How do you do?
Nice to meet you , too.
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

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

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

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.
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 your job?
B : I am _____________ .
a. a teacher
b. a cat
c. a man
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บทที่ 1
การทักทายและการตอบรับคําทักทาย
(Greeting)
สาระสําคัญ
การทักทายและการตอบรับการทักทายเปนมารยาททางสังคมของการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนเขาใจและใชภาษาอังกฤษในการทักทายและตอบรับคําทักทายเพื่อสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลไดถูกตองตามโอกาสและสถานการณ

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การทักทายในชวงเวลาตาง ๆ
เรื่องที่ 2 การทักทายบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรก
เรื่องที่ 3 การทักทายบุคคลที่รูจักกันมากอน
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เรื่องที่ 1 การทักทายในชวงเวลาตาง ๆ
การทั ก ทายและตอบรั บ การทั ก ทายเพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล
ในการทักทายมีชวงเวลา ดังนี้
Good
Good
Good
Good

morning
afternoon
evening
night

สวัสดีตอนเชา (หลังเที่ยงคืน ถึงเที่ยงวัน)
สวัสดีตอนบาย (หลังเที่ยงวัน ถึงเวลา 18.00 น.)
สวัสดีตอนเย็น/ค่ํา (หลัง 18.00 น. ถึงเที่ยงคืน)
ราตรีสวัสดิ์
(เปนคําใชกลาวลาในตอนกลางคืน
ไมใชคําทักทายหรือตอบรับคําทักทาย)

การตอบรับคําทักทาย
Good morning
ผูกลาวตอบใช
Good afternoon
ผูกลาวตอบใช
Good evening
ผูกลาวตอบใช
Good night
ผูกลาวตอบใช
ตัวอยางประโยค
Mrs. Laura : Good morning, Mr. Smith.
Mr. Smith : Good morning, Mrs. Laura.

Good morning
Good afternoon
Good evening
Good night
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ตัวอยางประโยค
Mrs.Anna : Good afternoon, Mr. Sam.
Mr.Sam : Good afternoon, Mrs. Anna.

เรื่องที่ 2 การทักทายบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรก
ในการทักทายเมื่อพบกันครั้งแรกกับบุคคลที่เราไมรูจักคุนเคย หรือเพิ่งพบกันจะใช
ประโยคดังนี้
How do you do?
Nice to meet you.
I’m glad to meet you.
Nice to know you.
How do you do? มักใชกับคนที่รูจักกันครั้งแรกหรือไมคุนเคยกัน ประโยคนี้มีความหมาย
เหมือนคําวา สวัสดีแตไมตองการคําตอบ ผูกลาวตอบจึงใชประโยค How do you do?
ตอบกลับไดเชนเดียวกัน
Good morning My name is
Linda.

How do you do? I’m
Jerry Smith.
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ตัวอยางประโยค
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.
ตัวอยางประโยค
Mr. Smith : Good afternoon, Mr. Joey. Nice to know you.
Mr. Joey : Good afternoon, Mr. Smith. Nice to know you, too.
ตัวอยางประโยค
Mr. Tom : Good evening, Mr. Jim. Nice to meet you.
Mr. Jim : Good evening, Mr. Tom. Nice to meet you, too.
ตัวอยางประโยค
Bobby : How do you do? Pleased to meet you.
Aliz : How do you do? Pleased to meet you, too.
ตัวอยางประโยค
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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เรื่องที่ 3 การทักทายบุคคลที่รูจักกันมากอน
การทั ก ทายกั บ บุ ค คลที่ เ รารู จั ก คุ น เคย ปกติ เ ราจะใช คํ า พู ด ไม เ หมื อ นกั น
โดยทั่วไปการทักทายมี 2 แบบ ดังนี้
การทักทายแบบเปนทางการ (Formal Greeting)
การทักทายแบบไมเปนทางการ (Informal Greeting)
การทักทายแบบเปนทางการ (Formal Greeting) ใชกับบุคคลที่อาวุโสกวาหรือใน
วงการธุรกิจ ราชการ
Good morning
Good morning Mr.Tee

ตัวอยางประโยค
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.
ตัวอยางประโยค
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.

Mr.Jack. How are
you today?
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หรือหลังคําทักทาย อาจเปนคําถามเกี่ยวกับเรื่องดิน ฟา อากาศ ในขณะนั้น เชน
It’s a lovely day, isn’t it.
(วันนี้อากาศดีนะ)
It isn’t very nice today, is it?
(วันนี้อากาศไมดีเลยนะ)
It’s nice and warm, isn’t it?
(วันนี้อากาศดีและอบอุนนะ)
It isn’t a lovely day, is it?
(วันนี้อากาศไมดีเลยนะ)
การตอบรับ (Responding)
Yes, it is.
Yes, it’s lovely.
Yes, it’s beautiful.
No, it isn’t.
No, it’s terrible.

(คะ วันนี้อากาศดี)
(คะ วันนี้อากาศดี)
(คะ วันนี้อากาศดี)
(วันนี้อากาศไมดีเลย)
(วันนี้อากาศไมดีเลย)

ตัวอยางประโยค
Mr. Paul : Good morning. Mrs. Mali.
Mrs. Mali : Good morning. Mr. Paul. It’s a lovely day today, isn’t it?
Mr. Paul : Yes, it is.
ตัวอยางประโยค
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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ขอสังเกต
1. การถามประโยคที่ผูถามคาดวาคําตอบของผูตอบจะเห็นดวยมักจะใชคําถาม
ทีเ่ ปนปฏิเสธ เชน ถาม It’s lovely day, isn’t it? ตอบ Yes, it is. และ
ถาผูถามคาดวาคําตอบจะไมเห็นดวย ประโยคคําถามจะเปน It isn’t nice and
sunny today, is it? ตอบ No, it isn’t.
2. ประโยค Present Simple.
S
ประธาน

+
+

V1
กริยาชองที่ 1

ใชกับเหตุการณที่เปนปจจุบันหรือเหตุการณที่เปนจริง เชน
It’s a lovely day today, isn’t it?
(วันนี้อากาศดีนะ)
It isn’t very nice today, is it?
(วันนี้อากาศไมดีเลย)
Today is Monday.
(วันนี้เปนวันจันทร)

การทักทายแบบไมเปนทางการ (Informal Greeting) จะใชกับเพื่อนสนิท หรือคนที่เรา
คุนเคย ซึ่งจะใช Hi หรือ Hello นํากอนชื่อเพื่อนหรือไมตองมีชื่อเพื่อนก็ได แลวตามดวย
ประโยคตอไปนี้
Hi, Sam. / Hello Joe.
(สวัสดี)
Hi, Sam. How are things?
(เปนอยางไรบาง)
Hello, Joe. How’re you doing? (เปนอยางไรบาง)
Hello, Liz. How’s life?
(เปนไงบาง)
Hi, How’s everything?
(เปนอยางไรบาง)
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Hi, What’s new?
What’s up?

(มีอะไรใหม ๆ ไหม)
(ทําอะไรอยู)

การตอบรับคําทักทาย (Responding) คําตอบทั่ว ๆ ไปก็จะเปน
So so.
(ก็เรื่อย ๆ, ก็งั้น ๆ)
All right, thank you.
(สบายดี ขอบคุณ)
Very well, thank you.
(สบายดีจริง ๆ ขอบคุณ)
Not bad.
(ไมเดือดรอน, ก็ไมเลว)
Not much.
(ไมมีอะไรพิเศษ)
Nothing special.
(ไมมีอะไรพิเศษ)
ตัวอยางประโยค
Sam : Hello, Liz. How’s life?
Liz : All right, thank you. What’s new?
Sam : Nothing special.
ตัวอยางประโยค
Jai : Hi! How are things?
Porn : Very well indeed. How about you?
Jai : Not so bad.
หลังคําทักทายจะเปนคําถามเกี่ยวกับสุขภาพ เชน
How are you?
How are you today?
How are you this morning?
How are you this afternoon?
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การตอบรับ (Responding)
ถาสบายดีจะตอบวา
I’m fine, thank you. And how are you?
(สบายดี แลวคุณละ)
Fine, thank you. And you?
(สบายดี แลวคุณละ)
Very well, thank you.
(สบายดี ขอบคุณ)
ถาไมสบายจะตอบวา
I’m not so well today. (วันนี้ฉันไมคอยสบาย)
Not so well. I have a fever. (วันนี้ฉันไมสบาย เปนไข)
Not very well. I have a flu. (วันนีฉ้ ันไมสบายเปนไขหวัดใหญ)
คูสนทนาจะตอบวา
I’m sorry to hear that. (เสียใจดวยนะ)
Take care of yourself. (ดูแลสุขภาพคุณดวยนะ)
That’s too bad.
(แยจังเลย)
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Exercise 1 Complete the conversation.
(จงเติมบทสนทนาที่เกี่ยวกับการทักทายใหสมบูรณ)
1. Linda : Good morning.
John : _______________.
2. Louis : _______________.
Jack : Good afternoon.
3. Susan : Good evening.
Laura : _________________.
4. John : Good night.
Linda : ______________.
5. Bobby ทักทาย Jinny ซึ่งเปนเพื่อนใหม ในเวลา 09.00 น.
Bobby : ______________Jinny.
6. Jinny พบกับ David ซึ่งเปนหัวหนางานในเวลา 13.00 น.
Jinny : ________________ Mr. David.
7. Susan กลาวลา Daddy กอนเขานอน
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 ทักทาย Jinny ซึ่งเปนเพื่อนใหม ในเวลา 10.00 น.
Bobby: ______________________. Jinny, how are you?

Exercise 2 Complete the conversation.
(จงเติมบทสนทนาที่เกี่ยวกับการทักทายใหสมบูรณ)
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 จับคูคําศัพทและความหมายใหถูกตอง
Hello
How are things?
How’re you doing?
How’s life?
How’s everything?
What’s new?
What’s up?
Very well, thank you.
Not bad.
Not much.
That’s too bad.

ไมมีอะไรพิเศษ
เปนไงบาง
แยจังเลย
สวัสดี
เปนอยางไรบาง
มีอะไรใหม ๆ ไหม
เปนอยางไรบาง
ไมเดือดรอน, ก็ไมเลว
สบายดีจริง ๆ ขอบคุณ
ทําอะไรอยู
เปนอยางไรบาง

Exercise 4 จับคูคําศัพทใหถูกตอง
A

B

Good morning.

ราตรีสวัสดิ์

Good afternoon.

สวัสดีตอนเชา

Good evening.

สวัสดีตอนบาย

Good night.

สวัสดีตอนเย็น
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Exercise 5 จงเติมความหมายของคําศัพทตอไปนี้

Good morning.

______________________

Good afternoon.

_____________________

Good evening.

_____________________

Good night.

______________________
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บทที่ 2
การแนะนําตนเองและการแนะนําผูอื่น
( Introducing oneself and others)
สาระสําคัญ
การแนะนําตนเองและการแนะนําผูอื่น เปนมารยาททางสังคมที่สําคัญ
ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนเขาใจและใชภาษาอังกฤษในการพูดเกี่ยวกับการแนะนําตนเอง
และการแนะนําผูอื่นตามมารยาทที่ดีทางสังคม

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การแนะนําตนเองกับผูอื่น
เรื่องที่ 2 การแนะนําบุคคลใหรูจักกัน
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เรื่องที่ 1 การแนะนําตนเองกับผูอื่น
1.1 การแนะนําตนเองอยางเปนทางการ (formal Introduction)
เชน May I introduce myself?
My name is Somporn Wansawang.
(ขออนุญาตแนะนําตัว ผมชื่อสมพร วันสวาง)
Can / Could I introduce myself?
My name is Jack Smith.
(ขออนุญาตแนะนําตัว ผมชื่อแจค สมิธ)
Let me introduce myself?
I am Amporn Ploysang.
(ขออนุญาตแนะนําตัว ดิฉันชื่ออัมพร พลอยแสงคะ)
How do you do? Mr. Steven.
My name is Mary.
(สวัสดีคะคุณสตีเวน ดิฉันชื่อแมรี่คะ)
How do you do? Miss Suzie.
I’m glad to meet you.
(สวัสดี คุณซูซี่ ยินดีที่ไดรูจัก)
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ขอสังเกต How do you do. เปนสํานวนที่ใชในการทักทายอยางสุภาพ เมื่อพบ
กันครั้งแรก
การตอบรับ (Responding)
เชน I’m glad to meet you.
Pleased to meet you.
Nice to meet you.
ยินดีที่ไดรูจัก
Nice to know you.
How do you do?
I’m glad to meet you, Pleased to meet you, Nice to meet you.
(ควรสังเกตประโยคที่เปนรูป infinitive with to ที่ใชตามหลัง Adjective (คําคุณศัพท)
และสามารถใชเปนรูป gerund (V. ing) ก็ได เชน
Nice meeting you.
Glad meeting you.
Nice knowing you.
ขอสังเกต

หลังจากแนะนําตนเองแลวอาจบอกชื่อ ที่ทํางานหรืออาชีพ
เชน I come from Nakorn Pathom, Thailand.
(ดิฉันมาจากจังหวัดนครปฐม ประเทศไทยคะ)
I work at / in the post office near here.
(ผมทํางานที่ที่ทําการไปรษณียใกล ๆ ที่นี่)
I’m a student. (ดิฉันเปนผูเรียน)
I’m a doctor. (ผมเปนหมอ)
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ตัวอยาง เชน Good morning, My mane is Sombat Phosri.
I come from Bangkok, Thailand.
I work at the hospital.
Hello. I’m Liza

Hello. I’m Bob Robin
from England.

from Canada

หรือจะใชคําถามวามาจากที่ไหนหรือถามเกี่ยวกับอาชีพในการสนทนาโตตอบกัน เชน
Where do you come from? / Where are you from? (คุณมาจากไหน)
What do you do? (คุณมีอาชีพอะไร)
What’s your job? (คุณมีอาชีพอะไร)
ตัวอยางประโยค
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.

How do you do?

May I introduce myself?
My name is David

My name is William.
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ตัวอยางประโยค
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 การแนะนําตนเองอยางไมเปนทางการ (Informal Introduction)
เชน Hi / Hello. I’m Andy From France.
Hi / Hello. My name is William From England.
Hello. I’m Liza from
Canada

ตัวอยางประโยค
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.
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ขอสังเกต

Verb to be
I am
You are
It is
We are
They are
She is
He is

ในประโยค
ยอรูปเปน
ยอรูปเปน
ยอรูปเปน
ยอรูปเปน
ยอรูปเปน
ยอรูปเปน
ยอรูปเปน

ยอรูปไดดังนี้
I’m
You’re
It’s
We’re
They’re
She’s
He’s

เรื่องที่ 2 การแนะนําบุคคลอื่น ใหรูจักกัน
การแนะนําบุคคลอื่นใหรูจักกัน (Introducing Others) มี 2 แบบ คือ
2.1 การแนะนําบุคคลอื่นแบบเปนทางการ (Formal Introduction) เชน
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 Sangduen?
Let me introduce you to Miss Sopa Sangduen.
I’m pleased to introduce Miss Sangduen.
การตอบรับ (Responding) เชน
How do you do?
Nice to meet you.
Glad to meet you.
Pleased to meet you.
หรือถาผูแนะนํา ไมแนใจวาบุคคลที่จะแนะนําใหรูจักกันเคยรูจักกันมากอนหรือ
เปลาอาจใชประโยคนี้ By the way , have you meet Miss Liza Barker?
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การตอบรับ (Responding)
เชน I’m afraid not.
I don’t think so.
ตัวอยางประโยค
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.
ตัวอยางประโยค
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 การแนะนําบุคคลอื่นอยา งไม เป น ทางการ (Informal Introduction)
จะใชเพื่อแนะนําเพื่อ นสนิท หรือเพื่อนที่ คุนเคยใหรูจักกัน ซึ่งจะใช Hi หรือ Hello
นํากอนชื่อเพื่อนหรือไมตองมีชื่อเพื่อนก็ได แลวตามดวยประโยคตอไปนี้
ตัวอยางประโยค
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.
ตัวอยางประโยค
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.
(จับคูสถานการณใน A และ B ใหถูกตอง)
A

คําตอบ

B

1. Nice to see you.

A : วันนี้อากาศดีจังเลยนะ

2. It’s a lovely day, isn’t it?

B : วันนี้เปนอยางไรบาง

3. How are you today?

C : สบายดี แลวคุณละ

4. All right, thanks.

D : ยินดีที่ไดพบคุณ

5. Just fine. How are you?

E : สบายดี ขอบคุณ

Exercise 4 Write a short conversation for each of the following.
(เขียนบทสนทนาสั้น ๆ ในสถานการณตอไปนี้)
Situation A บุคคล 2 คน ทักทายและแนะนําตนเอง
A : ________________________________________
B : ________________________________________
A : ________________________________________
B : ________________________________________
Situation B Peter แนะนํา Tony ใหรูจักกับ Laura
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________________
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Exercise 5 Ordering Dialogues below
(เรียงลําดับบทสนทนาขางลางใหถูกตอง)
ประโยค
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?

ตอบ

Exercise 6 Introducing Yourself.

รูปภาพ

Name : _________________________
Last name : _____________________
Place of birth : ___________________
School : ________________________
Work at : ______________________
(occupation)
Hobbies : _________________________
(Open answers)
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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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บทที่ 3
การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา
(Leave Taking)
สาระสําคัญ
การกลาวลา และการตอบรับการกลาวลา เปนมารยาททางสังคมใน
สื่อสารในชีวิตประจําวันเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคล

การ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนเขาใจและมีทักษะในการพูดเกี่ยวกับการกลาวลา และการตอบรับการ
กลาวลา ตามความเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การกลาวลาในโอกาสตาง ๆ
1.1 การกลาวลาหลังพูดคุยกันแลว
1.2 การกลาวลากอนการเดินทาง
1.3 การกลาวลาทางโทรศัพท
1.4 การกลาวลาหลังงานเลี้ยงเลิก
1.5 การกลาวลากอนเขานอน
เรื่องที่ 2 การตอบรับการกลาวลาในโอกาสตาง ๆ
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เรื่องที่ 1 การกลาวลาในโอกาสตาง ๆ
1.1 การพูดกลาวลาหลังการพูดคุยกันแลว
การกล า วลา เป น มารยาททางสั ง คม ดั ง นั้ น จึ ง ควรเลื อ กใช ใ ห ถู ก ต อ งและ
เหมาะสม โดยทั่วไปการกลาวลา นิยมใชสํานวนดังตอไปนี้
สํานวนที่ใชพูดกลาวลา
การตอบรับ
Goodbye.
Goodbye.
Bye.
Bye.
Take care.
Yes, I will.
การพูดกลาวลาและคาดหวังวาจะพบกันอีก
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.
การพูดกลาวลาและฝากความระลึกถึงไปยังบุคคลที่รูจัก
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 ใชพูดกลาวลาเฉพาะตอนกลางคืน (หรือกลาวลาเมื่อเขานอน) ซึ่งจะไมไดพบ
กันอีกจนกระทั่งรุงเชา ในการพูดตอบรับคํากลาวลาจะใช Good night เหมือนกัน
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Exercise ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนฝกอานออกเสียงตามตัวอยางประโยคขางลาง
ตัวอยางประโยค
Miss Suda : See you later.
Mr.Tom : Yes, see you later.
ตัวอยางประโยค
Miss Cathy : Give my regards to Mr. A.J.
Miss Suda : Yes, I will.
ตัวอยางประโยค
Miss Carolyn : Hope to see you soon, bye.
Mr. Dan : Yes, I hope so.

นอกจากนี้ ในการกลาวลา ผูกลาวลาอาจใชสํานวนที่แสดงถึงจําเปนตองลาไปแลว เชน
I must go now.
I’d better go now.
I must be leaving now.
Sorry, I’ve 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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และตามดวยคําอําลา ซึ่งความหมายจะอยูที่น้ําเสียงและการแสดงออก ดังนี้
Good bye
Bye bye
So long
See you
See you later
See you again
All the best
สําหรับผูที่เพิ่งรูจักกัน เมื่อจะกลาวลา นิยมใชดังนี้
Miss Aliz : It was nice meeting you.
Mr. Bob : Nice meeting you, too. Good bye.

Exercise ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนฝกพูดบทสนทนาตามตัวอยางประโยคขางลางนี้
ตัวอยางประโยค
Miss Cathy : I’ve got to go now, bye.
Mr. Dan : Bye.
ตัวอยางประโยค
Miss Anna : It’s time to say good bye, see you.
Mr. Bill : See you.
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ตัวอยางประโยค
Miss Sue
Mr. Jack

: Excuse me, I have to go now.
: O.K, see you again.

ตัวอยางประโยค
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 การพูดกลาวลากอนการเดินทาง
ในการพูดกลาวลาหลังการพูดคุยกันแลว หรือกอนการเดินทางจะพูดบอกลากัน
หรือจะบอกวา แลวพบกันใหม มีสํานวนการพูดดังนี้
Bye
Good bye
So long
See you
See you later
หรืออาจจะกลาวคําอวยพรขอใหเดินทางปลอดภัย โชคดี หรือขอใหเปนวันที่ดี
ของทาน มีสํานวนในการพูด เชน
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.
คํากลาวลา Have a safe journey back home. ใชในกรณีที่สงเพื่อน หรือชาวตางชาติ
กลับบาน หรืออาจใชคําวา Bon voyage! ก็ได

การตอบรับ (Responding)
You too.
Thanks, you too.
Exercise ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนฝกพูดบทสนทนาดังตัวอยางขางลางนี้
ตัวอยางประโยค
Miss Anna : Take care and have a nice day, Bill.
Mr. Bill : Thank you, you too.
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ตัวอยางประโยค
Miss Aliz : I wish you luck.
Mr.Bob : You too, good bye.

ตัวอยางประโยค
Miss Sue : Have a nice trip.
Mr. Jack : Thank you, bye.
Miss Sue : Bye.
ตัวอยางประโยค
Miss Laura : Have a good time, Joe.
Mr. Joe : Thank you. Good bye.
Miss Laura : Good bye.
ตัวอยางประโยค
Miss Suda : Have a safe journey back home.
Mr.Tom : Thank you.
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1.3 การพูดกลาวลาทางโทรศัพท
ในการพูดกลาวลาทางโทรศัพท หลังจากที่พูดคุยธุระกันเสร็จแลว กอนที่จะวาง
สายโทรศัพท มีคําพูดปดทายดังนี้
การพูดขอบคุณ (สําหรับความชวยเหลือที่ไดรับ) มีสํานวนการพูดดังนี้
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.
การพูดกลาวตอบการขอบคุณ
Not at all.
Don’t mention it.
You’re welcome.
การพูดกลาวลา
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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ตัวอยางประโยค
Miss Cathy : Well, Thanks for the information.
Mr. Dan : You’re welcome. Good bye.
Miss Cathy : Good bye.

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

:
:
:
:

I look forward to hearing from you.
I’ll speak to you tomorrow.
Good bye.
Good bye.

ตัวอยางประโยค
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 การพูดกลาวลาหลังงานเลี้ยงเลิก
ตามมารยาท เมื่ อ งานเลี้ ย งเลิ ก ก อ นจะกลั บ บ า น ผู ถู ก เชิ ญ จะต อ งกล า วชม
กลาวขอบคุณ และบอกลาเจาของงาน โดยการพูดสํานวน ดังนี้
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.
ตัวอยางประโยค
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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ตัวอยางประโยค
Mr. Ken : Thanks for the meal.
Miss Suda : That’s all right.

ตัวอยางประโยค
Miss Kate : Thank you so much for a lovely party.
Mr. Danael : You’re welcome.
ตัวอยางประโยค
Miss Carolyn : That was one of the best meals I’ve ever eaten.
Mr.Dan
: It’s nice of you to say so.

ตัวอยางประโยค
Mr. Ken : What a nice party!
Miss Suda : I’m glad you liked it.

ตัวอยางประโยค
Mr. Tom : Thank you for inviting me.
Mr. Dan : Thanks for coming.
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1. 5 การพูดกลาวลากอนเขานอน
ในการพูดกลาวลากอนการเขานอนตามมารยาทของชาวตะวันตก มักจะใชสาํ นวน
กลา วลางา ย ๆ เช น คํา ว า Good night โดยผู ต อบรั บ ก็ ใช คาํ ว า Good night เช น กัน
และนอกจากนี้อาจจะอวยพรขอใหหลับฝนดี หรือหลับอยางมีความสุข โดยใชสํานวน
ดังนี้
Sleep well. Good night.
Have a good dream. Good night.
การตอบรับ (Responding)
Good night.
Thank you. Good night.
ตัวอยางประโยค
Miss Anna : Sleep well. Good night.
Mr. Bill : Good night.
ตัวอยางประโยค

Miss Sue
Mr. Jack

: Have a good dream. Good night.
: Thank you. Good night.

เรื่องที่ 2 การตอบรับการกลาวลาในโอกาสตาง ๆ
ในการตอบรับการกลาวลาในโอกาสตาง ๆ มีสํานวนในการพูด ดังนี้
ตัวอยางสํานวนการพูดกลาวลา
Good bye หรือ bye-bye หรือ Bye.
See you.
So long.
Good night.
See you later.

ความหมาย
ลากอน
แลวพบกัน
ลากอน
ราตรีสวัสดิ์
แลวพบกันใหม
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ตัวอยางสํานวนการพูดกลาวลา
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.

ความหมาย
แลวพบกันอีก
แลวคอยพบกัน
ขอใหมีความสุข
แลวเจอกันใหมสัปดาหหนา
ขอใหมีความสุขในวันสุดสัปดาห
แลวพบกันหลังเลิกเรียน
ดูแลตัวเองและขอใหมีความสุขนะคะ
สงความปรารถนาดีถึงพี่สาวคุณดวย
ลากอนนะ โทนี่ ฝากสวัสดีถึงพี่ชายคุณ
ดวย
ฉันตองกลับแลว ขอบคุณสําหรับ
งานเลี้ยงที่แสนนารักอยางนี้
ฉันตองไปแลวนะ โทรหาฉันบาง
ถาคุณมีเวลาวาง ลากอน

Exercise 1 Choose the best answer about leave taking.
(จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเกี่ยวกับการกลาวลา )
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.
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.
Miss Suda : _________________________.
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.
(เติมบทสนทนาเกี่ยวกับการกลาวลาใหสมบูรณ)
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
Mr. Bob
5. Miss Suda
Mr. Tom
6. Miss Sue
Mr. Jack
Miss Sue
7. Miss Laura
Mr. Joe
Miss Laura
8. Mr. Tom
Mr. Dan
9. Mr. Tom
Mr. Dan
10. Miss Anna
Mr. Bill

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

I wish you luck.
___________________. Good bye.
Good bye.
___________________.
Have a nice trip.
___________________, Bye.
Bye.
Have a good time, Joe.
___________________ Good bye.
Good bye.
Thank you for inviting me.
___________________.
Good night.
___________________.
Sleep well. Good night.
___________________.
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บทที่ 4
การเขียน การอานพยัญชนะ สระ และการประสมคํา
สาระสําคัญ
การเขียน การอาน พยัญชนะ สระ และประสมคํา เปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรู
เกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนสามารถ เขียน อาน พยัญชนะ สระ และประสมคําไดอยางถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การเขียนพยัญชนะ
1.1 ตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก
1.2 ตัวเขียนใหญ ตัวเขียนเล็ก
เรื่องที่ 2 การออกเสียงสระแทและสระประสม
เรื่องที่ 3 วิธีการประสมคํา
3.1 คําประกอบดวยพยัญชนะและสระแท
3.2 คําประกอบดวยพยัญชนะ สระแท และตัวสะกด
3.3 คําประกอบดวยอักษรนํา 2 ตัว
3.4 คําประกอบดวยตัวสะกด 2 ตัว
3.5 คําประกอบดวยสระประสม
3.6 คําขึ้นตนดวยสระ
3.7 คําที่ขึ้นตนดวย ch และ sh

46

เรื่องที่ 1 การเขียนพยัญชนะ
1.1 ตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

เอ

บี

ซี

ดี

อี

เอฟ

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

จี

เอช

ไอ

เจ

เค

แอล

Oo

Pp

Qq

Rr

พี

คิว

อาร

Mm Nn
เอ็ม

เอ็น

โอ

Ss

Tt

Uu

เอส

ที

ยู

Yy

Zz

วาย

ซี

Vv Ww Xx
วี

ดับเบิลยู

เอ็กซ
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1.2 ตัวเขียนใหญ ตัวเขียนเล็ก

Aa Bb

Ce

Dd

Ee

Ff

เอ

บี

ซี

ดี

อี

เอฟ

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

จี

เอช

ไอ

เจ

เค

แอล

Pp

Qq

Rr

Mm N n Oo
เอ็ม

เอ็น

โอ

พี

คิว

อาร

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

เอส

ที

ยู

วี

ดับเบิลยู

เอ็กซ

Yy

Zz

วาย

ซี
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เรื่องที่ 2 การออกเสียงสระแทและสระประสม
สระแทในภาษาอังกฤษ ประกอบไปดวย ตัวอักษร ดังนี้

a เอ

e

อี

i

ไอ

o

โอ

u ยู

สระประสม มีการใชดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

ee
a_e
oo
ull
o_e
i_e
oi
ou

เสียง อี เชน meet มีท
เสียง เอ เชน fade เฟด
เสียงสระอู เชน boot บูท
เสียงที่อยูระหวาง สระ อุ กับสระอู เชน bull
เสียง โอ เชน bone โบน
เสียง ไอ เชน fine ไฟน
เสียง ออย เชน coin คอยน
เสียง อาว เชน round ราวน

เรื่องที่ 3 วิธีการประสมคํา
3.1 คําประกอบดวยพยัญชนะและสระแท
ในการประสมคํา สามารถนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระ
แท a e i o u ดังตัวอยาง
d+ a
= da
m+e
= me
h+i
= hi
g+o
= go
r+u
= ru
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3.2 คําประกอบดวยพยัญชนะ สระแท และตัวสะกด
ในการประสมคํา สามารถนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระ
แท a e i o u และตัวสะกด ดังตัวอยาง
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 คําประกอบดวยอักษรนํา 2 ตัว
การประสมคําในภาษาอังกฤษ สามารถใชพยัญชนะ/ ตัวอักษรนํา 2 ตัว
มาประสมกับสระ เชน
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 คําประกอบดวยตัวสะกด 2 ตัว
คําในภาษาอังกฤษ ประกอบตัวสะกด 2 ตัว เชน
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 คําประกอบดวยสระประสม
การสรางคําในภาษาอังกฤษ สามารถใชสระประสม ดังตัวอยาง
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 คําขึ้นตนดวยสระ
คําในภาษาอังกฤษที่ขึ้นตนดวยสระ เชน
o+n
= on
a+n
= an
a+s
= as
a+t
= at
i+t
= it
i+n
= in
u+s
= us
3.7 คําที่ขึ้นตนดวย ch และ sh
คําในภาษาอังกฤษที่ขึ้นตนดวย ch และ sh เชน
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 จงเขียนตัวพิมพใหญ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Exercise 2 จงเขียนตัวพิมพเล็ก
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Exercise 3 จงเขียนตัวเขียนใหญ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Exercise 4 จงเขียนตัวเขียนเล็ก
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Exercise 5 จงเขียนสระแทในภาษาอังกฤษ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………

Exercise 6 จงสรางคําโดยใชสระประสมตอไปนี้
1. ee …………………………………………….
2. a_e …………………………………………….
3. oo …………………………………………….
4. ull …………………………………………….
5. o_e …………………………………………….
6. i_e …………………………………………….
7. oi …………………………………………….
8. ou …………………………………………….

Exercise 7 จงนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระแท
1.
2.
3.
4.
5.

a : …...........................................................................
e : …...........................................................................
i : …...........................................................................
o : …...........................................................................
u : …...........................................................................
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Exercise 8 จงนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระแท และตัวสะกด
1.
2.
3.
4.
5.

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

Exercise 9 จงนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ/ ตัวอักษรนํา 2 ตัว มาประสมกับสระ
6. ………………………………………………….
7. ………………………………………………….
8. ………………………………………………….
9. ………………………………………………….
10. ………………………………………………….

Exercise 10 จงเขียนคําในภาษาอังกฤษที่มีตัวสะกด 2 ตัว
11.
12.
13.
14.
15.

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
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Exercise 11 จงเขียนคําในภาษาอังกฤษโดยใชสระประสม
16. ………………………………………………….
17. ………………………………………………….
18. ………………………………………………….
19. ………………………………………………….
20. ………………………………………………….

Exercise 12 จงเขียนคําในภาษาอังกฤษที่ขึ้นตนดวยสระ
21. ………………………………………………….
22. ………………………………………………….
23. ………………………………………………….
24. ………………………………………………….
25. ………………………………………………….

Exercise 13 จงเขียนคําในภาษาอังกฤษที่ขึ้นตนดวย ch และ sh
26. ………………………………………………….
27. ………………………………………………….
28. ………………………………………………….
29. ………………………………………………….
30. ………………………………………………….
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บทที่ 5 จํานวนนับและลําดับที่
Cardinal numbers and Ordinal numbers
สาระสําคัญ
จํานวนนับและลําดับที่ เปนสิ่งจําเปนในการเรียนรูเกี่ยวกับ
การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนสามารถใชจํานวนนับและลําดับที่ไดอยางถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

การอานและเขียนจํานวนนับ
การอานและเขียนลําดับที่
การเขียนประโยคที่มีจํานวนนับ หรือลําดับที่
การพูดประโยคที่มีจํานวนนับหรือลําดับที่
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เรื่องที่ 1 การอานและการเขียนจํานวนนับ (Cardinal numbers)
เลขจํานวนนับ Cardinal numbers คือตัวเลขที่นับจากหลักหนวยเปนตนไป เชน
จงอานตัวเลขที่นับจากหลักหนวย 1-9
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)
จงอานตัวเลขที่นับจากหลักสิบ 10-99
10= ten
(เท็น)
11= eleven
(อิเลเวน)
12= twelve
(ทเวลฟ)
13= thirteen
(เทอรทีน)
14= fourteen (โฟรทีน)
19= nineteen (ไนนทีน)
20= twenty
(ทะเวนทิ)
21= twenty-one (ทะเวนทิ-วัน)
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ตัวเลขที่นับจาก 21-99 จะนําคํา one ถึง nine มาตอทายหลังเครื่องหมาย - (hyphen) ดังนี้
21

22
29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
100

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

twenty-one
twenty-two
twenty-nine
thirty - thirty-nine
forty - forty-nine
fifty - fifty-nine
sixty - sixty-nine
seventy - seventy-nine
eighty - eighty-nine
ninety - ninety-nine
one hundred (a hundred)

การนั บเลขจากหลัก รอ ย จะใชห ลัก การแบบหลั กหนว ย หลัก สิบ เหมื อนกัน แต จะใช
and ดวย เชน
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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ขอสังเกต

เลข 0 อานวา Zero (ซีโร) หรือ o /oh (โอ)
เลขจํานวนนับของภาษาอังกฤษไมมีหลักหมื่น แสน หรือลาน
ดังนั้นจํานวนนับที่เกินพันจึงตองอานจํานวนหนวยพันหรือรอยดวย เชน
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.

เรื่องที่ 2 การอานและเขียนลําดับที่ (Ordinal numbers)
Ordinal numbers คือตัวเลขที่บอกลําดับที่ จาก 1 เปนตนไป
การบอกลําดับที่จะใชคําเหมือนกับเลขจํานวนนับ ยกเวนบางลําดับ เชน
ลําดับที่ 1 First
ลําดับที่ 2 Second
ลําดับที่ 3 Third
ลําดับที่ 4 Fourth
ลําดับที่ 5 Fifth
ลําดับที่ 6 Sixth
ลําดับที่ 7 Seventh
ลําดับที่ 8 Eighth
ลําดับที่ 9 Ninth
ลําดับที่ 10 Tenth
ลําดับที่ 11 Eleventh
ลําดับที่ 12 Twelfth
ลําดับที่ 13 Thirteenth
ลําดับที่ 19 Nineteenth
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ขอสังเกต

การใชลําดับที่นั้นจะใชคําเหมือนกับเลขจํานวนนับ แตจะเติม
“th” ไปขางหลัง ยกเวน 1-3 ที่เปลี่ยนรูป และ 5, 9, 12 จะ
แตกตางกับเลขจํานวนนับเล็กนอย
ที่ 1 ใช first
ที่ 2 ใช second
ที่ 3 ใช third
ที่ 5, 15 และลําดับอื่น ๆ ที่ลงทายดวย 5 เปลี่ยน five เปน fifth
แลวเติม th
สวน 9 ตัด e ออกจาก nine เปน nin แลวจึงเติม th
สําหรับตัวที่ลงทายดวยหลักสิบใหเปลี่ยน ty เปน tie
แลวจึงเติม th

การบอกลําดับที่ 20-29 ที่ลงทายดวยเลข 0
ลําดับที่ 20
ลําดับที่ 30
ลําดับที่ 40
ลําดับที่ 50
ลําดับที่ 90

Twentieth
Thirtieth
Fortieth
Fiftieth
Ninetieth

61

การบอกลําดับที่ ที่เปนหลักสิบจะใชคําเหมือนกับเลขจํานวนนับ แตจะเปลี่ยนเฉพาะ
ตัวหลังใหเปนลําดับที่หลังเครื่องหมาย – (hyphen) เชน
ลําดับที่ 21 Twenty-first
ลําดับที่ 22 Twenty-second
ลําดับที่ 23 Twenty-third
ลําดับที่ 29 Twenty-ninth
รูปยอของเลขลําดับที่
1 st
2 nd
3 rd
4 th
5 th
6 th
7 th
8 th
9 th
10 th
11 th
ขอสังเกต

the first
the second
the third
the fourth
the fifth
the sixth
the seventh
the eighth
the ninth
the tenth
the eleventh

12 th
13 th
14 th
19 th
20 th
21 st
22 nd
23 rd
24 th
30 th
31 st

the twelfth
the thirteenth
the fourteenth
the nineteenth
the twentieth
the twenty-first
the twenty-second
the twenty-third
the twenty-fourth
the thirtieth
the thirty-first

1. การเขียนเลขบอกลําดับที่ สวนใหญจะเติม th ไวขางทาย
ยกเวน ลําดับที่ หนึ่งสองและสาม
2. ตัวเลขที่ลงทายดวย y เชน twenty, thirty เมื่อเขียนเปน
ลําดับที่ จะเปลี่ยน y เปน ie กอนแลวจึงเติม th เชน
twentieth , thirtieth
3. คําบอกลําดับที่จะตองมี คําวา the นําหนาเสมอ
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เรื่องที่ 3 การเขียนประโยคที่มีจํานวนนับ หรือลําดับที่

ใชโครงสรางประโยค Present Simple Tense : Subject + Verb 1 + Object
ประธาน + กริยาชองที่ 1 ( s ) ถาประธานเปนเอกพจนบุรุษที่ 3 หลังคํากริยาจะตองเติม s
ตัวอยาง
ประธาน
(Subject)
I
She
He
We
It
They
Please
Somsri
Wichai
The third
bus

กรรม (Object)
ความหมาย
กริยาชองที่
1
(Verb 1)
have
ฉันมีปากกาสี่ดาม
four pens.
เธอซื้อเสือ้ เชิ้ตสองตัว
buys
two shirts.
is
เขาเปนคนที่สาม
the third person.
are
พวกเราเปนกลุมแรก
the first group.
is
on Rama the 5th road. มันอยูที่ถนนพระรามหา
are
twenty baht.
มันราคายี่สิบบาท
wait
at the second building. กรุณารอที่ตึกที่สอง
is
the first girl in this line. สมศรีเปนเด็กหญิงคนแรกใน
แถวนี้
lives
in the fifth house. วิชัยอาศัยอยูในบานหลังที่หา
has
many students.
รถบัสคันที่สามมีนักเรียน
มาก
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เรื่องที่ 4 การพูดประโยคที่มีจํานวนนับหรือลําดับที่
ในการพู ดประโยคที่มี จํ า นวนนับ หรื อลํ า ดับ ที่ นั้ น จะใช โ ครงสร า งประโยคใน
การพูดเชนเดียวกับการเขียน ดังนี้
ประธาน
กริยาชองที่ 1 กรรม (Objective)
ความหมาย
(Subject) (Verb 1) (s )
She
washes
เธอซักกระโปรงสี่ตัว
four skirts.
They
live
on the second floor. พวกเขาพักอยูที่ชั้นสอง
He
eats
เขากินสมสองผล
two oranges
I
am
ฉันเปนเด็กคนแรก
the first child.
We
have
one million baht. เรามีเงินหนึ่งลานบาท
ใหผูเรียนฝกอานออกเสียงประโยคจํานวนนับและลําดับที่ ดังตอไปนี้
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 orange.
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14. I am the first child.
15. We have one million baht.

Exercise 1 จับคูตัวเลข 1-9 ใหตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ
9
4
2
5
1
7
8
6
3

one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine

Exercise 2 จับคูตัวเลขตอไปนี้ใหตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ
12
14
20
21
79
100
10
19
13
11

ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
nineteen
twenty
twenty-one
seventy-nine
one hundred
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Exercise 3 จงเขียนตัวเลขเหลานี้เปนภาษาอังกฤษและฝกอานออกเสียงกับเพื่อน
25

=

______________________________________

30

=

_______________________________________

44

=

_______________________________________

101 =

_______________________________________

155 =

_______________________________________

157 =

_______________________________________

178 =

_______________________________________

198 =

_______________________________________

200 =

_______________________________________

256 =

_______________________________________

300 =

_______________________________________

303 =

______________________________________

418 =

______________________________________
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Exercise 4 จับคูเลขลําดับที่ตอไปนี้ใหตรงกับภาษาอังกฤษ
1 st
2 nd
3 rd
4 th
5 th
6 th
7 th
8 th
9 th
10 th
11 th
12 th
13 th
14 th
19 th
20 th
21 st
22 nd
23 rd
24 th
30 th
31 st

the twelfth
the twentieth
the fourteenth
the twenty-third
the twenty-first
the nineteenth
the first
the twenty-second
the third
the second
the seventh
the thirty-first
the twenty-fourth
the sixth
the thirteenth
the fifth
the fourth
the thirtieth
the eleventh
the ninth
the eighth
the tenth
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Exercise 5 เขียนเลขลําดับที่ตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ
ลําดับที่
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4
ลําดับที่ 5
ลําดับที่ 6
ลําดับที่ 7
ลําดับที่ 8
ลําดับที่ 9
ลําดับที่ 10

เขียนเปนภาษาอังกฤษ
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Exercise 6 เขียนประโยคตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ
1. ฉันเปนคนที่หนึ่ง
-----------------------------------------------------------------2. สมชายมีเสื้อเชิ้ตสองตัว
------------------------------------------------------------------3. กระโปรงตัวนี้ราคาหนึ่งรอยบาท
------------------------------------------------------------------4. ฉันอยูที่ชั้นสอง
-----------------------------------------------------------------5. บานของเขามีสามหอง
-----------------------------------------------------------------6. เขาอยูหองที่สาม
------------------------------------------------------------------7. แมวตัวที่สี่เปนของฉัน
---------------------------------------------------------------8. ฉันมีนองสองคน
------------------------------------------------------------9. บานของฉันอยูที่ถนนพระรามสาม
-------------------------------------------------------------10. สมศรีมีหนังสือหาเลม
-----------------------------------------------------------------
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Exercise 7 Complete the sentences.
1. I have____________ dogs.
ฉันมีหมาหาตัว
2. She buys__________ skirts.
เธอซือ้ กระโปรงสามตัว
3. They are ____________ baht.
มันราคาหนึ่งรอยบาท
4. Please wait at the __________ building.
กรุณารอที่ตึกแรก
5. Somsri is the ________ girl in this line.
สมศรีเปนคนที่หกในแถวนี้
6. Wichai lives in the __________ room.
วิชัยอาศัยอยูในหองที่หา
7. The _____________ bus is full.
รถบัสคันที่สองเต็มแลว
8. She washes _________ dishes.
เธอลางจานสี่ใบ
9. My room is on the__________ floor.
หองของฉันอยูบนชั้นที่สอง
10. We have __________________ baht.
เรามีเงินสามพันบาท

70

บทที่ 6
คํานาม (Noun)และคําศัพทหมวดตาง ๆ
สาระสําคัญ
คํานามและคําศัพทหมวดตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษเปนเรื่องที่ ผูเรียนควรเรียนรู
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผู เ รี ยนรู จั ก คํ า นามและคํ า ศั พ ท เ กี่ ย วกั บ วั น เดื อ น ป สี เครื อ ญาติ เครื่ อ งใช ใ น
ชีวิตประจําวันและสภาพดินฟาอากาศอยางงาย

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5
เรื่องที่ 6

คํานาม
คําศัพทเกี่ยวกับ วัน เดือน ป
คําศัพทเกี่ยวกับสี
คําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ
คําศัพทเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
คําศัพทเกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศ
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เรื่องที่ 1 คํานาม
คํานามคือ คําที่ใชเรียกชื่อคน สัตว สิ่งของ หรือสถานที่ เชน Tomas dog pencil
orange table
คํานามมี 2 ลักษณะ คือ
คํานามนับได (Countable Nouns) และคํานามนับไมได (Uncountable Nouns)
1.1 คํานามนับได (Countable Nouns) คือ นามที่นับจํานวนได ไดแก นามที่มี
รูปรางนับเปนชิ้นเปนอันได และจะใชคํานําหนานาม a, an เมื่อไมเฉพาะเจาะจง และใชคํา
นําหนานาม the เมื่อตองการเฉพาะเจาะจง และสามารถทําเปนพหูพจนได เชน 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
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http://talk.mthai.com/uploads/2009/10/06/18088-2.jpg

a star

six stars

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

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

1.2 คํานามนับไมได (Uncountable Nouns)เปนคํานามที่ไมสามารถแยกนับจํานวน

เปน หนึ่ง สอง สาม สี่ได มักเปนคํานามที่มีรูปรางไมแนนอน หรือไมมี รูปราง เชน
water, tea, milk, butter
คํานามที่เปนของเหลว
milk (นม)
http://www.boxanddice.com.au/projects/prototyping/milk_c
up/milk_cup_lg.jpg

water (น้ํา) http://watersecretsblog.com/archives/waterglass.gif
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butter (เนย)
http://www.moograssfarms.com/images/garlic_butter_bse.j
pg

คํานาม ที่มีขนาดเล็ก,ละเอียด

sugar (น้ําตาล)http://beaut.ie/blog/wpcontent/uploads/2009/01/sugar.jpg

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

rice (ขาว) http://www.chaoprayanews.com/wpcontent/uploads/2009/09/e0b882e0b989e0b8b2e0b8a7e0b984e
0b897e0b8a2.jpg
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เรื่องที่ 2 คําศัพทเกี่ยวกับวัน เดือน ป
2.1 คําศัพทเกี่ยวกับวัน Days of the week
1 สัปดาห มี 7 วัน ดังนี้
ภาษาไทย
วันอาทิตย
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร
วันเสาร

ภาษาอังกฤษ
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

คําอาน
ซันเด
มันเด
ทิวซเด
เว็นซเด
เธอซเด
ไฟร เด
แซท เทอเด

คํายอ
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT

2.2 คําศัพทเกี่ยวกับเดือน Months of the year
1 ป มี 12 เดือน ดังนี้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คําอาน
มกราคม
January
แจนยัวรี
กุมภาพันธ
February
เฟบบัวรี
มีนาคม
March
มารช
เมษายน
April
เอ พริว
พฤษภาคม
May
เมย
มิถุนายน
June
จูน
กรกฎาคม
July
จูไล
สิงหาคม
August
ออ กัสท
กันยายน
September
เซ็บเทมเบอะ
ตุลาคม
October
ออคโทเบอะ
พฤศจิกายน
November
โนเว็มเบอะ
ธันวาคม
December
ดีเซ็มเบอะ

คํายอ
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

75

2.3 คําศัพทเกี่ยวกับป
การอานตัวเลขจํานวนปในภาษาอังกฤษนั้น เราจะแยกอานเปนคู ๆ ดังนี้
ค.ศ. 1672
อานวา
sixteen seventy – two
ค.ศ. 1782
อานวา
seventeen eighty – two
ค.ศ. 1983
อานวา
nineteen eighty – three
ค.ศ. 1990
อานวา
nineteen ninety
ค.ศ. 2008
อานวา
two thousand and eight
ค.ศ. 1995
อานวา
nineteen ninety five
ในการแปลงป พ.ศ. ใหเปนป ค.ศ. เราสามารถทําไดโดยการนํา 543 มาลบออกจาก
ป พ.ศ. จะไดป ค.ศ. เชน
ป พ.ศ. 2536 ถาแปลงเปนป ค.ศ. จะได 2536 – 543 = 1993
ป พ.ศ. 2536 จึงเปนปเดียวกันกับ ป ค.ศ. 1993
การเขียน วัน เดือน ป นิยมเขียนได 2 รูปแบบ
1. แบบอังกฤษ (English Style) เขียนโดยนําวันที่ขึ้นตน ตามดวยเดือนและป ค.ศ.
เชน
1 November 1998
หรือ 1 / 11 / 98
หรือ 1 – 11 – 98
การอานวันที่ตองอานโดยใชตัวเลขแบบลําดับที่และการอานป ค.ศ. อานดวยเลข
จํานวนนับ เชน
1 November 1998 = The first of November , nineteen ninety - eight.
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1998
2. แบบอเมริกัน (American English Style) เขียนโดยนําเดือนขึ้นตนแลวตามดวยวันที่
และป ค.ศ. เชน
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November 1, 1998 = November (the) first, nineteen ninety – eight.
หรือ 11 / 1 / 98
หรือ 11 – 1 - 98
ตัวอยางประโยค
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.
ขอสังเกต
1. การบอกเกี่ยวกับวันในภาษาอังกฤษ จะใช “on” เสมอ ไมวาจะพูดถึงวัน
ทั้งเจ็ดในสัปดาห หรือวันที่มีเดือนป กํากับอยูดวยก็ตาม เชน
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 ชื่อเดือน หรือป โดยไมบอกวัน จะใช “in” เสมอ เชน
I was born in June.
I was born in nineteen seventy – one.
3. คําวา “date” ในภาษาอังกฤษ หมายถึง การบอกวันที่เฉพาะเจาะจง
คือ บอกทั้ง วัน เดือน ป
4. ชื่อวันและเดือน ไมวาจะอยูสวนใดของประโยค ตัวอักษรแรกของคําตองเขียน
ดวยตัวใหญเสมอ เชน Monday, Friday, December, June
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ใหผูเรียนฝกอานออกเสียงประโยคตอไปนี้
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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เรื่องที่ 3 คําศัพทเกี่ยวกับสี (Color/Colour)
คําศัพท

คําอาน

ความหมาย

Red

เรด

สีแดง

Yellow

เยลโล

สีเหลือง

Green

กรีน

สีเขียว

Blue

บลู

สีน้ําเงิน

Light blue

ไลท-บลู

สีฟา

Black

แบล็ค

สีดํา

Brown

บราวน

สีน้ําตาล

Dark brown

ดารค-บราวน

สีน้ําตาลเขม

Purple

เพอ เพิล

สีมวง

Gray

เกรย

สีเทา

White

ไวท

สีขาว

Pink

พิงค

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

Her hair is red.
(ผมของเธอเปนสีแดง)
http://www.ladysquare.com/uploads/poonoi/200806-27_215022_mygr01.jpg

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

This is a pink rose.
(ดอกกุหลาบมีสีชมพู)
http://images.google.co.th/ -Red_rose.jpg

This T shirt is light blue.
(เสื้อยืดตัวนี้สีฟาออน)
http://images.google.com/imgres?imgurl
=http://library.stlukes.org/images/L500_LightBlue
_Flat_Front_06.jpg
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เรื่องที่ 4 คําศัพทเกี่ยวกับเครือญาติ
คําศัพท
father
mother
sister
brother
aunt
uncle
grandfather
grandmother
son
daughter
parents
children

คําอาน
ความหมาย
ฟาร-เทอร
พอ
มา-เทอร
แม
ซิส-เทอร
พี่สาว/นองสาว
บรา-เทอร
พี่ชาย/นองชาย
อารนท
ปา
อัง-เคิล
ลุง
แกรนด-ฟา-เทอร
ปู/ ตา
แกรนด-มารเทอร
ยา/ยาย
ซัน
ลูกชาย
ดอท-เทอร
ลูกสาว
พา-เร็นท
ผูปกครอง
ชิล-เด็น
ลูกหลายคนไมระบุเพศ

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

I have two son and
a daughter.

ฉันมีลูกชาย 2 คน
และลูกสาว 1 คน

Her uncle is a policeman.

ลุงของเธอเปนตํารวจ

His sister is a singer.

พี่สาวของเขาเปนนักรอง

My father is an engineer.

พอของฉันเปนวิศวกร

My mother is a manager.

แมของฉันเปนผูจัดการ

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

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

http://blog.eduzones.com/images/
blog/jipatar/20090112142029.jpg
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เรื่องที่ 5 คําศัพทเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
คําศัพท

คําอาน

bottle

บอท’เทิล

ความหมาย

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

spoon and fork สพูน แอนดฺ ฟอรค

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

glass

กลาส
แกว
http://ecx.images-amazon.com/
images/I/31QNGY7X6pL._SL500_AA280_.jpg

Plate/Dish

เพลท/ดิช
จาน
http://www.healthyplates.com/art/daisy-platelg-y.jpg
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คําศัพท

คําอาน

pan

แพน

ความหมาย

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

oven

อัฟ’เวิน
เตาอบ
http://www.lakewoodconferences.com/direct
/dbimage/50196797/Toaster_Oven.jpg

rice cooker

ไรซฺ คุคเคอะ

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

electric pot

อิเลค’ทริค พ็อท

หมอน้ํารอนไฟฟา
http://www.pamperedkitchenchefaid.com/ site/
745900/uploaded/nwp360-thermal-pumppot.jpg
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คําศัพท

คําอาน

toaster

โทส’เทอะ

ความหมาย

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

refrigerator

ริฟริจ’จะเรเทอะ
ตูเย็น
http://www.sinsiamelectronics.com/
catalog/images/SJ-D46N.jpg

sink

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

cupboard

คัพ’บอรด
ตูเก็บถวยชาม
http://tang.skidmore.edu/documents/images/ag/ez_dutch_cupboard_lg.jpg
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คําศัพท

คําอาน

chair

แชร

ความหมาย

เกาอี้
http://www.konteakifurniture.co.uk/
images/solid_oak_dining_chair.gif

เบนชฺ

bench

มานัง่ ยาว
http://www.oxfordgarden.com/html/images
/more_primaries/SIG60_signature%205ft
%20bench_silo_07.jpg

table

เท’เบิล
โตะ
http://www.ppwoodworker.com/Art%20
&%20Craft%20Library%20Table_1.jpg

lamp

แลมพฺ
โคมไฟ
http://reigninggifts.com/images/
AutumnBeadedLamp4034324.jpg
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คําศัพท

คําอาน

bed

เบด

ความหมาย

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

ผาหม
http://www.made-in-china.com/image
/2f0j00lvLQKMUIhPceM/Coral-Fleece-BlanketMX001-.jpg

wardrobe

วอร’โดรบ
ตูเสื้อผา
http://learners.in.th/file/com6440/ wardrobe.jpg
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ตัวอยางประโยค
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 sit 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 cleans 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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เรื่องที่ 6 คําศัพทเกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศ
คําศัพท
cloudy
windy
sunny
cold
warm
rainy

คําอาน
เคลา’ดี
วิน’ดี
ซัน’นี
โคลฺด
วอรม
เร’นี

โครงสรางประโยค S + V 1

ความหมาย
เมฆมาก
ลมแรง
แดดจา
อากาศหนาวจัด
อากาศอบอุน
ฝนหนัก

Present Simple Tense เชน

It’s sunny today.
วันนี้แดดรอน
It’s cold today.
วันนี้อากาศเย็น
It’s windy today.
วันนี้ลมแรง
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โครงสรางประโยค Future Simple Tense
S + will +V 1 + (o) + …………

เชน

Today there will be windy.
วันนี้จะมีลมแรง
The wind will not be strong.
ลมจะไมแรง
The south will have some rain
in the afternoon.
ทางใตจะมีฝนเล็กนอยในตอนบาย

โครงสรางประโยค to be going to
จะใช to be going to บรรยายเหตุการณที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตดวยเชนกัน
is
S + am + going to + V 1 + (o) + …………………
are
It is going to rain in an hour.
ฝนกําลังจะตกในหนึ่งชั่วโมงนี้
It is going to warm when the sun rise.
อากาศจะอบอุนขึ้น เมื่อพระอาทิตยขึ้น
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Exercise 1 นําคําศัพทที่เปนคํานามที่นับไดและคํานามที่นับไมไดตอไปนี้ ใสลงใน
ชองวางใหถูกตอง
lion tiger soap chair milk apple coffee shoe rice
sand bed comb pepper soup sugar duck book butter
beer water
คํานามนับได

คํานามนับไมได
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Exercise 2 choose the correct answer
1. ขอใดเปนคํานามนับไมได
a. books
b. birds
c. milk
d. rose
2. ขอใดเปนคํานามนับไมได
a. radio
b. coffee
c. king
d. John
3. ขอใดเปนคํานามนับไมได
a. frog
b. salt
c. pineapple
d. policeman
4. ขอใดเปนคํานามนับไมได
a. tomato
b. hand
c. air
d. student
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5. ขอใดเปนคํานามนับได
a. bus
b. sand
c. cheese
d. rice
6. ขอใดเปนคํานามนับได
a. tea
b. rock
c. water
d. computer
7. ขอใดเปนคํานามนับได
a. boy
b. sugar
c. water
d. butter
8. ขอใดเปนคํานามนับได
a. beer
b. milk
c. water
d. radio
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9. ขอใดเปนคํานามนับได
a. elephant
b. sand
c. water
d. soup
10. ขอใดเปนคํานามนับได
a. beer
b. milk
c. water
d. apple

Exercise 3 โยงคูคําศัพทและและความหมายใหถูกตอง
คําศัพท
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

ความหมาย
วันอังคาร
วันพฤหัสบดี
วันเสาร
วันอาทิตย
วันศุกร
วันจันทร
วันพุธ
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Exercise 4 โยงคูคําศัพทและความหมายใหถูกตอง
คําศัพท
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

ความหมาย
ตุลาคม
กรกฎาคม
พฤศจิกายน
สิงหาคม
มกราคม
ธันวาคม
กันยายน
พฤษภาคม
กุมภาพันธ
เมษายน
มีนาคม
มิถุนายน
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Exercise 5 จงเขียนประโยคตอไปนีใ้ หเปนภาษาอังกฤษ
1. ฉันเกิดวันอาทิตย
--------------------------------------------------------------2. นองสาวของฉันเกิดวันจันทร
-------------------------------------------------------------3. พอของฉันเกิดป 1959
------------------------------------------------------------4. ฉันเกิดป 1980
------------------------------------------------------------5. พี่ชายของฉันเกิดวันที่ 1 มกราคม 1978
-----------------------------------------------------------6. บานของฉันอยูที่ถนนพระราม 3
-----------------------------------------------------------7. หองของฉันอยูที่ชั้นสอง
-----------------------------------------------------------8. บานของฉันมีสองชั้น
-----------------------------------------------------------9. ฉันมีนองชายหนึ่งคน
----------------------------------------------------------10. บานฉันมีหาคน
------------------------------------------------------------
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Exercise 6 โยงคูคําศัพทและความหมายใหถูกตอง
คําศัพท
Red
Yellow
Green
Blue
White
Pink
Gray

ความหมาย
สีขาว
สีชมพู
สีแดง
สีเขียว
สีเหลือง
สีเทา
สีน้ําเงิน
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Exercise 7 What color is this?
What color is this?

Answer
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Exercise 8 ใชคําศัพทตอไปนี้ เติมคําในประโยคใหถูกตอง
orange
brown

red green pink
black yellow

white gray

1. The sky is _______________________. (น้ําเงิน)
2. These roses are___________________. (แดง)
3. This shirt is_____________________. (ขาว)
4. My cat is________________________. (น้ําตาล)
5. His hair is_______________________. (ดํา)
6. That pen is_____________________. (เทา)
7. This room is____________________. (เหลือง)
8. I love this ______________________ skirt. (เขียว)
9. This beautiful book is ___________. (ชมพู)
10. My teacher wear ________________shirt. (สม)

blue

99

Exercise 9 ใหผูเรียนเลาเรื่องในครอบครัวโดยเขียนเปนภาษาอังกฤษงาย ๆ
ตัวอยาง
พอของฉันเปนชาวนา แมของฉันเปนแมบาน ฉันเปนลูกคนที่หนึ่ง
ฉันอายุสิบหาป ฉันมีนองสาวและนองชาย นองสาวอายุสิบป และนองชายอายุ
หกป พอและแมของฉันทํางานหนัก ฉันและนองชวยพอแมทํางาน เรารักพอและ
แมของเรา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Exercise 10 What is this?
What is this?

Answer

101

What is this?

Answer
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Exercise 11 Match the picture in column A with the words in column B.
(จงจับคูรูปภาพในแถว A กับคําศัพทในแถว B)
A
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

B

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

shade
stormy
thunderstorm
cloudy
cold
hot
sunshine
warm
rainy
shower
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บทที่ 7
สัญลักษณ
สาระสําคัญ
การรู จั ก และเข า ใจความหมายของสั ญลั ก ษณ ที่ ใ ช โ ดยทั่ ว ไปเป น ภาษาอั ง กฤษ
เปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตองเรียนรูเพื่อนําไปปฏิบัติตามและใชในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนรู เขาใจรูปภาพและความหมายของสัญลักษณที่ใชทั่วไปเปนภาษาอังกฤษ
ไดอยางถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

สัญลักษณตามทองถนน
สัญลักษณตามโรงพยาบาล
สัญลักษณในบริเวณโรงเรียน
สัญลักษณตามรานอาหาร
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เรื่องที่ 1 สัญลักษณตามทองถนน
สัญลักษณ

ความหมาย
No Entry
หามเขา
One Way
เดินรถทางเดียว
No traffic allowed.
Also, No Entry from both
directions
หามรถวิ่งทั้งสองทาง
Two Way
รถวิ่งสองทาง
Through Traffic
รถตรงไป
Turn left or right
ไปซายหรือขวา
No U-Turn allowed
หามกลับรถ
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U-Turn
กลับรถได
No Right Turn
หามเลี้ยวขวา
Turn Right
เลี้ยวขวาได
No Left Turn
หามเลี้ยวซาย
Turn Left
เลี้ยวซายได
No Parking
หามจอดรถ
No Standing/No Stopping
หามหยุด
Speed Limited
(In 80 KM per Hour)
จํากัดความเร็วที่ 80 กม/ชม.
Stop
ปายหยุด
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Give Way
ใหทาง
Exit
ทางออก
End of Restrictions.
(as specified in the earlier
sign) สุดเขตจํากัดความเร็ว
No Exit
หามออก
CAUTION
ปายเตือนใหระวัง
Danger Electric shock risk
อันตราย ระวังไฟฟาดูด
Emergency phone sign
โทรศัพทฉุกเฉิน
Fire Telephone
พบไฟไหมใหโทรศัพทแจง
Reserved Parking
ที่จอดรถเฉพาะผูพิการ
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No Parking
หามจอดรถ
Parking Here
Roundabout

เรื่องที่ 2 สัญลักษณตามโรงพยาบาล (At the hospital)
สัญลักษณ

ความหมาย
Exit for emergency use only
ทางออกฉุกเฉิน
Fire Exit
ทางออกกรณีไฟไหม
Exit
ทางออก
Entrance
ทางเขา
Hospital
โรงพยาบาล
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Hospital Entrance
ทางเขาโรงพยาบาล
Danger
เขตอันตราย
Poison
สารพิษ
Wash Hand Here
ที่ลางมือตรงนี้
In
ทางเขา
Out
ทางออก
Patient Parking Only
ที่จอดรถเฉพาะคนไข
Caution Wet Floor & Cleaning
Sign
ระวังพื้นเปยก
No Smoking
ห า มสู บ บุ ห รี่
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No Mobile Phone
ห า มโทรศั พ ท
horn prohibited
ห า มใช แ ตร
Pull ดึง
Push ผลัก
Stairway
ทางขึ้นบันได
Elevator
ทางขึ้นชั้นเลื่อน
Escalator
บันไดเลื่อน
Telephone
ทีโ่ ทรศัพท
Cafeteria
ที่รับประทานอาหาร
Lobby
ที่นั่งพัก
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Restroom
หองน้ํา
female / ladies / women toilet
หองน้ําหญิง
male / gents / men toilet
หองน้ําชาย

เรื่องที่ 3 สัญลักษณในบริเวณโรงเรียน (At the school)
สัญลักษณ

ความหมาย

School Zone
เขตโรงเรียน
Library
หองสมุด
Recycle bin
ถังใสขยะที่นํามาใชใหมได
Trash or Dustbin
ถังใสขยะ
Put the litter in the bin
ใสขยะลงถัง
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Roundabout
วงเวียน
Watch out for children
ระวังเด็ก
Please keep off the grass
อยาเหยียบหญา
Toilet
หองน้ํา
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เรื่องที่ 4 สัญลักษณตามรานอาหาร (At the restaurant)
สัญลักษณ

ความหมาย

Restaurant
รานอาหาร
No pets allowed
หามนําสัตวเลี้ยงเขา
Reserved
จองแลว
No smoking
หามสูบบุหรี่
Telephone
โทรศัพท
Restaurant
รานอาหาร
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Exercise 1 จงใสความหมายใหตรงกับปายสัญลักษณ
1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20
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At the restaurant

At the school

Meaning

At the hospital

Symbol/sign

In the street

Exercise 2 จงบอกความหมายของปายสัญลักษณและสถานที่พบเห็นปายสัญลักษณ
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บทที่ 8
การขอรอง การออกคําสั่งและการขอโทษ
สาระสําคัญ
การพูดขอรอง การออกคําสั่ง และการขอโทษเปนภาษาอังกฤษ
เปนเรื่องที่ผูเรียนควรเรียนรูเพื่อนําไปใชไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนพูดขอรอง ออกคําสั่ง และ ขอโทษ ไดอยางถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การพูดขอรองและการตอบรับ
เรื่องที่ 2 การออกคําสั่งและการตอบรับ
เรื่องที่ 3 ประโยคขอโทษและการตอบรับ
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เรื่องที่ 1 การพูดขอรอง และการตอบรับ
การพูดขอรองเพื่อใหผูอื่นใหความชวยเหลือบางอยางแกเรามีสํานวนการพูด ดังนี้
ตัวอยางประโยค
1.1 ประโยคขอรอง เชน
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?

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

ความหมาย
กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ
กรุณาลางจานเหลานี้ดวยคะ
ไดโปรดเงียบดวยคะ
กรุณาพูดเสียงดัง ๆ หนอยคะ
กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ

ไดคะ
ไมมีปญหาคะ
ไดแนนอนคะ
ตกลงคะ/ ไดคะ
ไดแนนอนคะ
ดวยความยินดีคะ
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ตัวอยางประโยค
1. Susan:
Tomas:
2. Peter:
Student:
3. Jackson:
Robert:
4. Tom:
Suda:
5. Dan:
Carolyn:
6. Ken:
Suda:

Please open the window.
กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ
O.K.
ไดครับ
Quiet please.
กรุณาเงียบหนอยครับ
Yes, sure.
ไดครับ
Speak louder, please.
กรุณาพูดเสียงดัง ๆ หนอยครับ
Yes, certainly.
ไดแนนอนครับ
Could you please send me a book?
สงหนังสือใหผมหนอยไดไหมครับ
With pleasure.
ดวยความยินดีคะ
Will you help me , please?
กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ
No problem.
ไมมีปญหาคะ
Can you help me, please?
กรุณาชวยฉันหนอยไดไหม
Alright.
ไดคะ
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เรื่อง 2 การออกคําสั่ง และการตอบรับ
ในการพูดออกคําสั่ง มีสํานวนในการพูด ดังนี้
ตัวอยางประโยค
2.1 ประโยคคําสั่ง เชน
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 เชน
O.K.
Alright.
Yes.

ความหมาย
มานี่
หยุด
นั่งลง
ยืนขึ้น
เขาแถว
ไมตองรีบ/อยารีบ
ฟงนะ
ดูนะ
เงียบ ๆ
ระมัดระวังดวย
อยาลืมการบานของเธอนะ

ไดคะ

**** ขอสังเกต

ในการพูดประโยคคําสั่งที่สุภาพ จะตองใชคําวา Please ดวยเสมอ
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ตัวอยางประโยคคําสั่งที่สุภาพ
กรุณาบอกชื่อของคุณใหฉันดวย
กรุณาปดประตู :
กรุณาเปดไฟ :
กรุณาปดไฟ :
กรุณาปดโทรทัศน :
กรุณามองดูสิ่งนี้ :
กรุณาตามฉันมา:
กรุณาเงียบ:
โปรดระมัดระวัง:
้

Please tell me your name.
Please close the door.
Please turn on the light.
Please turn off the light.
Please turn off the television.
Please look at this.
Please follow me.
Please be quiet.
Please be careful.

เรื่องที่ 3 ประโยคขอโทษและการตอบรับ
ในการพูดขอโทษมีสํานวนในการพูด ดังนี้
ตัวอยางประโยค
3.1 ประโยคขอโทษ เชน
Sorry.
I'm sorry.
I do apologize.
Please forgive me.
3.2 การตอบรับ เชน
That’s all right.
It's O.K.
Don't worry.

ความหมาย
ขอโทษ
ฉันขอโทษ
กรุณายกโทษใหฉัน
ไมเปนไรหรอก
ไมตองกังวลไปหรอก
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ตัวอยางประโยค
I’m sorry. I don’t know the answer.
ขอโทษคะ ดิฉันไมทราบคําตอบคะ
I’m sorry. I’m late.
ขอโทษที่มาสายคะ
I’m sorry. I forget to do my homework.
ผมขอโทษครับ ผมลืมทําการบานครับ

Exercise 1 เติมคําในชองวางใหถูกตอง
1. _________open the window.
2. Please_________these dishes.
3. ________ please.
4. ______________, please.
5. Can you _______ me, please?
6. ______you help me, please?
7. __________you help me, please.
8. Would you ________ , please?
9. Yes, ____________.
10. With ____________.
11. __________.
12. No ___________.

กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ
กรุณาลางจานดวยคะ
ไดโปรดเงียบดวยคะ
กรุณาพูดเสียงดัง ๆ หนอยคะ
กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ
กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ
กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ
กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ
ไดแนนอนครับ
ดวยความยินดีคะ
ไดคะ
ไมมีปญหาคะ
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Exercise 2 ใหผูเรียนเขียนประโยคคําสั่งตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ
ประโยคคําสั่ง
กรุณาบอกชื่อของคุณใหฉันดวย
กรุณาปดประตู
กรุณาเปดไฟ
กรุณาปดไฟ
กรุณาปดโทรทัศน

เขียนเปนภาษาอังกฤษ
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Exercise 3 จับคูโดยการเลือกความหมายของประโยคใหถูกตอง
ประโยค
กรุณาบอกชื่อของคุณใหฉันดวย

ความหมาย
Please turn on the light.

กรุณาปดประตู

Please turn off the television.

กรุณาเปดไฟ

Please look at this.

กรุณาปดไฟ

Please clean this room.

กรุณาปดโทรทัศน

Please tell me your name.

กรุณามองดูสิ่งนี้

Please be careful.

กรุณาตามฉันมา

Please be quiet.

กรุณาเงียบ

Please close the door.

โปรดระมัดระวัง

Please turn off the light.

กรุณาทําความสะอาดหองนี้

Please follow me.
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Exercise 4 ใหผูเรียนเลือกคําตอไปนี้เติมลงในชองวางใหถูกตอง
Sorry.

I'm sorry.

I do apologize.

Please forgive me. That’s all right.

Don' t worry.

It's O.K.

1. _____________________________ . I don’t know the answer.
ขอโทษคะ ดิฉันไมทราบคําตอบคะ
2. ______________________________. I’m late.
ขอโทษที่มาสายคะ
3. _____________________________. I forget to do my homework.
ผมขอโทษครับ ผมลืมทําการบานครับ
4. ______________________________. It's O.K.
กรุณายกโทษใหฉันดวย
5. ______________________________. That’s all right.
กรุณายกโทษใหฉันดวย
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บทที่ 9
ประโยคความเดียว Simple Sentence
สาระสําคัญ
การใช Tense อยางงายในการสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
เปนการเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนเขาใจ และสามารถสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเรื่องเกี่ยวกับตนเองได
อยางถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
โดยใช Present Simple Tense
เรื่องที่ 2 การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
โดยใช Present Continuous Tense
เรื่องที่ 3 การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
โดยใช Future Simple Tense
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เรื่องที่ 1 การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง โดยใช
Present Simple Tense
ประโยคความเดียว หรือเอกัตถประโยค Simple Sentence หมายถึง ขอความที่พูด
ออกไปแล ว มี ใ จความเดี ย ว เป น ประโยคที่ มี ป ระธานตั ว เดี ย ว และกริ ย าตั ว เดี ย ว
โดยคํากริยาจะอยูในชองที่ 1 เสมอ เชน
My name is Suda.
ฉันชื่อสุดา
I am Suda.
ฉันคือสุดา
ประโยคความเดียวจะประกอบไปดวย ประธาน และกริยา สําหรับในสวนของ
กรรม ส ว นเติ ม เต็ ม และส ว นขยายอื่ น ๆ นั้ น สามารถนํา ไปประยุ ก ต ใ ช ไ ด ต าม
ความเหมาะสมของแตละโอกาส โดยมีหลักการใชดังนี้
หลักการใช Present Simple Tense
1. ใช พูด ถึง เหตุ การณห รื อการกระทํา ที่ เกิ ดขึ้ น อยู ตลอดเวลา หรือ เกิ ด ขึ้น เป น
ประจํา ซ้าํ ไปซ้าํ มา เช น
I walk to school everyday. (ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน)
2. ใชกับการกระทําที่ทําจนเปนอุปนิสัย หรือใชเพื่อแสดงความถี่ของการกระทํา
ตาง ๆ โดยเรามักใชกับคํากริยาวิเศษณแสดงความถี่มาชวยในการแสดงความถี่ของ
การกระทํา เชน
I always go to school by the school bus.
(ฉันไปโรงเรียนโดยรถโรงเรียนเสมอ)
3. ใชกับเหตุการณหรือการกระทําที่ เปนความจริง ตลอดไปหรือเปนกฎทาง
ธรรมชาติ โดยไมจําเปนวาการกระทํานั้น ๆ กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือไม เชน
Sun rises in the east. (ดวงอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก)
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4. ใชเมื่อตองการพูดถึง ตารางเวลา (Schedule) หรือ แผนการ (Plan) ที่ไดวางไว
เชน
My class starts from 9.00 a.m. until 4.00 p.m.
(ชั้นเรียนของฉันเริ่มตอนเกาโมงเชาไปจนถึงสี่โมงเย็น)
5. ใชในการออกคําสั่ง แนะนํา บอกแนวทาง หรือสอน เชน
Open the door. (เปดประตู)
Go straight and turn left on the next corner.
(เดินตรงไปแลวเลี้ยวซายตรงหัวมุมขางหนา)
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การสรางประโยค Present Simple Tense
โครงสราง
Subject + Verb1
ประโยคบอกเลา
I / You / We / They
He / She / It

rice.
you.

eat
loves

โครงสราง
Subject + do/does + not + Verb1
ประโยคปฏิเสธ
I / You / We /
They
He / She / It

do

not

eat

rice.

does

not

love

you.

eat
love

rice?
you?

โครงสราง
Do/Does + Subject + Verb1?
ประโยคคําถาม
Do
Does

I / you / we / they
he / she / it

โครงสราง
Who/What/Where/When/Why/How + do/does + Subject +Verb1?
ประโยคคําถาม
Wh-

Why
Why

do
does

I / you / we / they eat
he / she / it
love

*คําปฏิเสธรูปยอของ do/does not คือ don’t และ doesn’t

rice?
you?
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ตัวอยางการใช Present Simple Tense เลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
My name is Suda.
I get up at six o’clock everyday.
I am a student.
I walk to school everyday.
I live in Kanchanaburi.
I drink milk every morning.
I always eat pizza for lunch.
I fry an egg for dinner.
I don’t like durian.
I like to go to the market.
I like to swim.
My sister doesn’t like to swim.

ฉันชือ่ สุดา
ฉันตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกาทุกวัน
ฉันเปนนักเรียน
ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน
ฉันอาศัยอยูที่จังหวัดกาญจนบุรี
ฉันดื่มนมทุกตอนเชา
ฉันกินพิซซาเปนอาหารกลางวันเสมอ
ฉันทอดไขสําหรับอาหารเย็น
ฉันไมชอบทุเรียน
ฉันชอบไปตลาด
ฉันชอบวายน้ํา
นองสาวของฉันไมชอบวายน้ํา
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เรื่องที่ 2 การสรางประโยคความเดียวเพือ่ เลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
โดยใช Present Continuous Tense
หลักการใช Present Continuous Tense
1. ใชกับเหตุการณหรือการกระทําที่ กําลังดําเนินอยูในขณะที่พูด ตอเนื่องไปเรื่อย ๆ
และจบในอนาคต โดยอาจจะใช Adverbs of Time (คํากริยาวิเศษณบอกเวลา)
บางคํา เชน now, at the moment, right now, at present, these days เปนตน เขามา
ชวยในประโยคดวย เชน
I am doing my homework this evening. (ฉันจะทําการบานเย็นนี้)
2. ใชเพื่อพูดถึงเหตุการณหรือการกระทําที่ กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล เชน
She is going to the office at the moment. (ตอนนี้หลอนกําลังจะไปสํานักงาน)
3. ใชแสดงเหตุการณหรือการกระทําที่ ผูพูดมั่นใจวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอยาง
แนนอน เชน
(หลอนจะเดินทางไปเชียงใหมคืนนี้)
She is going to Chiangmai tonight.
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วิธีการสรางประโยค Present Continuous Tense
โครงสราง
Subject + is/am/are + V.ing
ประโยคบอกเลา
I
You / We / They
He / She / It

am
are
is

talking
reading
sleeping

to him.
newspaper.
on the bed.

โครงสราง
Subject + is/am/are + not + V. ing
ประโยคปฏิเสธ
I
am
You / We / They are
He / She / It
is

not
not
not

talking to him.
reading newspaper.
sleeping on the bed.

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

I
you / we / they
he / she / it

talking
reading
sleeping

to him?
newspaper?
on the bed?

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

Who
ประโยคคําถาม
What
WhWhere

am
are
is

I
talking to?
you / we / they reading?
he / she / it sleeping?

*คําปฏิเสธรูปยอของ is / are not คือ isn’t และ aren’t
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ตัวอยางการใช Present Continuous Tense เลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
Today is Sunday.
วันนี้เปนวันอาทิตย
I’m reading cartoons now.
ฉันกําลังอานหนังสือการตูน
My mother is preparing food in the kitchen.
แมของฉันกําลังเตรียมอาหารอยูในครัว
She is cutting meat with the knives.
เธอกําลังหั่นเนื้อดวยมีด
My sister is sweeping the floor.
นองสาวของฉันกําลังกวาดพื้น
My brother is bathing his little dog.
นองชายของฉันกําลังอาบน้ําลูกหมาเล็ก ๆ ของเขา
My friends are watching their favorite television program.
เพื่อนของฉันกําลังดูโทรทัศนรายการโปรดของเขา
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เรื่องที่ 3 การสรางประโยคความเดียวเพื่อเลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง โดยใช
Future Simple Tense
หลักการใช Future Simple Tense
1. เมื่อพูดถึงเหตุการณหรือการกระทําที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมักใชกับ Adverb of
Time เชน tomorrow, next…, soon, shortly, later และอื่น ๆ เชน
I will go to the bank tomorrow. (ฉันจะไปธนาคารในวันพรุงนี้)
2. ใชกับประโยคที่ตัดสินใจในขณะที่พูด โดยไมไดวางแผนมากอน เชน
I think I will buy a new dress next month.
(ฉันคิดวาฉันจะซื้อชุดใหมเดือนหนา)
3. อาจใช “to be going to” แทน will/shall ใน Future Simple Tense
เมื่อกลาวถึงแผนการ หรือความตั้งใจที่จะทําในเร็ว ๆ นี้ เชน
He is going to have a new car next month.
(เขากําลังจะไดรถใหมในเดือนหนา)
I am going to leave him alone for a while.
(ฉันจะปลอยใหเขาอยูคนเดียวสักพัก)
เมื่อกลาวถึงเหตุการณที่เชื่อจะเกิดขึ้นอยางแนนอน เชน
Your ice cream is going to melt in a minute.
(ไอศกรีมของคุณกําลังจะละลายในนาทีขางหนานี)้
เมื่อกลาวถึง การคาดคะเน เชน
They are going to scream if they know you’re here.
(พวกเขาคงตองกรีดรองออกมาถารูวาคุณอยูที่นี่)
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วิธีการสรางประโยค Future Simple Tense
โครงสราง
Subject + will/shall + Verb1
ประโยคบอกเลา
They
She

will/shall
will/shall

to the movie tonight.
today.

go
read

โครงสราง
Subject + will/shall + not + Verb1
ประโยคปฏิเสธ
They

will/shall

not

go

She

will/shall

not

read

to the movie
tonight.
today.

โครงสราง
Will/Shall + Subject + Verb1?
ประโยคคําถาม
Will/Shall

they

go

Will/Shall

she

read

to the movie
tonight?
today?

โครงสราง
Who/What/Where/When/Why/How + will/shall + Subject +Verb1?
ประโยคคําถาม
Wh-

Where
What

will/shall
will/shall

they
she

*คําปฏิเสธรูปยอของ will/shall not คือ won’t และ shan’t

go
read

tonight?
today?

134

ตัวอยางการใช Future Simple Tense เลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
It will rain soon.
ฝนกําลังจะตกในไมชานี้
I think I will stay at home .
ฉันคิดวาฉันจะอยูบาน
I will read a new book.
ฉันจะอานหนังสือเลมใหม
My sister will write a letter to her friend.
นองสาวของฉันจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนของเธอ
She won’t draw the picture this morning.
เธอจะไมวาดรูปเชานี้
My brother won’t play football today.
นองชายของฉันจะไมเลนฟุตบอลในวันนี้
He will cleans his room.
เขาจะทําความสะอาดหองของเขา
My friends will have lunch at the restaurant at noon.
เพื่อนของฉันจะไปรับประทานอาหารกลางวันที่รานอาหารเที่ยงนี้
My mother will prepares food for this breakfast.
แมของฉันจะเตรียมอาหารสําหรับเชานี้
I will always love her.
ฉันจะรักเธอเสมอ
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Exercise ใหผูเรียนฝกเขียนเลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง โดยใช Present Simple Tense
Present Continuous Tense และ Future Simple Tense
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บทที่ 10
ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ
คําสรรพนาม คําบุพบท และคําคุณศัพท
สาระสําคัญ
ในชี วิ ต ประจํา วั น มนุ ษ ย เ รามั ก จะใช ป ระโยคคํา ถาม ประโยคคํา ตอบ
คําสรรพนาม คําบุพบท และคําคุณศัพท เพื่อสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวของอยูเสมอ
การเรียนรูประโยคคําถาม-คําตอบและคําตาง ๆ จึงเปนสิ่งจําเปน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถใช ประโยคคําถาม ประโยคคําตอบ
คําสรรพนาม คําบุพบท และคําคุณศัพท เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4

คําสรรพนาม (Pronouns)
คําบุพบท (Preposition)
คําคุณศัพท (Adjective)
ประโยคคําถาม และประโยคคําตอบ (Questions & Answers)
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เรื่องที่ 1 คําสรรพนาม (Pronouns)
Pronoun ( คําสรรพนาม ) คือคําที่ใชแทนคํานาม เพื่อหลีกเลี่ยงการกลาวถึงซ้ําซาก
หรือแทนสิ่งที่รูกันอยูแลวระหวางผูพูด ผูฟง หรือแทนสิ่งของที่ยังไมรู หรือไมแนใจวา
เปนอะไร เชน
I, you, he, she, it, we, they เปนคําสรรพนามในรูปประธาน (Subject)
me, her, him, them, our เปนคําสรรพนามในรูปกรรม (Object)
สรรพนามที่ใชแทนบุคคลหรือสิ่งของในการพูดสนทนา มี 3 บุรุษคือ
บุรุษที่ 1
ไดแกตัวผูพูด
I, we
บุรุษที่ 2
ไดแกผูฟง
you
บุรุษที่ 3
ไดแกผูที่พูดถึง สิ่งที่พูดถึง
he, she. it , they
รูปที่สัมพันธกันของคําสรรพนาม
รูปประธาน

รูปกรรม

I
we
you
he
she
it
they

me
us
you
him
her
it
them

Possessive Form
Adjective
Pronoun
my
mine
our
ours
your
yours
his
his
her
hers
its
its
their
theirs

Reflexive
Pronoun
myself
ourselves
yourself
himself
herself
itself
themselves
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ตัวอยางประโยค
I saw a red book in that bin. It’s mine.
ฉันเห็นหนังสือสีแดงอยูในถังขยะใบนั้น มันเปนของฉัน
(It ในประโยคที่สองแทน a red book และ mine แทน I ในประโยคที่หนึ่ง )
My father and my brother like to swim. They swim whenever they can.
พอและนองชายของฉันชอบวายน้ํา พวกเขาไปวายน้ําทุกครั้งที่มีโอกาส
(they ในประโยคที่สอง แทน My father และ my brother ในประโยคที่ 1)
Somsak likes to play the guitar. He plays it every day.
สมศักดิ์ชอบเลนกีตาร เขาเลนมันทุกวัน
(He ในประโยคที่สอง แทน Somsak และ it ในประโยคที่สอง แทน the guitar)
You are not yourself today.
วันนี้คุณไมเปนตัวของคุณเอง
(yourself แทน You are)
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เรื่องที่ 2 คําบุพบท (Preposition)
คําบุพบท (Preposition) หมายถึง คําที่ใชนําหนาคํานาม หรือคําที่ทําหนาที่เหมือน
คํานามในประโยค เพื่อขยายความใหชัดเจนยิ่งขึ้น
คําบุพบท มี 3 ประเภท
1. คําบุพบทบอกเวลา (Prepositions of Time)
in ใชกับ เดือน ป และฤดู
The weather is cold in December.
อากาศหนาวในเดือนธันวาคม
We feel hot in April.
เรารูสึกรอนในเดือนเมษายน
on ใชกับวัน และวันสําคัญ
We study English on Wednesday.
เราเรียนวิชาภาษาอังกฤษในวันพุธ
We can see Santa uncle on Christmas Day.
เราสามารถพบคุณลุงซานตาในวันคริสตมาส
at ใชกับ เวลา (บอกเวลาตามนาฬิกา และบอกชวงของนาฬิกา)
The sun is on our heads at noon.
ดวงอาทิตยอยูบนศีรษะของเราในตอนเที่ยงวัน
Somsak goes to work at seven thirty.
สมศักดิ์ไปทํางาน เวลา 7.30 น.
2. คําบุพบทบอกสถานที่ (Prepositions of Place)
in ใน , อยูใน
I live in Ratchaburi.
ฉันอาศัยอยูในจังหวัดราชบุรี
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The dog is in the cage.
สุนัขอยูในกรง
on บน , อยูบน
The bird is on the tree.
นกอยูบนตนไม
A picture is on the wall.
รูปภาพอยูบนฝาผนัง
at ที่ , อยูที่
There are many students at that school.
มีนักเรียนจํานวนมากที่โรงเรียนนั้น
They work at this office.
พวกเขาทํางานที่สํานักงานแหงนี้
3. คําบุพบทอื่น ๆ (Prepositions อื่น ๆ)
under ลาง , ขางลาง , ใต , ขางใต
The dog is sleeping under the tree.
สุนัขกําลังนอนหลับอยูใตตนไม
My books are under that table.
หนังสือ(หลายเลม)ของฉันอยูใตโตะตัวนั้น
with ดวย , กับ
He writes with his pen.
เขาเขียนดวยปากกา
My mother cuts meat with a knife.
แมของฉันหั่นเนื้อดวยมีด
They eat noodles with chopsticks.
พวกเขากินกวยเตี๋ยวดวยตะเกียบ
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by โดย
I go to school by motorcycle.
ฉันไปโรงเรียนดวยรถมอเตอรไซค

เรื่องที่ 3 คําคุณศัพท (Adjective)
คําคุณศัพท หรือ Adjective เปนคําขยายคํานามที่ใชบอกลักษณะตาง ๆ
ของ คน สัตว สิ่งของ หรือสถานที่ วางไวได 2 ตําแหนง คือ
1. หลัง V to be เชน Susan is short.
This pen is pink.
2. หนาคํานาม
เชน These are red flowers.
She is a Chinese girl.
การวางตําแหนง คุณศัพท (Adjectives) ที่มีมากกวา 1 คํา
ในการวางคุณศัพท Adjectives ที่มีมากกวา 1 คํา หนาคํานามที่ตองการ
ขยายนั้น ตัวขยายที่สําคัญมากที่สุดจะอยูติดกับคํานามมากที่สุด และไลเรียงลงมาเรื่อย ๆ
ดังนี้

1.

2.

5
Quantity
ordinal No. cardinal
No.
first
three
first
two

4
Quantity
old
handsome

3

2

Size , Shape Colour
big
tall

grey
dark

1
Noun

Noun

leather
Thai

shoes
man
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1. รองเทาหนังสีเทาขนาดใหญและเกา 3 คูแรก : First three old big grey leather
shoes.
2. ผูชายไทยผิวคล้ําสูงหลอ 2 คนแรก : First two handsome tall dark Thai mans.
ขอสังเกต** color เปนคําอเมริกัน และ colour เปนคําอังกฤษ
ขอสังเกต
ในการใชแตละครั้งไมจําเปนตองมี adjective ครบทุกตัวแตตองจําไววาคํานามที่
ตองการขยายจะอยูทายสุด ตัวขยายที่สําคัญมากที่สุดจะอยู ติดกับคํานามและไลเรียงมา
เรื่อย ๆ บางครั้งหนา ordinal number จะเปน possessive adjective ก็ได
เชน My second difficult long Thai lesson.
บทเรียนภาษาไทยที่ยากยาวบทที่สองของฉัน
Your first beautiful short white silk dress.
ชุดสั้นผาไหมสีขาวสวยงามชุดแรกของคุณ
คําคุณศัพทที่ใชบรรยายลักษณะบุคคล เชน
General appearance fair, dark, pretty, good – looking, handsome, plain,
ugly
Height
tall, medium, short
short, long, straight, wavy, curly, medium - length
Hair style
Eyes
blue, dark, brown, hazel
short, shirt, jeans, jacket, skirt, trousers, hat, tie
Clothes
plain, spotted, striped, checked, flowery patterned
Patterns. / Shades
slim, fat stocky, average
Body
black, white, brown
Skin
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เรื่องที่ 4 ประโยคคําถาม และประโยคคําตอบ(Questions & Answers)
ประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวย Wh-questions ไดแก
1.Who (ใคร)
เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนบุคคลและบุคคลนั้นจะตองทําหนาที่เปนประธาน
ของประโยค เชน
Who is your friend?
ใครคือเพื่อนของคุณ
Tom is my friend.
ทอมคือเพื่อนของฉัน
2. Whom (ใคร)
เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนบุคคลและบุคคลนั้นจะตองทําหนาที่เปนกรรม
ของประโยค
Whom do you like?
คุณชอบใคร
I like Bob.
ผมชอบบอบ
3. Whose (ของใคร)
เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนบุคคลที่เปนเจาของ
เสื้อเชิ้ตนี้ของใคร
Whose shirt is this?
This shirt is John's.
เสื้อเชิ้ตนี้ของจอหน
4. What (อะไร)
เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนสิ่งของ เวลา ความคิด ฯลฯ
What is your name?
คุณชื่ออะไร
My name is Suda.
ฉันชื่อสุดา
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What time is it?
It 's three o'clock.

ตอนนี้เวลาเทาไรแลวครับ/คะ
เวลาสามโมง

5.Which (สิ่งไหน อันไหน)
เปนคําถามที่ตองการคําตอบที่เฉพาะเจาะจงและมีสิ่งใหเลือก 2 สิ่ง โดยใหเลือก
อยางใดอยางหนึ่ง
Which shirt do you like best? The green or the red.
คุณชอบเสื้อเชิ้ตตัวไหน สีเขียวหรือสีแดง
The green one.
สีเขียว
6. Why (ทําไม)
เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนเหตุผลโดยมากมักจะตอบ because
Why do you come late?
ทําไมคุณมาสาย
Because I get up late.
เพราะฉันตื่นสาย
7. Where (ที่ไหน)
เปนคําถามที่ตองการคําตอบ เกี่ยวกับสถานที่
Where will you go next week? อาทิตยหนาคุณจะไปไหน
I will go to Japan next week. อาทิตยหนาฉันจะไปประเทศญี่ปุน
8. When (เมื่อไร)
เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปน วัน และเวลา
When will you go to Japan?
คุณจะไปประเทศญี่ปุนเมื่อไร
I will go to Japan next week. ฉันจะไปประเทศญี่ปุนอาทิตยหนา
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9. How (อยางไร)
เปนคําถามที่ตองการคําตอบเปนอาการ หรือวิธีการ
How are you?
คุณเปนอยางไรบาง
I am fine.
ฉันสบายดี
How much/many
How tall
How far
How wide
How often
How old

=
=
=
=
=
=

ถามเกี่ยวกับจํานวนและราคา
ถามเกี่ยวกับความสูง
ถามเกี่ยวกับระยะทาง
ถามเกี่ยวกับความกวาง
ถามเกี่ยวกับความถี่ บอย
ถามอายุ

Exercise 1 จงเขียนคําสรรพนามที่เปนกรรมและสรรพนามที่แสดงความเปนเจาของ
ลงในตาราง
Persons
สรรพนามที่ใชเปน
ประธาน

สรรพนามที่ใชเปน
กรรม
สรรพนามที่ใชแสดง
ความเปนเจาของ

First Person

Second Person

I
We

You

Third Person
He
She
It
They

146

Exercise 2 จงเติมคําสรรพนามตอไปนี้ ลงในชองวาง
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 จงเติมคําบุพบทตอไปนี้ ลงในชองวาง
with with by in in at at on on under
1. We feel 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 จงเลือกคําตอไปนี้ เติมลงในประโยคคําถาม ใหถูกตอง
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 จงแตงประโยคคําถามและประโยคคําตอบตอไปนี้
1. คุณชื่ออะไร
2. เสื้อตัวนี้ราคาเทาไร
3. คุณสูงเทาไร
4. คุณมาที่นี่บอยไหม
5. คุณตื่นนอนกี่โมง
6. คุณชอบสีอะไร
7. คุณจะไปเชียงใหมเมื่อไร
8. คุณอายุเทาไร
9. ตอนนี้เวลาอะไร
10. รานอาหารเปดกี่โมง

ฉันชื่อแดง
เสื้อตัวนี้ราคา 300 บาท
ฉันสูง 150 เซนติเมตร
ฉันมาที่นี่ทุกวัน
ฉันตื่นนอนตอน 6 โมงเชา
ฉันชอบสีขาว
ฉันจะไปเชียงใหมอาทิตยหนา
ฉันอายุ 25 ป
เวลา 9 โมงเชา
รานอาหารเปด 6 โมงเชา

148

บทที่ 11
ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพแมบาน
สาระสําคัญ
การทั ก ทายและการตอบรั บ การทั ก ทาย การแนะนํ า ตนเอง การกล า วลาและ
การตอบรับ การกลา วลา จํ านวนนั บ และลํา ดั บที่ คํา ศั พ ทที่ เ กี่ย วขอ งกับ อาชี พ แม บ า น
การขอรองและการขอโทษ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เข า ใจและใช ภ าษาอั ง กฤษในการทั ก ทาย ตอบรั บ การทั ก ทาย แนะนํ า ตนเอง
กล าวลา ตอบรั บการกล าวลา ใชจํ า นวนนับ และลํา ดั บที่ คํา ศั พท ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ อาชี พ
แมบาน ขอรองและขอโทษ

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5

การทักทาย การตอบรับการทักทาย และการแนะนําตนเอง
การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา
จํานวนนับและลําดับที่
คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพแมบาน
การขอรองและการขอโทษ
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การประกอบอาชีพดวยความตั้งใจจริง รับผิดชอบตอหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
ยอมเปนที่ประทับใจแกผูใชบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการอาชีพแมบาน (maid)
ซึ่งใกลชิดกับแขกที่เขาพัก ทั้งที่โรงแรม (hotel) เกสตเฮาส (guesthouse) หรืออพารตเมนต
(apartment)
อาชีพแมบานจําเปนตองทักทายแขก บางครั้งเมื่อแขกทักทายกอนก็จําเปนตองตอบ
รับการทักทาย แมบานอาจแนะนําตนเอง กลาวลาและตอบรับการกลาวลาตามโอกาส
ที่สมควร ใชจํานวนนับ ลําดับที่ รวมทั้งคําศัพทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอาชีพแมบาน เช น
ผาเช็ ดตัว หมอน ผา หม สบู น้ํ าดื่ม เปน ตน แตที่สํ าคัญ เปนอยางยิ่งคือ การขอรอ งและ
ขอโทษ ซึ่งนับวาเปนเสนหของแมบาน แขกที่มาพักยอมตองการอัธยาศัยที่ดีจากแมบาน
ดวยกันทั้งสิ้น

เรื่องที่ 1 การทักทาย การตอบรับการทักทาย และการแนะนําตนเอง
เมื่อแมบานพบผูเขาพัก ใหทักทายไดตามชวงเวลา ดังนี้
Good morning
(ชวงเชา)
Good afternoon
(ชวงกลางวัน)
Good evening
(ชวงเย็น/ค่ํา)
แขกจะตอบรับคําทักทายดวยขอความเดียวกัน หรือเมื่อแมบานตองการแนะนํา
ตนเองหลังจากกลาวทักทายแลว จะพูดวา
Good morning. My name is Wipa.
สวัสดีคะ ดิฉันชื่อวิภา
จากนั้นแมบานสามารถอวยพรผูเขาพัก โดยพูดตอไปวา Have a nice stay
ขอใหพักอยางสุขสบายนะคะ แขกจะตอบวา Thank you ขอบคุณคะ/ครับ
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เรื่องที่ 2 การกลาวลาและการตอบรับการกลาวลา
เมื่อแขกจะออกจากที่พักเพื่อกลับตางประเทศ หรือเดินทางไปจังหวัดอื่น แมบาน
จะกลาวลาวา
Good bye.
ลากอนคะ
สวนแขกจะตอบรับการกลาวลาดวยคําเดียวกัน คือ
Good bye.
ลากอนคะ/ครับ
นอกจากนี้แมบานอาจพูดลาอยางงายที่สุดวา
Bye.
ลากอนคะ/ครับ
สวนแขกจะตอบรับดวยคําเดียวกัน คือ
Bye.
ลากอนคะ/ครับ
หากแมบานคาดหวังวาจะพบกันอีก เธอจะพูดตอวา
See you.
แลวพบกันนะคะ
แขกจะตอบรับเชนเดียวกันวา
See you.
แลวพบกันคะ/ครับ
หรือแมบานอาจพูดวา
See you next time. พบกันคราวหนาคะ
แขกก็จะตอบรับวา
Yes, see you.
คะ/ครับ แลวพบกัน
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เรื่องที่ 3 จํานวนนับและลําดับที่
แมบานจําเปนตองพูดจํานวนนับและลําดับที่ได สมมติแขกที่พักอยูเกสตเฮาส
ถามวา
Is there drinking water in the room? ในหองพักมีน้ําดื่มไหม
แมบานจะตอบวา
Yes, there is one bottle free of charge. มีคะ มีน้ําดื่มฟรี 1 ขวด
ถาแขกถามวา
Which bus goes to JJ market?
รถเมลสายอะไรไปตลาดนัดจตุจักร
แมบานจะตอบวา
Bus number five-o-three. (503)
รถเมลสาย 503 คะ
บางครั้งแขกถามเรื่องบริการซักรีดวา
Do you have a laundry service?
คุณมีบริการซักรีดไหม
แมบานตอบวา
Yes, we have. It’s 20 baht a piece.
มีคะ ราคาชิ้นละ 20 บาท
บางครั้งแขกตองการยายหองพัก และแมบานทราบวามีบางหองวาง แขกพูดวา
I want to move from the fifth floor to the lower one.
ดิฉัน/ผม ตองการยายจากชั้น 5 ลงมาชั้นลาง
คําวา lower แปลวา ต่ําลง และ one ในที่นี้ใชแทนคําวา ชั้น ดังนั้น lower one
จึงใหความหมายวา ชั้นลาง
แมบานทราบวา ชั้น 2 มีหองวาง จึงตอบวา Alright, you can move to the second
floor.
ตกลงคะ หรือ ไดคะ คุณยายไปชั้น 2 ได
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เรื่องที่ 4 คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพแมบาน
ผูมีอาชีพแมบานยอมตองรูจักคําศัพทที่เกี่ยวกับสถานที่พักทั้งโรงแรมขนาดเล็ก
เกสตเฮาส และอพารตเมนต อุปกรณ ขาวของเครื่องใช ตลอดจนคําศัพทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
คําศัพทที่เกี่ยวกับสถานที่พัก อุปกรณและเครื่องใช
หองที่มีฝกบัวอาบน้ํา
room with a shower
หองที่มีอางอาบน้ํา
room with a bath
หองปรับอากาศ บางครั้งแขกอาจเรียกสั้น ๆ
air-conditioning room
วา air-con room หรือ room with air-con
พัดลม
fan
หนาตาง
window
ประตู
door
หองเดี่ยว
single room
หองคู
double room
เตียงเดี่ยว
single bed
เตียงคู
double bed
โทรทัศน
television /TV
ตูเย็น
refrigerator /fridge
telephone
โทรศัพท
drinking water
น้ําดื่ม
hot water
น้ํารอน
water thermos
กระติกน้ํา
bottle
ขวด
ice
น้ําแข็ง
iced water
น้ําเย็น
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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
clothes hanger

น้ําอัดลม
กระปอง
น้ําโซดา
จาน
สอมและชอน
แกว
อางลางหนา
โคมไฟ
โคมไฟหัวเตียง
เตียง
หมอน
ผาหม
ตูเสื้อผา
ล็อบบี้ หองโถงบริเวณแขกนั่งพัก
หองอาหาร
บริการ
ลานจอดรถ
รานทําผม
นวด
นวดแผนโบราณ
กุญแจ
บัตร มีรหัสเปดหองพัก
ผาขนหนู ผาเช็ดตัว
หมวกอาบน้ํา
ไมแขวนเสื้อ
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soap
shampoo
manager
cashier
operator
maid
driver
fitness room
swimming pool
sauna
tour agent
tour guide
karaoke
fill out
car rental agency
drop
คําศัพทอื่นที่เกี่ยวของ
garden view
park view
river view
lake view
mountain view
sea view
service charge

สบู
แชมพู
ผูจัดการ
พนักงานเก็บเงิน
พนักงานรับโทรศัพท
แมบาน
คนขับรถ
หองออกกําลังกาย
สระวายน้ํา
เซานา อบไอน้ํา
บริษัททัวร
ไกดนําเที่ยว
คาราโอเกะ
กรอกรายละเอียด
บริษัทเชารถ
ฝากไว ทิ้งไว

วิวสวน
วิวสวนสาธารณะ
วิวแมน้ํา
วิวทะเลสาบ
วิวภูเขา
วิวทะเล
คาบริการ
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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
banknote

ราคาหองพัก
ขอมูล
ขอมูลการทองเที่ยว
จอง แตถาเปนคํานาม หมายถึง หนังสือ
ฟรี ไมคิดเงิน
กาแฟ
ชา
น้ํารอน
ที่พักซึ่งบริการอาหารเชา
บริการอาหารและเครื่องดื่มในหองพัก
เปด 24 ชั่วโมง
บริการอินเตอรเน็ต
อาหารเชา
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น
เขาพัก
ออกจากที่พัก
จายเงิน
แขก
จอง
การจอง
บัตรเครดิต
หนังสือเดินทาง
เงินสด
ธนบัตร
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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
baggage /suitcase

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ใบแจงราคา
ใบเสร็จ
คาซักรีด
คาบริการอาหารที่หองพัก
เงินทอน เมื่อเปนคํากริยา แปลวา เปลี่ยน
ธนาคาร
ทีท่ ําการไปรษณีย
สนามบิน
สถานีขนสง
สถานีรถไฟ
สถานีตํารวจ
รานสะดวกซื้อ
ตลาด
ตลาดผลไม
โรงพยาบาล
รานขายยา
รานหนังสือ
รานเครื่องเขียน
ที่แลกเงิน
เที่ยวบิน
บริษัททองเที่ยว
หนังสือทองเที่ยว
สัมภาระ
กระเปาเดินทาง
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backpack
complain
complaint
I.D. card
camera
mobile phone
safety box
morning call

กระเปาสะพายหลัง เป
รองเรียน
เรื่องรองเรียน
บัตรประจําตัว
กลองถายรูป
โทรศัพทมือถือ
ตูนิรภัย
ปลุกตอนเชา

เรื่องที่ 5 การขอรองและการขอโทษ
เมื่อแขกที่พักอยูจะออกไปขางนอก แมบานพบเขาพอดี ก็อาจขอรอง หรือเตือน
แขกเพื่อความปลอดภัยวา
Please lock your room when you go out.
กรุณาล็อคหองเมื่อคุณออกไปขางนอกนะคะ
Don’t forget to lock your room.
อยาลืมล็อคหองของคุณดวยนะคะ
แมบานอาจบอกแขกเพิ่มเติมเรื่องการฝากกุญแจวา
Please drop your key at the counter.
กรุณาฝากกุญแจไวที่เคานเตอรดวยคะ
และถาแมบานพบแขกกําลังจะออกไปนอกที่พัก โดยเดินผานเคานเตอร แมบานก็พูดแต
เพียงวา
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Please drop your key here.
กรุณาฝากกุญแจไวที่นี่นะคะ
เรื่ อ งสํ า คั ญยิ่ ง ที่ แ ม บ า นควรปฏิ บั ติ คื อ การรู จั ก ขอโทษ เช น เวลาแม บ า นจะเดิ น ผ า น
แตแขกยืนขวางทางเดินเพราะกําลังคุยกันอยู แมบานควรพูดวา
Excuse me, please.
ขอโทษนะคะ
เมื่อแขกหลบใหแมบานเดิน ผานแลว อยาลืมพูดขอบคุ ณวา Thank you ขอบคุ ณคะ
เพื่อแสดงมารยาทที่ดีที่แขกหลบทางให
นอกจากนี้ หากแมบ านเดินไปชนแขก หรือเดินประจันหน ากันมุมทางเดินโดย
ไมไดตั้งใจ หรือหยิบของบางสิ่งสงใหแขกแตเกิดหลุดมือ แมบานควรจําใหขึ้นใจวาตอง
พูดขอโทษ คือ
I’m sorry.
ดิฉันเสียใจคะ/ ดิฉันขอโทษคะ หรือ
Oh! Sorry, sir.
อุย ขอโทษคะคุณ
ท า ยสุ ด นี้ ขอให ผู เ รี ยนตั้ ง ใจจริ ง ในการประกอบอาชี พ แม บ า น ความซื่ อ สั ต ย
ต อ อาชี พ และความภาคภู มิ ใ จที่ มี ใ ห กั บ อาชี พ แม บ า น ย อ มส ง ผลที่ ดี ต อ ตั ว ผู เ รี ย นเอง
จงนึกถึงใจเขาใจเรา ถาเราเปนนักทองเที่ยวตางชาติ หรือเปนแขกที่เขาพัก เรายอมตองการ
ความสะดวกสบาย ความจริ ง ใจ การช ว ยเหลื อ และดู แ ลด ว ยความเป น กั น เอง
สุภาพเรียบรอยอยางเสมอตนเสมอปลาย แลวทานจะเปนแมบานที่ดีไดอยางแนนอน และ
ถอยคําภาษาอังกฤษที่ควรจดจํา นําไปใชใหติดปากก็คือ
Hello !
สวัสดีคะ
Thank you.
ขอบคุณคะ
Sorry.
ขอโทษคะ
Can I help you?
ดิฉันชวยคุณไหมคะ
Let me help you.
ใหดิฉันชวยคุณนะคะ
Please.
กรุณา ไดโปรด
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Exercise 1 แมบานจะทักทายแขกที่เขาพักอยางไรในชวงเวลาตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

18.00 น.
09.30 น.
07.00 น.
13.20 น.
19.15 น.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________

Exercise 2 ถาแขกเปนผูทักทายกอน แมบานควรตอบรับการทักทายอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.

Good afternoon.
Hello !
Good evening.
Hi !
Good morning.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Exercise 3 ใหแมบานทักทายแขกพรอมแนะนําตนเอง
1.
2.
3.
4.
5.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Exercise 4 เติมขอความกลาวลา หรือขอความตอบรับการกลาวลาตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

Goodbye!
_____________
See you again.
______________
_______________

___________________
Bye!
___________________
See you.
See you next time.

Exercise 5 เติมจํานวนนับ หรือลําดับที่ตามความเหมาะสม
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 จับคูความหมายของคํา
single room
double bed
drinking water
soft drink
fork and spoon
pillow
towel
key
maid
service charge
free of charge
internet service

น้ําอัดลม
หมอน
กุญแจ
ผาขนหนู ผาเช็ดตัว
หองเดี่ยว
คาบริการ
ฟรี ไมคิดเงิน
เตียงคู
บริการอินเตอรเน็ต
น้ําดื่ม
แมบาน
ชอนสอม

Exercise 7 เติมคําหรือขอความเพื่อขอรองและขอโทษ
1.
2.
3.
4.
5.

___________________ drop your room key at the front desk.
___________________. I didn’t mean to do that.
___________________. Which is your backpack?
__________________ to lock your room every time you go out.
_________________. I broke a glass in room # 16.
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แบบทดสอบหลังเรียน
Post-test
เลือกคําตอบที่ถูกที่สดุ
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.
Bob.
a.
b.
c.

: Tom, this is Bob.
: Nice to meet you.
: _____________________
How do you do?
Nice to meet you too.
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 old.
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.
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 your job?
B : I am _______________.
a. a teacher
b. a cat
c. a man
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน (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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เฉลยแบบฝกหัด
บทที่ 1
Exercise 1 Complete the conversation.
(จงเติมบทสนทนาที่เกี่ยวกับการทักทายใหสมบูรณ)
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 ทักทาย Jinny ซึ่งเปนเพื่อนใหม ในเวลา 09.00 น.
Bobby: Good morning, Jinny.
6. Jinny พบกับ David ซึ่งเปนหัวหนางานในเวลา 13.00 น.
Jinny: Good afternoon, Mr.David.
7. Susan กลาวลา Daddy กอนเขานอน
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 ทักทาย Jinny ซึ่งเปนเพื่อนใหม ในเวลา 10.00 น.
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Bobby: Good morning, Jinny. How are you?
Exercise 2 Complete the conversation.
(จงเติมบทสนทนาที่เกี่ยวกับการทักทายใหสมบูรณ)
1.

2.

3.

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.
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.
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 จับคูคําศัพทและความหมายใหถูกตอง
Hello
How are things?
How’re you doing?
How’s life?
How’s everything?
What’s new?

สวัสดี
เปนไงบาง
เปนอยางไรบาง
เปนอยางไรบาง
เปนอยางไรบาง
มีอะไรใหม ๆ ไหม
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What’s up?
Very well, thank you.
Not bad.
Not much.
That’s too bad.

ทําอะไรอยู
สบายดีจริง ๆ ขอบคุณ
ไมเดือดรอน, ก็ไมเลว
ไมมีอะไรพิเศษ
แยจังเลย

Exercise 4 จับคูคาํ ศัพทใหถูกตอง
A

B

Good morning.

สวัสดีตอนเชา

Good afternoon.

สวัสดีตอนบาย

Good evening,

สวัสดีตอนเย็น

Good night.

ราตรีสวัสดิ์

Exercise 5 จงเติมความหมายของคําศัพทตอไปนี้
Good morning
Good afternoon
Good evening
Good night

สวัสดีตอนเชา
สวัสดีตอนบาย
สวัสดีตอนเย็น
ราตรีสวัสดิ์
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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.
(จับคูสถานการณใน A และ B ใหถูกตอง)

1.
2.
3.
4.
5.

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

คําตอบ
D
A
B
E
C

B
A: วันนีอ้ ากาศดีจังเลยนะ
B: วันนี้เปนอยางไรบาง
C: สบายดี แลวคุณละ
D: ยินดีที่ไดพบคุณ
E: สบายดี ขอบคุณ

Exercise 4 Write a short conversation for each of the following.
Situation A บุคคล 2 คน ทักทายและแนะนําตนเอง
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 แนะนํา Tony ใหรูจักกับ 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
(เรียงลําดับบทสนทนาขางลางใหถูกตอง)
ประโยค
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?

ตอบ
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 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.)

Exercise 2 Complete the following dialogue about leave taking .
1. Miss Suda :
Mr.Tom :
2. Miss Cathy :
Miss Suda :
3. Miss Carolyn :
Mr. Dan :
4. Miss Aliz :
Mr.Bob
:
5. Miss Suda :
Mr.Tom
:
Miss Suda :
6. Miss Kate :
Mr. Danael :
Miss Kate :
7. Miss Suda :
Mr.Tom
:
8. Miss Sue :
Mr. Jack :

See you later.
Yes, see you.
Give my regards to Mr. A.J.
Yes, I will.
Hope to see you soon, bye.
Yes, I hope so.
I wish you luck.
You too. Good bye.
I’m much obliged to you.
Not at all.
Good bye.
I look forward to hearing from you.
I’ll speak to you tomorrow.
Good bye.
I must be going. Thank you for this lovely meal.
You’re welcome.
Have a nice trip.
Thank you ,Bye.
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Miss Sue :
9. Miss Lauca :
Mr. Joe
:
Miss Lauca :
10. Miss Carolyn:
Mr. Dan :
11. Mr. Ken :
Miss Suda :
12. Mr. Tom :
Mr. Dan :
13. Mr. Tom :
Mr. Dan :
14. Miss Anna :
Mr. Bill :
15. Miss Sue :
Mr. Jack :

Bye.
Have a good time, Joe.
Thank you, Good bye.
Good bye.
That was one of the best meals. I’ve ever eaten.
It’s nice of you to say so.
What a nice party!
I’m glad you liked it.
Thank you for inviting me.
Thanks for coming.
Good night.
Thank you, Good night.
Sleep well. Good night.
Good night.
Have a good dream. Good night.
Thank you, Good night.
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บทที่ 4
Exercise 1 จงเขียนตัวพิมพใหญ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Exercise 2 จงเขียนตัวพิมพเล็ก
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyz
Exercise 3 จงเขียนตัวเขียนใหญ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Exercise 4 จงเขียนตัวเขียนเล็ก

abedefghijklmnopqrstuvwxyz
Exercise 5 จงเขียนสระแทในภาษาอังกฤษ
aeiou

Exercise 6 จงสรางคําโดยใชสระประสมตอไปนี้
1. ee : meet
6. i_e : fine

2. a_e : fade
7. oi : coin

3. oo : boot 4.ull : bull
8. ou : round

5.o_e : bone

Exercise 7 จงนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระแท
1. a : da 2. e : me 3. i : hi 4. o : go 5. u : ru

Exercise 8 จงนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ มาประสมกับสระแท และตัวสะกด
cat van ten get hit six dog pot jug sun
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Exercise 9 จงนําพยัญชนะในภาษาอังกฤษ/ ตัวอักษรนํา 2 ตัว มาประสมกับสระ
glad star spot know sky them stop then

Exercise 10 จงเขียนคําในภาษาอังกฤษที่มีตัวสะกด 2 ตัว
long wash fork walk sold work tall park milk silk sick monk
Exercise 11 จงเขียนคําในภาษาอังกฤษโดยใชสระประสม
good keep meet roof moon tool team pain goat road

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

Exercise 13 จงเขียนคําในภาษาอังกฤษที่ขึ้นตนดวย ch และ sh
chat show shop shot shut

บทที่ 5
Exercise 1 จับคูตัวเลข 1-9 ใหตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ
ตัวเลข
9
4
2
5
1
7

คําตอบ
nine
four
two
five
one
seven
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8
6
3

eight
six
three

Exercise 2 จับคูตัวเลขตอไปนี้ใหตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ
ตัวเลข
12
14
20
21
79
100
10
19
13
11

คําตอบ
twelve
fourteen
twenty
twenty-one
seventy-nine
one hundred
ten
nineteen
thirteen
eleven
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Exercise 3 จงเขียนตัวเลขเหลานี้เปนภาษาอังกฤษและฝกอานออกเสียงกับเพื่อน
25

=

twenty -five

30

=

thirty

44

=

forty- four

101 =

one hundred and one

155 =

one hundred and fifty-five

157 =

one hundred and fifty-seven
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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 three

418 =

four hundred and eighteen

181

Exercise 4 จับคูเลขลําดับที่ตอไปนี้ใหตรงกับภาษาอังกฤษ
1 st
2 nd
3 rd
4 th
5 th
6 th
7 th
8 th
9 th
10 th
11 th
12 th
13 th
14 th
19 th
20 th
21 st
22 nd
23 rd
24 th
30 th
31 st

the first
the second
the third
the fourth
the fifth
the sixth
the seventh
the eighth
the ninth
the tenth
the eleventh
the twelfth
the thirteenth
the fourteenth
the nineteenth
the twentieth
the twenty-first
the twenty-second
the twenty-third
the twenty-fourth
the thirtieth
the thirty-first
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Exercise 5 เขียนเลขลําดับที่ตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ
ลําดับที่

เขียนเปนภาษาอังกฤษ

ลําดับที่ 1

the first

ลําดับที่ 2

the second

ลําดับที่ 3

the third

ลําดับที่ 4

the fourth

ลําดับที่ 5

the fifth

ลําดับที่ 6

the sixth

ลําดับที่ 7

the seventh

ลําดับที่ 8

the eighth

ลําดับที่ 9

the ninth

ลําดับที่ 10

the tenth
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Exercise 6 เขียนประโยคตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ
1. ฉันเปนคนที่หนึ่ง I am the first one.
2. สมชายมีเสื้อเชิ้ตสองตัว Somchai has two shirts.
3. กระโปรงตัวนี้ราคาหนึ่งรอยบาท This skirt is one hundred baht.
4. ฉันอยูที่ชั้นสอง I stay at the second floor.
5. บานของเขามีสามหอง His house has three rooms.
6. เขาอยูหองที่สาม He lives at the third room.
7. แมวตัวที่สี่เปนของฉัน The fourth cat is mine.
8. ฉันมีนองสองคน I have two sisters.
9. บานของฉันอยูที่ถนนพระรามสาม My house is on Rama the3 rd road.
10. สมศรีมีหนังสือหาเลม 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
คํานามนับได
lion
tiger
chair
apple
shoe
bed
comb
duck
book

คํานามนับไมได
soap
milk
coffee
rice
sand
pepper
soup
sugar
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 โยงคูคําศัพทและและความหมายใหถูกตอง
คําศัพท

ความหมาย

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

วันอาทิตย
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร
วันเสาร

Exercise 4 โยงคูคําศัพทและและความหมายใหถูกตอง
คําศัพท

ความหมาย

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
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Exercise 5 จงเขียนประโยคตอไป นี้ใหเปนภาษาอังกฤษ
1.
2.
3.
4.
5.

ฉันเกิดวันอาทิตย I was born on Sunday.
นองสาวของฉันเกิดวันจันทร My sister was born on Monday.
พอของฉันเกิดป 1959 My father was born in 1959
ฉันเกิดป 1980 I was born in 1980
พี่ชายของฉันเกิดวันที่ 1 มกราคม 1978 My brother was born on the first of
January in 1978.
6. บานของฉันอยูที่ถนนพระราม 3 My house is on Rama the 3 th road.
7. หองของฉันอยูที่ชั้นสอง My room is on the second floor.
8. บานของฉันมีสองชั้น My house has two floors.
9. ฉันมีนองชายหนึ่งคน I have one brother.
10. ครอบครัวของฉันมีหาคน There are 5 persons in my family.

Exercise 6 โยงคูคําศัพทและและความหมายใหถูกตอง
คําศัพท
Red
Yellow
Green
Blue
White
Pink
Gray

ความหมาย
สีขาว
สีชมพู
สีแดง
สีเขียว
สีเหลือง
สีเทา
สีน้ําเงิน
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Exercise 7 What color is this?
What color is this?

Answer
red
black
green
yellow
brown

Exercise 8 ใชคําศัพทตอไปนี้ เติมคําในประโยคใหถูกตอง
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

The sky is blue. (น้ําเงิน)
These roses are red. (แดง)
This shirt is white. (ขาว)
My cat is brown. (น้ําตาล)
His hair is black. (ดํา)
That pen is gray. (เทา)
This room is yellow. (เหลือง)
I love this green skirt. (เขียว)
This beautiful book is pink . (ชมพู)
My teacher wear orange shirt. (สม)
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Exercise 9 ใหผูเรียนเลาเรื่องในครอบครัวโดยเขียนเปนภาษาอังกฤษงาย ๆ
ตัวอยาง
พอของฉันเปนชาวนา แมของฉันเปนแมบาน ฉันเปนลูกคนที่หนึ่ง
ฉันอายุสิบแปดป ฉันมีนองสาวและนองชาย นองสาวอายุสิบป และนองชายอายุหกป
พอและแมของฉันทํางานหนักมาก ฉันและนองสาว นองชายชวยพอแมทํางาน
เรารักพอและแมของเรา

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
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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.
1
2
3
4
5

C
D
F
A
E

6 G
7 I
8 J
9 H
10 B
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บทที่ 7
Exercise 1 จงใสความหมายใหตรงกับปายสัญลักษณ
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
11. No Smoking 12. Poison 13. Caution Wet Floor 14. Trash or Dustbin
15.Reserved 16. No mobile phone 17. No Parking 18.restaurant 19.Parking Here
20. No Exit

At the restaurant

At the school

Meaning

At the hospital

Symbol/sign

In the street

Exercise 2 จงบอกความหมายของปายสัญลักษณและสถานที่พบเห็นปายสัญลักษณ

restaurant

√

No pets allowed

√

√

√

Toilet

√

√

√

Please Keep Off
Grass

√

√

Speed Limited
(In 80 KM per
Hour)

√

√
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Turn left or
right

√

Elevator

√

√

บทที่ 8
Exercise 1 เติมคําในชองวางใหถูกตอง
1. Please open the window.
2. Please wash these dishes.
3. Quiet, please.
4. Speak louder, please.
5. Can/Could you help me, please?
6. Can/Could you help me, please?
7. Can/Could you help me, please?
8. Would you help me, please?
9. Yes, certainly.
10. With pleasure.
11. Yes, sure.
12. No problem.

กรุณาเปดหนาตางใหดวยคะ
กรุณาลางจานดวยคะ
ไดโปรดเงียบดวยคะ
กรุณาพูดเสียงดัง ๆ หนอยคะ
กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ
กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ
กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ
กรุณาชวยฉันหนอยไดไหมคะ
ไดแนนอนครับ
ดวยความยินดีคะ
ไดคะ
ไมมีปญหาคะ
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Exercise 2 ใหผูเรียนเขียนประโยคคําสั่งตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ
ประโยคคําสั่ง
กรุณาบอกชื่อของคุณใหฉันดวย
กรุณาปดประตู
กรุณาเปดไฟ
กรุณาปดไฟ
กรุณาปดโทรทัศน

Please
Please
Please
Please
Please

เขียนเปนภาษาอังกฤษ
tell me your name.
close the door.
turn on the light.
turn off the light.
turn off the television.

Exercise 3 จับคูโดยการเลือกความหมายของประโยคใหถูกตอง
ประโยค
กรุณาบอกชื่อของคุณใหฉันดวย
กรุณาปดประตู
กรุณาเปดไฟ
กรุณาปดไฟ
กรุณาปดโทรทัศน
กรุณามองดูสิ่งนี้
กรุณาตามฉันมา
กรุณาเงียบ
โปรดระมัดระวัง
กรุณาทําความสะอาดหองนี้

Please
Please
Please
Please
Please
Please
Please
Please
Please
Please

ความหมาย
tell me your name.
close the door.
turn on the light.
turn off the light.
turn off the television.
look at this.
follow me.
be quiet.
be careful.
clean this room.
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Exercise 4 ใหผูเรียนเลือกคําตอไปนี้เติมลงในชองวางใหถูกตอง
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.

บทที่ 9
Exercise
(ตัวอยาง) 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

จงใสคําสรรพนามที่เปนกรรมและสรรพนามที่แสดงความเปนเจาของลงในตาราง

Persons
สรรพนามที่ใชเปน
ประธาน

สรรพนามที่ใชเปน
กรรม

First Person

Second Person

Third Person

I
we

you

she
it
he
they

me
us

you

her
it
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him
them
สรรพนามที่ใช
แสดง
ความเปนเจาของ

mine
ours

yours

hers
its
his
theirs

Exercise 2 จงเติมคําสรรพนามตอไปนี้ ลงในชองวาง
1. She 2. his 3. It’s 4. They 5. He 6. yourself 7. She 8. it’s
9. We 10. them

Exercise 3 จงเติมคําบุพบทตอไปนี้ ลงในชองวาง
1. in 2. under 3. on 4. on 5.at 6. at 7. in 8. by 9.with 10. with

Exercise 4 จงเลือกคําตอไปนี้ เติมลงในประโยคคําถาม ใหถูกตอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suda is my friend.
Who is your friend?
I hit Bob.
Whom did you hit?
Whose shirt is this?
This shirt is John's.
What is your name?
My name is Suda.
It's three o'clock.
What time is it?
Which shirt do you like best? The green or the red. The green one.
Because I get up late.
Why do you come late?
Where will you go next week? I will go to Japan next week.
When will you go to Japan? I will go to Japan next week.

196

10. How are you?

I am fine.

Exercise 5 จงแตงประโยคคําถามและประโยคคําตอบตอไปนี้
1. คุณชื่ออะไร
ฉันชื่อแดง
What is your friend’s name?
My name is Dang.
2. เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคาเทาไร
เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคา 300 บาท
How much is this shirt?
This shirt is 300 baht.
3. คุณสูงเทาไร
ฉันสูง 150 ซม.
How tall are you?
I’m tall 150 cm.
4. คุณมาทีน่ ี้บอยไหม
ฉันมาที่นี่ทุกวัน
How often do you come here? I’m come here every day.
5. คุณตื่นนอนกี่โมง
ฉันตื่นนอนตอน 6 โมงเชา
What time do you get up ?
I get up at 6 o’clock.
6. คุณชอบสีอะไร
ฉันชอบสีขาว
What color do you like?
I like white.
ฉันจะไปเชียงใหมอาทิตยหนา
7. คุณจะไปเชียงใหมเมื่อไร
When will you go to Chiangmai? I will go to Chiangmai next week.
8. คุณอายุเทาไร
ฉันอายุ 25 ป
How old are you?
I’m 25 years old.
9. ตอนนี้เวลาอะไร
เวลา 9 โมงเชา
What time is it now?
Now it’s 9 o’clock.
10. รานอาหารเปดกี่โมง
รานอาหารเปด 6 โมงเชา
What time will the restaurant open?
The restaurant will open at 6 o’clock.
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บทที่ 11
Exercise 1
1.
2.
3.
4.
5.

18.00 น.
09.30 น.
07.00 น.
13.20 น.
19.15 น.

Good evening.
Good morning.
Good morning.
Good afternoon.
Good evening.

Exercise 2
1.
2.
3.
4.
5.

Good afternoon.
Hello !
Good evening.
Hi !
Good morning.

Good afternoon.
Hello !
Good evening.
Hi !
Good morning.

Exercise 3 แนวคําตอบ ผูเรียนอาจตอบแตกตางจากนี้ได
1.
2.
3.
4.
5.

Hello! My name is Nittaya.
Good morning. My name is Oranuch.
Good afternoon. My name is Aporn.
Good evening. My name is Araya.
Hi! My name is Joy.

Exercise 4 เติมขอความกลาวลา หรือขอความตอบรับการกลาวลาตอไปนี้
Goodbye!
2. Bye!
1.

Goodbye!
Bye!
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See you again.
4. See you.
5. See you next time.

See you again.
See you.
See you next time.

3.

Exercise 5
1. b

2. a

3. c

4. b

5. a

Exercise 6 จับคูความหมายของคํา
single room
double bed
drinking water
soft drink
fork and spoon
pillow
towel
key
maid
service charge
free of charge
internet service

น้ําอัดลม
หมอน
กุญแจ
ผาขนหนู ผาเช็ดตัว
หองเดี่ยว
คาบริการ
ฟรี ไมคิดเงิน
เตียงคู
บริการอินเตอรเน็ต
น้ําดื่ม
แมบาน
ชอนสอม

Exercise 7 เติมคําหรือขอความเพื่อขอรองและขอโทษ
1. Please drop your room key at the front desk.
2. I’m sorry. I didn’t mean to do that.
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3. Excuse me. Which is your backpack?
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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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชรินทร
4. ดร.ทองอยู
5. นางรักขณา

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูเขียนและเรียบเรียง
นางอมรรัตน

ศรีกระจิบ

สถาบัน กศน. ภาคกลาง

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง (ครั้งที่ 1)
นางอมรรัตน
ศรีกระจิบ

สถาบัน กศน. ภาคกลาง

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง (ครั้งที่ 2)
นางนันฐิณี
ศรีธัญญา

สถาบันการศึกษาทางไกล

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาววรรณพร
4. นางสาวศริญญา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

5. นางสาวเพชรินทร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ

เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพิมพตนฉบับ
นางสาวนภาพร
อมรเดชาวัฒน
ผูออกแบบปกและภาพประกอบ
นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
2. ดร.ชัยยศ
3. นายวัชรินทร
4. ดร.ทองอยู
5. นางศุทธินี

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
งามเขตต

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
1. นางสาวศรีสวาง
2. นางทองพิน
3. นางชนิดา
4. นางสาวสุลาง

เลี้ยววาริณ
ขันอาสา
ดียิ่ง
เพ็ชรสวาง

ขาราชการบํานาญ
หนวยศึกษานิเทศก
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

อมรเดชาวัฒน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

5. นางสาวนภาพร
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ
2. นายประเสริฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาทีร่ องเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูปรับปรุงขอมูล
นางสาวนภาพร

อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ
4. นางเยาวรัตน
5. นางสาวสุลาง
6. นางสาวทิพวรรณ
7. นางสาวนภาพร
8. นางสาวชมพูนท

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

