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                                                                          คํานํา 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและ

ความเช่ือพ้ืนฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและส่ังสม

ความรูและประสบการณอยางตอเนื่อง 
            ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคล่ือนนโยบาย

ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพท่ีสามารถสราง

รายไดท่ีม่ังคั่งและม่ันคง เปนบุคลากรท่ีมีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึก

รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวัง และเนื้อหาสาระ ท้ัง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง

สงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรมและการเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แต

ยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือท่ีใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติ

กิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษา

เพ่ิมเติมจากภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงการเรียนรูและส่ืออ่ืน 
 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวชิา 

และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนท่ีศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากส่ือตาง ๆ มาเรียบ

เรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ตัวช้ีวัดและกรอบเนื้อหาสาระของ

รายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียนชุดนี้

จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน 

กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณย่ิง 
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Chapter 1 

EVERYDAY  ENGLISH 

สาระสําคัญ  
  น้ําเสียง เปนการแสดงออกถึงความรูสึกในการสนทนา ผูเรียนตองเรียนรูถึง              

การออกเสียงตนคํา ทายคํา การออกเสียงหนัก เบา การออกเสียงสูง ต่ํา การออกเสียงเช่ือมโยง      

การใชคํา วลี และรูปประโยคได  แสดงความดีใจ พอใจ ไมพอใจ แสดงความปรารถนาดี     

ความตองการ ความชวยเหลือ รวมทั้งการตอบรับ ปฏิเสธ ตามโอกาสและสถานที่ตาง ๆ           

ซึ่งผูเรียนตองฝกออกเสียงใหถูกตองตามหลักภาษา วัฒนธรรม และกาลเทศะของเจาของภาษา 

เพื่อการสนทนาถูกตอง 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  หลังจากจบบทแลวผูเรียนสามารถ 

1. ออกเสียงพยัญชนะ คํา  การออกเสยีงเช่ือมโยง การออกเสียง หนัก เบา สูง ต่ําได 

2. ใชน้ําเสียงในการแสดงความรูสึก และตีความหมายจากน้ําเสียงของผูพูดได 

3. พูดแสดงความปรารถนาในโอกาสตาง ๆ ได 

 

ขอบขายเน้ือหา 
เรื่องที ่ 1  การออกเสียงพยัญชนะ ตนคํา  ทายคํา และการออกเสียงทายคําที่ถกูตอง 

เรื่องที่  2  การออกเสียงหนักเบา 

เรื่องที่  3  การออกเสียงตามระดับเสียง สูง-ต่ํา 

  เรื่องที่  4  การออกเสียงเช่ือมโยง 

เรื่องที่  5  การพูดแสดงความรูสกึ ดีใจ-เสียใจ 

  เรื่องที่  6  การแสดงความพอใจ / ไมพอใจ 

  เรื่องที่  7  การแสดงความปรารถนา / เห็นใจ และการตอบรบั 

  เรื่องที่  8  การแสดงความตองการ  / การเสนอความชวยเหลอื / บริการ รวมทัง้ 

                  การตอบรับ / ปฏิบัติการใหความชวยเหลอื / บริการ 
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เร่ืองท่ี  1  การออกเสียงพยัญชนะ s z ch sh 

a)  การออกเสียง s z  

  การออกเสียง s และ z ในการออกเสียง s ที่เปนพยัญชนะตนคําจะออกเสียง

เหมือนตัว ส ขณะที่การออกเสียงตัว z จะออกเสียงเหมือน ซ แตจะตองออกเสียงกอง มีการส่ัน

ของเสียง (Voice sound) โดยใชลิ้นแตะที่โคนฟนและออกเสียงสอดแทรกออกมาดวยเสียงผ้ึงบนิ 

b) การออกเสียง sh ch 

  คําในภาษาอังกฤษที่คนไทยมีปญหาในการออกเสยีงคําหนึ่ง คือ คําที่มีเสียง sh 

เชน She, English และ Shoes เปนตน โดยสวนใหญมักจะออกเสียงเปนเสียงตัว ช ชาง ซึ่งมี

ความใกลเคียงกับเสียง ch มากกวา จะไมเปนปญหา ถาหากวาคํานั้นมีคําเดียวในภาษาอังกฤษ 

แตความจรงิไมไดเปนเชนนั้น เพราะวาคําในภาษาองักฤษทีอ่อกเสียงเหมอืนกันแตตางกนัที่เสยีง 

sh และ ch มีอยูหลายคํา 
 

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

กิจกรรมที่ 1.1  หาความหมายของศัพทและฝกออกเสียงตามครู และพูดตาม พรอมหา  

                         ความหมายดวย 

คํา ความหมาย คํา ความหมาย 

Signal 

Silk 

Skin 

Slice 

Smooth 

Souvenir 

Special 

Standard 

Steak 

Suitcase 

 Zip 

Zinc 

Zebra 

Zero 

Zigzag 

Zodiac 

Zone 

Zoo 

Zoom 

Zeal 

 

 

 



3 

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

 practise their pronunciation. 

กิจกรรมที่ 1.2  หาความหมายของศัพทและฝกออกเสียง 

  ใหผูเรียนหาความหมายของคําตอไปนี้ โดยใชพจนานุกรม ถาสามารถเขาถึง

อินเทอรเน็ตได ลองเขาไปคนหาคําในเว็บไซตที่ใหบริการ dictionary เชน  www.merriam-

webster.com และฟงการออกเสียงของคําเปนคู ๆ และสังเกตความแตกตางพรอมทั้งลองพูด

ตามไปดวย 

Vocabularies 

(คํา) 

Meaning 

(ความหมาย) 

Vocabularies  

(คํา) 

Meaning 

(ความหมาย) 

Ship 

Shin 

Cash 

Mash 

Shoe 

Shop 

Share 

 Chip 

Chin 

Catch 

Match 

Chew 

Chop 

Chair 

 

ลองคิดดู 

  ถาหากตองการพูดวา My shin hurts. แตออกเสียงผิดเปน My chin hurts. ผูฟงจะ

เขาใจตรงกับที่ผูพูดตองการหรอืไม การส่ือสารครัง้นั้น ประสบผลสําเรจ็หรือไม 

การออกเสียง sh และ ch 

  เสียง sh ออกเสียงคลาย ช ชาง แตตองหอปาก และพนลมตลอดคอนขางยาว 

  เสียง ch ออกเสยีงคลาย ช ชาง มากกวาเสียง sh มีการกักลมในปากกอนออกเสียง

และเสียงพนลมไมยาวเหมือนเสยีง sh 

Note  (ขอสังเกต) 

  บางครั้งเสียง sh หรือ ch อาจปรากฏในคําศัพทอื่นทีไ่มปรากฏรูปพยัญชนะ sh 

หรือ ch แตออกเสียงเชนเดียวกนั 
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Example (ตัวอยาง) 

  ออกเสยีง sh    ออกเสยีง ch 

  Mission (มิชช่ัน)   Nature (เนเชอร) 

  Ocean (โอเช่ียน)   Measure (เมเชอร) 

  Tissue (ทิชชู) 
 

เร่ืองท่ี 1.2  การออกเสียงคํากริยาท่ีเติม ed 
 คํากริยาชองที่ 2 (Past form of verb) เปนคํากริยาที่ใชในประโยคที่เขียนดวย Past Simple 

Tense (อดีต) ซึ่งการเปลี่ยนคํากริยาใหเปนรูปชองที่ 2 มี 3 วิธี คือ 

1) โดยการเติม ed ขางทายกริยา เชน 

กริยาชองที่  1      กริยาชองที่  2 

      walk walked  

      learn       learned 

      talk         talked 

2) โดยการคงรูปกริยาตัวเดิม เชน 

กริยาชองที่  1   กริยาชองที่  2 

      cut  cut 

      put    put 

      let    let 

3) โดยการเปลี่ยนรูปกริยา 
กริยาชองที่  1   กริยาชองที่  2 

     make    made 

     go went 

    come    came 

 

หลักในการออกเสียงคํากริยาชองท่ี 2 ท่ีเติม ed 
 กริยาชองที่ 2 ที่เตมิ ed มีหลัก 3 ประการในการออกเสียงดังนี ้

1. ออกเสียง/id/ = อิด(เอ็ด) สําหรับคํากริยาที่ลงทายดวย t และ d เชน 
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        กริยาชองที ่ 1   กริยาชองที่  2 

         want (วอนท)      wanted (วอนทิด) 

         need (นีด)    needed (นีดดิด) 

         cheat (ชีท)                                    cheated (ชีททิด) 

2. ออกเสียง /t/ = ทึ/เทอะ สําหรับคํากริยาทีล่งทายดวยพยัญชนะตอไปนี้ คือ p, k, s, f, 

ss, sh, ch, x 

กริยาชองที่ 1   กริยาชองที่ 2 

 like (ไลค)      liked (ไลคเทอะ) 

 mix (มิกซ)    mixed  (มิกซเทอะ) 

 drop (ดรอพ)     dropped (ดรอพเทอะ) 

 cook (คุก)      cooked (คุกเทอะ) 

 miss (มิซ)                missed (มิซเทอะ) 

 sketch (สเกทช)    sketched (สเกทชเทอะ) 

 wash (วอช)    washed (วอชเทอะ) 

 escape (เอสเคพ)     escaped (เอสเคพเทอะ) 

 loose (ลูซ)    loosed (ลูซเทอะ) 

 brief (บรีฟ)    briefed (บรีฟเทอะ) 

3. ออกเสียง /d/ = เดอะ สําหรับคํากรยิาเติม ed ที่นอกเหนือจากกฎขอ 1 และขอ 2 หรือ 

คําที่ลงทายดวยเสียงสระ เชน y, i, e เปนตน จะออกเสียงเปนเสยีง /d/ 

        กริยาชองที่  1   กริยาชองที่  2 

            climb (ไคลมบ)   climbed (ไคลมบเดอะ) 

        answer (แอนเซอร)  answered (แอนเซอรเดอะ) 

        show (โชว)   showed (โชวเดอะ) 

        arrive (อะรายเฝอะ)             arrived (อะรายเฝอะเดอะ) 

       die (ได)         died (ไดเดอะ) 

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

กิจกรรมท่ี 1.3 : ฝกออกเสียงคํากริยาท่ีลงทายดวย ed จากครู 
 

Activity 1.4    Put these words in the table correctly according to  

                       pronunciation rules of ed ending verb. 

กิจกรรมท่ี 1.4   จงนําคําตอไปน้ีไปเตมิลงในตารางตามหลักการออกเสียง 

 คํากริยาท่ีลงทายดวย ed ใหถูกตอง 
 asked    decided   shipped 

 dropped   trained    lifted 

 climbed   visited    drained 

 stayed    discovered   painted 

 stopped   wished    stressed 

 looked    risked    studied 

 performed   named    used 

 described   played    filmed 

 checked   liked    helped 

 waited    disturbed   counted 

 mixed    exported   tried 

 needed 

/t/ /id/ /d/ 
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เร่ืองท่ี 2  การออกเสียงหนักเบา  (Stress) 
  การเนนเสียง (stress) ในภาษาอังกฤษเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการพูด คําที่เขียน

อยางเดียวกันเมื่อออกเสียงเนนหนักตางกัน จะใหความหมายตางกันดวย เชน 

 desert  เมื่อเนนเสียงหนกัที่พยางคแรก มีความหมายวา ทะเลทราย และเปนคํานาม 

 desert  เมื่อเนนเสียงหนกัที่พยางคที่สอง มีความหมายวา ทอดทิ้ง ทิ้งรางไป เปนคํากรยิา 
 

หลักการเนนเสียงคําหลายพยางคในภาษาอังกฤษ 
1. คําที่สะกดเหมอืนแตออกเสียงตางกัน ตามหนาที่ของคํา (parts of speech) โดย 

1.1 เมื่อทําหนาที่เปนคํานาม เนนที่พยางคตน  เชน 

 desert  = ทะเลทราย 

 object  = วัตถ ุ

 permit  = ใบอนุญาต การอนุญาต 

1.2 เมื่อเปนคํากริยา เนนที่พยางคหลัง   เชน 

 object  = คัดคาน 

 permit  = อนุญาต 

 desert  = ละทิ้ง ทอดทิ้ง 

2. คําที่มีอุปสรรค (prefix) และรากคํา (root) ออกเสียงเนนหนักที่พยางคแรก ซึ่งเปน 

อุปสรรค (prefix) เชน 

   distract 

   transfer 

   opposite 

   precise 

   irrigation 

   demonstrate 

   excellent 
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3. คําที่มีอุปสรรค (prefix) และคํา (word) ออกเสียงเนนหนกัที่คํา ไมเนนที่อุปสรรค 

(prefix) เชน 

  prescription 

  disagree 

  misunderstand 

  undertake 

  misapply 

  mispronounce 

  reproduce 

  incorrect 

4.  การออกเสียงเนนหนกัที่คําแรก 

  คําที่มีปจจัย (suffix) ตอทายคํา ออกเสียงเนนหนักทีคํ่าแรก ปจจัย (suffix) คือ

หนวยคําทีเ่ติมเขาขางทายคําหรือรากศัพทเพือ่เปลี่ยนความหมายหรือเกิดเปนคําใหมหรือเปลี่ยน

หนาที่ของคํา  เชน 

  likewise 

  backward 

  homeward 

  happiness 

  kindness 

  beautiful 

  childhood 

ยกเวน 

a) คําที่มีปจจัย (suffix) ที่ลงทายดวย ee, eer จะตองเนนหนกัที่ปจจัย เชน 

  payee     mountaineer 

  refugee   employee 

  engineer   examinee 

   

   

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 

′ 
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b) ปจจัยอื่น ๆ (suffix) มักออกเสียงเนนหนักที่พยางคหนาปจจัย เชน 

  ____ ion    : creation 

  ____ ious  : delicious 

  ____ ify     : classify 

  ____ ian     : guardian 

  ____ ual     : actual, individual  

                       eventual, casual 

  ____ ible    : possible, terrible, visible 

  ____   ic     : symbolic, historic, dramatic 

 

5.  การเนนเสียงหนักในคําประสม  (compound words) 

  คําประสม คือ คําที่เกิดจากการนําเอาคํา 2 คํา มารวมเปนคําเดียวกัน ทําใหเกิด       

คําใหมที่มีความหมายใกลเคียงกับความหมายเดิมหรือเปลี่ยนความหมายใหมได  เชน 

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

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

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

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

 

การเขียนคําประสม มี 3 แบบ คือ 

1. เขียนติดกัน  เชน 

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

2. เขียนแยกกัน เชน 

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

3. เขียนแยกกัน ม ีhyphen ค่ันระหวางคํา เชน 

 a test – tube 

 a window – pane 

 well – known 
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 การออกเสียงคําประสม โดยทัว่ไปออกเสียงเนนหนกัที่พยางคแรก เชน 

  bedroom  highway  cooking oil 

  cardphone  sweetheart  swimming sit 

  schoolbus  oversea  test – tube  

  handbag  fountain pen  window – pane  

  classroom  ceiling fan  well – known  

 

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

the syllable with strong stress. 

กิจกรรมที่ 1.5   ใหผูเรียนฝกฟงเสยีงเนนหนักในคําออกเสยีงตามและเขียนเครื่องหมายเนนเสียง 

“ ′” (stress) ตรงพยางคที่ออกเสียงเนนหนกั 

 

1. audible    26.  unkind 

2. terrible    27.  boxer 

3. mistake    28.  re - election  

4. application    29.  underline 

5. preposition    30.  homework 

6. pronunciation   31.  packaging 

7. bathroom     32.  question 

8. pancake    33.  environment 

9. disable    34.  completely 

10. capacity    35.  clockwise 

11. refugee    36.  exploration 

12. uncover    37.  workbook 

13. affective    38.  speechless 

14. discredit    39.  moment 

15. impolite    40.  language 

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

18. employee    43.  electrical 

19. employer    44.  revision 

20. intersection   45.  arrival 

21. kingdom    46.  Thailand 

22. brotherhood   47.  sensible 

23. nationality    48.  importance 

24. ambition    49.  mountaineer 

25. interest    50.  examinee 

 

เร่ืองท่ี  3  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ตํ่า (Intonation) 
  

เร่ืองที่  3.1 น้ําเสียงหรือทํานองเสียง (intonation) คือ ระดับเสียงสูงตํ่าภายในประโยค ใน             

การพูดภาษาอังกฤษ น้ําเสียง (intonation) เปนส่ิงสําคัญ เพราะเปนสวนที่ใชบอกความหมาย 

เจตนาของผูพูดและลักษณะของประโยค ถาผูพูดใชระดับเสียงผิดหรือน้ําเสียงผิด เชน ควรใช

ระดับเสียงปกติกลับไปใชระดับเสียงสูง  อาจทําใหผูฟงเขาใจเจตนาของผูพูดและแปล

ความหมายของคําพูดแตกตางออกไปได ซึ่งเปนปญหาหนึ่งของการใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร 

 

(หลักการใชน้ําเสียง) 

  น้ําเสียงหรือทํานองเสียง (intonation) มีองคประกอบ 2 ประการ คือ ระดับเสียง 

(pitch levels) และประเภทของน้ําเสียง (intonation) 

1. ระดับเสียง (pitch levels) 

1.1 ระดับเสียงสูงพเิศษ (Extra – high pitch level) 

1.2 ระดับเสียงสูง (High pitch level) 

1.3 ระดับเสียงปกติ (Normal pitch level) 

1.4 ระดับเสียงตํ่า (Low pitch level) 

 



12 

  ดังนั้น ระดับเสียง (pitch levels) จึงเทียบไดดังนี ้

  4  

  3 

  2 

  1 

  โดยปกติดระดับเสียงพูดจะเริ่มจากระดับที่ 2 เสมอ เชน 

• I’m  fine.   (แอม  ไฟนฺ) 

• I’m    fine.   (แอม  ไฟนฺ) 

• Is     she         ready? (อีส  ชี  เรดี)๊ 

• Are you      there?  (อาร  ยู  แด) 

• Can  you   type?  (แคน  ยู ไทพฺ) 

• How  are   you?  (ฮาว  อาร หยู) 

การทําความเขาใจระดับเสียงเปนพื้นฐานที่สําคัญของการออกเสียงสูง – ต่ํา 

ภายในประโยคและการเลือกใชประเภทของน้ําเสียง (intonation) 

2. ประเภทของน้ําเสียง (intonation) 

โดยทั่วไปในการออกเสียงเรามักแบงประเภทของน้ําเสียง (intonation) 

ภายในประโยค เปน 4 ประเภท คือ 

  2.1  น้ําเสียงลดตํ่า (Falling intonation or Gliding down) เปนน้ําเสียงที่มี

ระดับเสียงลดหลั่นลงมาเปนระดับที่ 1 เหมือนการลงบันได เชน จากระดับเสียงระดับที่ 3 → 2 

→ 1 ในประโยคตอไปนี้ 

• Who      are        you? 

• What      do     you  want? 

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

ระดับปกติ และสูงขึ้นเปนลําดับขั้น เชน  จากระดับที่ 2 → 3 →  3   ในประโยคตอไปนี ้

• Are      you    O.K? 

• Is      that      your       mom? 

• Are   you      sure? 

  2.3  น้ําเสียงพุงขึ้น (Take off) เปนน้ําเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับ

เสียงจากตํ่าสุดไปสูงสุดหรือจากระดับปกติไปยังระดับสูงสุดอยางรวดเร็วคลายอาการของ

เครื่องบิน หรือจรวดที่พุงตัวจากพื้นดินสูฟาในแนวด่ิงอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนระดับเสียงจะเปลีย่น

จากระดับ 1 เปน 3 ทันที มักใชในประโยคคําถามแบบลดรูป เชน 
 

• To     me?   (อานวา ทู  มี)้ ใหความหมายของประโยคคําถาม มีความหมาย    

    เทากับ “ใหผมหรอื?” เปรียบเทยีบกบั 

• To   me.  (อานวา ทู ม)ี ใหความหมายของประโยคบอกเลา มคีวามหมาย 

    วา “ใหผม” 

• To  me!  (อานวา ทู มี)่ ใหความหมายของประโยคคําส่ัง มคีวามหมาย  

    วา “ใหผมสิ” 

   2.4  น้ําเสียงด่ิงลง (Diving or Falling – Rising)  เปนน้ําเสียงที่มี               

การเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงจากสูงลงสูระดับตํ่าทันที คลายอาการของคนที่พุงตัวดําด่ิงลึกลง

ไปใตน้ําและดําโผลขึ้นสูผิวน้ําอยางรวดเร็ว เสียง Diving มักใชในคําเตือน  (warning) เชน 

 

• Don’t         take         by          mouth!   อานวา   

 

ดอนท            เท็ค      บาย      เมาท 
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• Don’t         follow       me! 

• Please          shut      up! 

  อยางไรก็ตามเพื่อความเขาใจที่งายและชัดเจนในบทเรียนนี้ จะแบงน้ําเสียงออกเปน 

2 ประเภทใหญ ๆ คือ น้ําเสียงลดตํ่า (Falling or Gliding down) และน้ําเสียงไตข้ึน (Rising or 
Gliding up) เทานั้น 

 

ความสัมพันธระหวางประเภทของน้ําเสียงและรูปประโยค 

  ในภาษาพูด ประเภทของน้ําเสียงที่ผูพูดใชมีความสําคัญตอความหมายและรูป

ประโยคเปนอยางยิ่ง ถาใชน้ําเสียงตางประเภทกัน จะทําใหผูฟงเขาใจความหมายและเจตนาของ

การพูดแตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน คํา “awful” สามารถออกเสียงได 2 แบบใหญ ๆ คือ 

  Awful?  เมื่อพูดโดยใชน้ําเสียงประเภท Rising or Glide up อานวา อัฟ ฟูล             

มีความหมายวา แยหรือ? (คุณคิดวามัน) แยอยางนั้นรึ? ถาออกเสียงสูงจะเปนประโยคคําถามโดย

เปนคําถามแบบลดรูป คือ ลดรูปมาจาก Do you think it’s awful? 

  Awful!  เมื่อพูดโดยใชน้ําเสียงประเภท Falling or Glide down อานวา อัฟ ฟูล        

มีความหมายวา แยจริง แยมาก แยนะ ผูพดูใชน้ําเสียงตํ่า หนักแนน ซึ่งแสดงถึงความมั่นใจ 

1. น้ําเสียงประเภทลดตํ่าลง (Falling or Gliding down) ใชกับประโยคตอไปนี ้

1.1 ประโยคบอกเลา  เชน 

•  I       want      to      see       you. 

(อานวา     ไอ    วอนท    ทู     ซี้    หยู) 

• I     went    to    the    market    yesterday. 

• Dino    goes    to   school   with  his  friend. 

1.2 ประโยคคําถามที่ขึน้ตนดวย Question word เชน 

• What      do    you   want? 

(อานวา    วอท   ดู    ยู  วอนท) 

• How     old     are   you? 

• How     much    does     your     car    cost? 
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1.3 ประโยคปฏิเสธ เชน 

• I   don’t  want to go there. 

(อานวา ไอ ดอนท วอน ทู โก แด) 

• Susan     doesn’t      agree      with     Jim. 

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

 

1.4 ประโยคคําส่ัง  เชน 

• Please     close     the      door! 

(อานวา     พลี้ช      โคลช      เดอะ    ดอร) 

• Would    you    please   give  me  your  pen? 

• Please      hand       me      those     books! 

2. น้ําเสียงประเภทไตขึ้น (Rising or Gliding up) ใชกับรูปประโยคตอไปนี ้

2.1 ประโยคคําถามแบบ Yes – No  เชน 

• Are      you      allright? 

(อานวา  อาร  ยู  ออลไรท) 

• Is       that     car      yours? 

• Will    you    go    with   us? 

2.2 ประโยคคําถามแบบ Question Tag เชน 

• You     can     do    it,    can’t  you? 

(อานวา ยู  แคน  ดู  อทิ,  แคนท  ยู) 

• Jenny     went     there   before,     didn’t  she? 

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

เปนสัญญาณบอกใหคูสนทนาทราบวาขอความนั้นยังไมจบยังมีขอมูล

ตอเนื่องอีก เชน 

• I    can   see    a    bed,      a      lamp,   

 a     pillow,    a    night    dress    and     pyjamas. 

• There    are    various     kinds   of   fruit: 

apple,    durian,   mango,  rambutan,  and  pineapple. 

  หลักเกณฑของการใชน้ําเสียง (intonation) ที่ไดกลาวมาเปนเพียงพื้นฐานของการ

ออกเสียงในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ยังมีเงื่อนไขและวิธีการออกเสียงเฉพาะอีกหลายวิธี

ขอใหนักศึกษาศึกษาในตอนตอ ๆ ไป 

 

Activity 2.1     Listen the pronunciation of several sentences and then  

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

กิจกรรมที่ 2.1  ใหผูเรียนฟงการออกเสียงประโยคตาง ๆ แลวเลือกแบบแผนของ 

  การออกเสียงสูงตํ่าภายในประโยค (intonation) วาเปนแบบใด  

                         โดยใหเขียนตัวอักษร “L” หรือ “H” ลงในชองวางทายประโยค  

                         แตละประโยค 

  L    = ลงเสียงตํ่าที่ทายประโยค (Falling or Gliding down) 

  H    =   ขึ้นเสียงสูงที่ทายประโยค (Rising or Gliding up) 
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 L H 

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

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

3. It’s summer soon, isn’t it?   

4. What’s happening?   

5. Would you like cream or milk?   

6. How are you today?   

7. Can you give me some examples?   

8. Well, I must go now.   

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

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

11. Should you go into the jungle?   

12. How old are you?   

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

14. Where are you from?   

15. Is this right or wrong?   

16. How have you been?   

17. Do you watch TV daily?   

18. Are you free this evening?   

19. How are things?   

20. What’s wrong?   

21. Who else can I ask?   

22. Would you help yourself with a drink?   

23. Do you do your own decorating?   

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

25. Why don’t you go in?   

26. We have to wait here.   

หมายเหตุ : ผูเรียนจะใช color ซึ่งเปนภาษาอเมริกนั หากเปนภาษาอังกฤษใหใช colour 
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 L H 

27. Here we are.   

28. How much is it?   

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

30. Which one does he buy?   

 

เร่ืองท่ี  4  การออกเสียงเชื่อมโยง  (Linking sound) 
  การออกเสียงคําในภาษาองักฤษ มีแบบแผนในการออกเสียงที่นาสนใจอีกแบบหนึ่ง  

ซึ่งผูเรียนภาษาอังกฤษควรเรียนรูและฝกใชฟงและพูด เพื่อความสามารถในการเขาใจ การฟง การพูด   

และการมีทักษะในการสื่อสาร คือ การออกเสียงเช่ือมตอระหวางคํา (Linking sound or Linking 

word) 

 

หลักในการออกเสียงเช่ือมตอระหวางคํา (Linking sound) 

  การออกเสียงเช่ือมระหวางคํามีหลักเกณฑในการเช่ือมเสียง คือ เสียงจะเช่ือมตอ

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

  การเช่ือมเสียงแสดงโดยใชเครื่องหมาย    

  Far   away. 

  Four    o’clock. 

  What’s         it? 

  Throw  it        in the dustbin!   

  Better       at    English. 

  It’s    over   now. 

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

              instructor , then repeat after! 

กิจกรรมท่ี 2.2   จงฟงการออกเสยีงเชื่อมตอระหวางคําของ คํา วลี ในประโยค 

        ตอไปน้ี แลวออกเสียงตาม 

  Hundreds of  years         ago. 

 The brain has        about. 

 A  special part        of computer. 

 Which         is yours? 

 There      is a glass of water on the table. 

 Read        about politics. 

 Look        at that man! 

 Watch         out! 

 What’ s         up? 

 Control         over. 

 Stop       over. 

 At the end         of  the year. 

 Where’s          it? 

 Have         a good  time! 

 Rock         and  Roll. 

 Get          up! 
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เร่ืองท่ี  5  การพูดแสดงความรูสึก  
 

การพูดแสดงความยินดี/เสียใจ 

การพูดแสดงความยินดี/เสียใจ และการตอบรับ มีดงันี ้

คําพูดแสดงความยินด ี การตอบรับ 

Congratulations!  

Congratulations on your success 

Well done! 

I was delighted to hear that (you have 

passed the exam). 

Thank you very much. 

Thanks. 

Thanks a lot. 

Many thanks. 

I’m glad to hear that. 

I’m pleased to hear that. 

Glad to hear about that. 

Thank you very much. 

Thanks. 

Thanks a lot. 

Many thanks. 

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

 

การพูดแสดงความเสียใจ 

 คําพูดแสดงความเสียใจและการตอบรับ มีดังนี ้

คําพูดแสดงความเสียใจ การตอบรับ 

Sorry. 

I’m sorry. 

I’m sorry to hear that. 

I’m really sorry. 

I must apologize ………….  

I’m awfully sorry to hear that. 

Forget it. (Informal) 

Never mind. 

Oh! That’s all right. 

It doesn’t matter. 

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

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

Her mother wasn’t at all happy…. 

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

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

 Mother  : Were you hurt? 

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

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

 Jane     : I will. Trust me. 

 

Activity 3.1  Choose the best answer 

กิจกรรมท่ี 3.1   เลือกคําตอบท่ีถูกตอง 
1. Who dropped the plates? 

a. Jane 

b. Mother 

c.  A  cat. 
 

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

a. Yes. 

b. No, of course not. 

c. She did not hear the noise. 
 

3. Why were the plates dropped? 

a. They were too slippery. 

b. They were piled up too high. 

c. The holder was very careless. 

 

 

 



22 

4. What did Jane promise to do the next time? 

a. To drop more plates. 

b. To pay the money for the plates. 

c. To be more careful. 
 

5. How many plates were broken? 

a. Just one plate. 

b. Many plates. 

c. We don’t know the exact number. 

 

Activity 3.2  Choose the word to fill in the blanks. 

กิจกรรมท่ี 3.2   เพ่ิมคําในชองวาง   

Dialogue  1 

  

 

 Mary   :  I’m          (1)             but I can’t find the pen that you lend me. 

 Harry : Oh,          (2)                    all right. 

 Mary : I must            (3)                   . I’ll buy you a new one tomorrow. 

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

 

Dialogue  2 

 

 

 Helen : John,  I’m sorry. 

 John : Where have you           (4)          , Helen? You’re over an hour late. 

 Helen : I was late because I         (5)            the first bus. I took the second bus.  

   The bus got stuck in the traffic jam. 

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

that’s / sorry / apologize  

been / missed / boss / had / I’m sorry /apologize / boss / that’s 



23 

 Helen : Yes. But those are the rush in the moment. And my        (6)      1? 

    asked me to do some urgent letters. 

 John : Didn’t you tell him you       (7)        an appointment? 

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

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

                      late.         (8)            .. 

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

เรื่องท่ี 6 การแสดงความพอใจ / เห็นดวย / ไมพอใจ / ไมเห็นดวย 

       (Approval / Disapproval)  
  การพูดแสดงความพึงพอใจโดยใชคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่มีหลากหลายและ

เปนไปตามสถานการณ สถานที่ และตัวบคุคล อาทิ การพูดแสดงความพึงพอใจในบุคคล / สิ่งของ 

/ สินคา / อากาศ ความรู / วัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ และอาหาร ซึ่งนักศึกษาตองเรยีนรูคําศัพท

สํานวนดังกลาวใหเขาใจและนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางมีทกัษะ 

การพูดแสดงความพอใจ 

คําพูด การตอบรับ 

Great! 

Well done! 

Good news! 

How nice! 

That’s brilliant! 

Congratulations! 

That’s fantastic! 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thank you ever so much. 

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

I am pleased with you. You deserve it. 

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

What a marvelous (meal)! 

That was such a good (meal)! 

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

(easten)! 

I’m glad you liked it. 

It’s nice of you to say so. 
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การพูดแสดงความไมพอใจ 

คําพูด 

Awful 

How terrible! 

I can’t stand it. 

I’m very disappointed with the service. 

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

I don’t like living in cities. 

I hate ………../ing/noun 

I am fed up with it. 

 

การพูดแสดงความเห็นดวย   การพูดแสดงความไมเห็นดวย/ไมแนใจ 

คําพูด คําพูด 

 

I agree with you. 

I’m sure you’re right. 

I agree entirely. 

 

I approve of it. 

No doubt about it. 

You may be right. 

You’re absolutely right. 

ไมเห็นดวย 

I’m afraid I can’t agree. 

My opinion is quite different. 

I’m against it. 

ยังไมแนใจ 

 I’m not sure. 

I haven’t made up my mind yet. 

I don’t know much about it. 

Let me think about it. 
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การพูดแสดงความช่ืนชม 

 

 

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

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

   I’d have done without you. 

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

 Sara : Thank you. 

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

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

ศัพทสํานวนที่ควรทราบ (Word Studies) 

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

fix up To make arrangements for (จัดการ) 

That’s brilliant It’s splendid (วิเศษมาก) 

 

Activity  3.3  Choose the best answer. 

กิจกรรมท่ี 3.3  เลือกคําตอบท่ีถูกตอง 
1. Who probably has just graduated? 

a. Peter 

b. Sara 

c. Both of them 
 

2. What does Peter say to Sara? 

a. He congratulates on her success. 

b. He gives Sara some good news. 

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

 

 

“That’s brilliant” 
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3. “You deserved to get it.” The word “it” probably means …………… 

a. good news 

b. a degree 

c. a good grade 
 

4. What will Sara probably do after this? 

a. She will find a job. 

b. She will go somewhere for a holiday. 

c. She does not know what to do yet. 

 

การพูดแสดงความไมพอใจ 

 

 

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

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

 Mrs. Jone : Did you finish your homework? 

 Jim  : I’m sorry. I didn’t. 

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

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

      medicine and slept over , so I wake up late. 

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

     it today, will you? 

 Jim  : I’ll do that. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

Activity 3.4   Choose the best answer. 

กิจกรรมท่ี 3.4    เลือกคําตอบท่ีถูกตอง 
1. Why was Mr. Jone disappointed with Jim? 

a. He came to school late. 

b. He didn’t do his homework. 

c. He had a fever last night. 
 

2. Why did  Jim come to school late? 

a. He got up late. 

b. He wasn’t feeling well last night. 

c. He missed the bus. 
 

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

a. He took medicine. 

b. He had a fever. 

c. He didn’t understand what to do. 
 

4. What does Jim promise to do today? 

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

b. He will finish his homework today. 

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

 

ศัพท/สํานวน ความหมาย 

apologize!  

How terrible! 

to be disappointed 

These things happen. 

ขอโทษ 

รายกาจอะไรอยางนี ้

รูสึกผิดหวัง 

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

กิจกรรมท่ี 3.5  อานและเลือกคําตอบท่ีถูกตอง 
 

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

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

     really want? 

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

 Dad : Um,        (1)        , Somjai. Will it be safe? 

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

   victims. How could  anything happen? 

 Dad :            (2)         . Be home before 11 p.m. 

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

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

 Dad : What is it now? 

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

 Dad :             (5)        . Now, let me read my paper. 

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

 

1. a)   I’d better think so 

b)   Well, it’d rather be 

c)   I’m not sure 
 

2. a)   I don’t think so 

b)   You may be right 

c)   I’m afraid you’re wrong 
 

3. a)   I cannot be late 

b)   I hope we won’t be late 

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

b)   I think so 

c)   I hope so 
 

5. a)   I’m afraid I can’t agree 

b)   No doubt about it 

c)   You must be joking 

 

การพูดแสดงความเห็น 

Conversation : Why the long face? 

 Lucy : Why the long face? 

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

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

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

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

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

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

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

     to sell it. 

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

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

     but I think the time has come. 

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

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

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

   won’t lose your job, too. 

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

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

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

สํานวนที่ควรทราบ ความหมาย 

long face ใบหนาเศราหมอง 

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

That’s awful! แยมาก เปนคําพูดแสดงความเห็นใจ และเขาใจความรูสึกของอีก

ฝายหนึ่ง 

What a rotten thing! Rotten = bad  เสีย  เนา 

 

I’m sorry to hear that แสดงความเสียใจดวย 

 

Who do you think they are? แสดงความโกรธ และคิดวาไมควรทํา คิดวาไมมีสทิธ์ิที่จะทํา

เชนนัน้  คุณคิดวาคุณเปนใคร คุณไมมีสิทธ์ิที่จะทําเชนนั้น 

That’s really too bad. เปนคําพูดที่แสดงความเห็นใจอีกอยางหนึ่ง คลายพูดกับวาแยมาก 

แยจริง ๆ ไมไหวเลย 

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

อยางมากในบทสนทนา Lucy บอกวา คิดวาโจอี้คงไมชอบที่จะ

ใหพวกเรารวมตัวกนัและไปพูดกับผูบริหาร 

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

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

To risk something. ในที่นี้หมายถงึ ไมอยากใหเสี่ยงที่จะตกงาน 

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

ใด  สิ่งหนึ่งในบทสนทนา บอกวาผูบริหาร (the management) 

จะมีความคิดเห็นในทางลบที่พนกังานจะรวมตัวกันไปตอรอง 

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

To say it even other people disagree with you. พูดตามความคิด

ของตนเองที่คิดวาถูก แมจะรูวาพูดไปแลวไมตรงกับความคิด

ของคนอืน่ 

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



31 

สํานวนที่ควรทราบ ความหมาย 

want other people to know what you are doing. ทําตัวเงียบ ๆ 

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

fighting against it. ยอมรับส่ิงที่ไมชอบ โดยไมตอสู 
 

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

กิจกรรมท่ี 3.6  อานบทสนทนาขางตนและเลือกขอท่ีถูกตอง 
 

1. Who will probably be rehired next year? 

a. Lucy 

b. Monica 

c. Joey 
 

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

a. One 

b. Two 

c. Three 
 

3. Who has just bought a new house? 

a. Lucy 

b. Monica 

c. Joey 
 

4. Who got very angry at the management? 

a. Lucy 

b. Monica 

c. Joey 
 

 

 

5. What will Monica probably do about her house? 

a. She will keep it. 

b. She will give it away. 

c. She will sell it. 
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6. What does Lucy want to do? 

a. She will lay low. 

b. She will talk to Monica. 

c. She will talk to the management. 
 

7. What does Joey want Lucy to do? 

a. To lay low. 

b. To talk to the management. 

c. To talk to Monica. 

 

เร่ืองท่ี  7   การแสดงความปรารถนา/เห็นใจและการตอบรับ  

        (Showing sympathy) 
 

  เมื่อทราบขาวการสูญเสียของคนที่รูจัก โดยปกติมักจะมีการสงการด (Condolence 

Card) ไปแสดงความเห็นใจ ความเสียใจ ใหกําลังใจ โดยเขียนคําพูดดังตัวอยางการดขางลางนี้ 

Nothing can replace 

the loss of a loved one…. 

But, life must go on and 

Sometime we have to live for others. 

Just wanted you to know that 

I’m here for support, 

in whatever way I can! 

 

 

 

 

 

 

 



33 

a) เมื่อไปเยี่ยมผูปวย 

 เมื่อไปเยี่ยมผูปวย ควรใหกําลังใจ โดยเลือกใชคําพูดเหลานี ้

คําพูด การใช 

Get well soon. 

I hope you get better soon. 

I hope you’re feeling better. 

I wish you a speedy recovery! 

How are you feeling today? 

Is there anything I can do for you? 

กรณีเจบ็ปวยธรรมดา 

 

 

 

กรณีเจบ็ปวยธรรมดา หรือเจ็บหนักเขา

โรงพยาบาล 

ใชคําพูดนี้เพื่อแสดงความรูสึก อยากชวยเหลอื

เอาใจชวยจริง ๆ 

 

b) การแสดงความเห็นใจ (Showing sympathy) 

เมื่อมีผูมาปรับทุกขหรือเลาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาที่ประสบกับความโชคราย ผูฟงก็

มักจะพูดแสดงความเห็นใจ (Sympathy) และอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงที่ไดรับฟง คําพูดที่

ใชแสดงความเห็นใจ อาจเลือกใชไดตามสถานการณตาง ๆ ดังนี ้

คําพูด การตอบรับ 

My sympathy. 

My deepest sympathy. 

Thank you. 

Thank you so much. 

I am very grateful for your sympathy. 

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

We hope everything goes well through 

this suffering period. 

Thank you so much. 

I feel sympathy for you. Thank you. 
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สํานวนอื่น ๆ 

การแสดงความเห็นใจ เชน ปลอบโยน การตอบรับ 

Take it easy and don’t worry about that. 

Don’t worry, it will be all right. 

Don’t worry, I’ll take care of it. 

Don’t worry, it wasn’t your fault.  

Thank you. 

Thank you so much. 

 

การแสดงความเห็นใจ 

 

 

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

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

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

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

     How long will you be away? 

 Suree : I hope to be back next Monday. 

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

 Suree : Thank you so much. 

 

Activity 3.7   Drill the dialogue with your friend. 

กิจกรรมท่ี 3.7   ฝกบทสนทนาน้ีกับเพ่ือน  
 

Situation 1 

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

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

 A : Thank you so much. 

 

 

I’m sorry about that 
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Situation 2 

 A : I had an accident fall yesterday. 

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

 A : Thank you. 
 

Situation 3 

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

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

 A : Thank you so much. 

 

Activity 3.8    Fill the dialogue. 

กิจกรรมท่ี 3.8   เติมประโยคสนทนาใหถูกตอง 
 

 Suwat : Manop! What happened to your leg? 

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

   was slippery. 

 Suwat :             (1)          .              (2)          . 

 Manop :             (3)          . 

1. a)  It will be all right. 

b)  I’m sorry to hear that. 

c)  Don’t worry. 
 

2. a)  That’s very bad. 

b)  Get well soon. 

c)  That’s O.K. 
 

3. a)   Don’t mention it. 

b)   I’ll be O.K. 

c)   Thank you so much 
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เร่ืองท่ี  8  การแสดงความตองการ/การใหความชวยเหลือ (Request/help) 
  การสนทนาเพ่ือแสดงความตองการหรือการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ  

มีสํานวนที่เราอาจใชในการสนทนาไดดังนี ้

การแสดงความตองการ/การขอความชวยเหลือ การตอบรับ 

Would you mind + V.ing? 

Could you do me a favour (favor)? 

Certainly. 

Of course. 

Sure. 

Not at all. 

All right. 

With pleasure. 

การชวยเหลือ การตอบรับ 

What can I do for you? 

May I help you? 

Is there anything I can do for you? 

Would you mind if I ……….? 

Can I do something for you? 

I would appreciate it very much. 

Please, thanks a lot. 

That’s very kind of you. Thank you. 

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

หมายเหตุ : favor เปนภาษาอเมริกัน ถาเปนภาษาอังกฤษใหใช favour 
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บทสนทนาตอไปน้ีเปนการสนทนาในโอกาสตาง ๆ 

 

 

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

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

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

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

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

 Mr. B : Thanks. 
 

ศัพทท่ีควรทราบ (Word studies) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

convenience store 

soft drink 

mineral water 

juice 

n. 

n. 

n. 

n. 

รานสะดวกซือ้ 

เครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล 

น้ําแร 

น้ําผลไม 

 

กิจกรรมท่ี 3.9 

Answer these questions 
1. What does  Mr. B want to buy? 

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

3. Who is Mr. A? 

 

 

 

 

 

At the convenience store 
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หลักไวยากรณ (Grammar focus) 
1. ในเรือ่ง “ที่รานสะดวกซ้ือ” นีม้ีประโยคทีน่าสนใจ คือ 

What can I do for you? 

เปนประโยคคําถามสําหรับผูทีม่ีอาชีพบรกิาร เชน พนักงานขาย พนักงานบริการใน

รานอาหาร เปนตน ซึ่งมรีูปประโยคอีกหลายอยางทีใ่ชแทนกันได เชน 

 May I help you? 

 Can I do something for you? 

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

เขากําลังหาเครือ่งด่ืมอยู 

3. คําลักษณะนาม a bottle of เมื่อเวลาเราจะพูดถึงลกัษณะนามประเภทนับไมไดจะ

ตอทายดวย of  เชน 

 a  bottle  of  water 

 a  bottle  of  milk 

4. คําบุพบทแสดงสถานที่และตําแหนง (Prepositions of  Place and Position) 

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

on  เปนคําบุพบทบอกสถานที่ที่อยูบนหรือบอกทิศทางดานซายหรือดานขวามือ   

ในที่นี้คอื   on the shelves, on your left 

over  there เปนคําบุพบทบอกสถานทีท่ี่อยูไกลออกไป 

at เปนคําบุพบทบอกตําแหนงที่สิง่นัน้อยู ในที่นีค้ือ at the (very far) corner. 

 คําบุพบทแบงออกไดเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 

 4.1  คําบุพบทแสดงสถานทีแ่ละตําแหนง (Prepositions of place and position) เปนคําบุพบทที่

วางอยูหนาคํานามหรือคําสรรพนาม เพื่อแสดงสถานที่และตําแหนง เชน 

• Pom stands in front of the convenient shop. 

• Pat sits in a restaurant. 

• Toom puts her books on the shelf over the cupboard. 

 4.2  คําบุพบทบอกทิศทาง (Prepositions of direction) เปนคําบุพบทที่เช่ือมระหวาง

คํากริยากับคํานามหรือคําสรรพนาม หรือคาํบุพบทที่เช่ือมระหวางคํานามและสรรพนามเพื่อบอก

ทิศทาง เชน 
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• She walks along the road with her son. 

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

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

 4.3  คําบุพบทบอกเวลา (Prepositions of time) เปนคําบุพบทที่ใชในการบอกเวลา เชน 

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

• Obb will leave for Chingmai on Sunday. 

• Amnach went to the party in the evening. 

 4.4  คําบุพบทที่ใชในลักษณะอื่น ๆ เชน 

  1) ใชเพื่อบอกวิธีการเดินทาง 

• Pom used to go to school on foot. 

• Toom went to work by car yesterday. 

• Obb slept all the time in train. 

2) แสดงหนวยของภาชนะที่ใชบรรจ ุ

• Preecha bought three bottles of soft drink yesterday evening. 

• Pat drank two cups of coffee this morning 

• Pom gave a dozen of eggs to Toom. 

3)  ใชเพื่อแสดงผูกระทําในประโยค Passive voice โดยมีโครงสรางประโยค  

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

• The boy was hit by that car. 

• He had his suitcase repaired last week by Hans. 

4)  ใชบุพบท with เพื่อแสดงผูรวมกระทํา เชน 

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

• Pom usually has lunch with Preecha. 

• My father went to the hospital with my sister yesterday. 

5) ใชบุพบท as เพื่อใชสําหรับเปรยีบเทยีบความเหมอืน เชน 

• She is as tall as her sister. 

• Jook is as clever as Jim. 
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• Toom is as beautiful as Miss Thailand. 

 นอกจากนัน้ยังมีคําบุพบทอืน่ ๆ ที่มักใชเปนประจํา ไดแก to, from, up, down, about, under, 

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

 

 

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

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

 Hairdresser   : Just shampoo or shampoo and blow - dry? 

 Lady  : How much does it cost? 

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

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

 Hairdresser   : O.K. This way, please. 
 

ศัพทท่ีควรทราบ (Word Studies) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

shampoo 

blow - dry  

v. 

v. 
สระผม 

เปาผมใหแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the beauty salon 
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Activity 3.10   Choose the right answer. 

กิจกรรมท่ี 3.10   เลือกขอท่ีถูกตอง 
1. Where does this situation take place? 

a. coffee shop 

b. hairdresser 

c. beauty salon 

d. dress maker 
 

2. Who will shampoo the hair? 

a. customer 

b. my friend 

c. hairdresser 

d. tailor 
 

3. What does this lady want? 

a. hair- shampooed 

b. hair - cut 

c. blow - dry 

d. hair shampoo with blow - dry 
 

4. How much does it cost for shampoo only? 

a. 60 bath 

b. 50  bath 

c. 65  bath 

d. 55  bath 
 

5. How much must this lady pay? 

a. 60 bath 

b. 50  bath 

c. 65  bath 

d. 55  bath 
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หลักไวยากรณ (Grammar focus) 
1. ในเรื่อง “ที่รานเสริมสวย” มีประโยคที่สถานที่บริการมักใชสอบถามความ

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

และสอบถามความตองการของลูกคากอนเสมอ โดยใชสํานวนที่กลาวแลวในบทสนทนาที่ราน

สะดวกซ้ือ ประโยคที่ใชบอย ๆ เชน 

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

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

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

2.  รูปประโยคที่เราใหคนอืน่ทําอะไร จะใชรูปประโยคไดดังนี ้

to have + something + past participle (กริยาชอง 3)  

   หรือ   to have + someone + do + something 

Example  (ตัวอยาง) 

 I want to have my car washed. หรืออาจพูดวา 

 I want my brother wash my car. 

 I’d like to have my hair shampooed หรืออาจพูดวา 

 I’d like you to shampoo my hair. 

 

 
  

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

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

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

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

 B  : All right. 

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

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

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

  and register stand – by list for another one? 

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

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

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

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

ศัพทท่ีควรทราบ (Word Studies) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

book 

round-trip ticket 

flight 

available 

register 

stand – by list 

consideration 

tax 

insurance 

v. 

n. 

n. 

adj. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

จองลวงหนา 

ตั๋วไปกลับ 

เที่ยวบิน 

มี, หาได, เหมาะ 

ลงทะเบียน 

รายช่ือผูลงทะเบียนสํารอง 

การพิจารณา 

ภาษ,ีคาธรรมเนียมการประกัน 

 

Activity 3.11    Answer these questions. 

กิจกรรมท่ี 3.11    ตอบคําถามตอไปน้ี 
1. When will “B” go to Chiengmai? 

2. Are there three seats  available? 

3. Can “B” postpone his flight? Why? 

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

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

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

2. คํากริยาที่สําคัญคือ 

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

       Songkhla on Sunday evening at 7 o’clock หมายความวา ผมตองการจองต๋ัว          

       ไป – กลับสงขลา 3 ที่ เปนวันอาทิตยเวลาหนึ่งทุม อาจจะใชกริยา to reserve ก็ได 

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

– by    list for another one? หมายความวา ผมขอจองต๋ัวไป – กลับ 2 ที่ และขอ

ลงทะเบียน ในบัญชีรายช่ือสํารองอีก 1 ทีน่ั่งไดไหมครับ? 

 

 

 

 Aree : May I see the menu, please? 

 Waiter : Here you are, miss. 

 Aree : I’ll have fried chicken and rice. 

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

     to drink. 

 Aree : I’ll have some coffee, please. 

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

 Aree : I’d like my coffee black. 

 Waiter : Okay. A cup of black coffee. 

 Aree : Thank you. 

 

 

 

 

 

At a restaurant 
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หลักไวยากรณ (Grammar Focus) 

 เราใช Can I  และ Would you like เพื่อเสนอบริการที่สุภาพโดยใชโครงสรางดังนี ้

  

Can I + infinitive? 

Would you like + noun? 

ตัวอยางประโยค 

ประโยค ความหมาย 

Can I help you? 

May I help you? 

Can I get you anything to drink? 

บริกรพูดเพือ่ตอนรับและยินดีรบัใช 

บริกรพูดเพือ่ตอนรับและยินดีรบัใช 

คําสุภาพตามความตองการเลอืก

เครื่องด่ืม 

 

Activity  3.12  Fill the blanks with the suitable words. 

กิจกรรมท่ี 3.12   เติมคําในชองวาง 
1. A  : What ________ I do for you, sir? 

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

a.  shall 

b.  will 

c.  can 
 

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

B  :  Here you are. 

a.  menu 

b.  dish 

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

B  :   ____________. 

a.  white  bread 

b.  a piece of cake 

c.  orange juice 
 

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

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

a.  appetizers 

b.  drink 

c.  menu 

 

 

 

 Anan : Where is the cheapest hotel around here? 

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

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

 Mary : Yes , of  course. 

At the hotel………. 

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

 Receptionist  : Yes, we do. 

 Anan  : May I see the room, please? 

 Receptionist  : Follow me. We have twin – bed room and double bed room. 

 Anan  : I would rather take twin – bed room. 

 Receptionist  : How many days do you expect to stay? 

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

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

 Anan  : All right. Thank you. 

 Receptionist : Here are your keys. 

At the hotel 
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ศัพทท่ีควรทราบ (Word Studies)  

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

block 

luggage 

double bed room 

twin-bed room 

vacancy 

look after 

expect 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

v. 

v. 

อาคาร ตึกใหญ 

กระเปาเดินทาง 

หองทีม่ีเตียงเด่ียวสําหรับนอนไดสองคน 

เตียงเด่ียว สองเตียงวางในหองเดียวกัน 

หองวาง 

ดูแล 

คาดวา หวังวา 

 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

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

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

ตัวอยาง 

 A   : Would you like to play badminton today? 

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

 หรือถาเปนปฏเิสธ ใช not นําหนากริยาไดเลย 

ตัวอยาง 

 I’d rather not play badminton today. 

 

2. คําขยายซ่ึงอยูในรูปชองที่ 3 (เติม -ed) 

 คําคุณศัพทที่เปนกลุมคําขยายคํานาม บงบอกถึงลักษณะของคํานามนัน้ ๆ จะเติม -ed ใน

คํานามสุดทายกอนถงึคํานามที่ตองการขยาย 
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ตัวอยาง 

 a blue-eyed girl  ผูหญิงตาสีฟา 

 a round-faced girl  ผูหญิงหนากลม 

 a cold-blooded animal  สัตวเลอืดเยน็ 

 a bald-headed man  ผูชายหัวลาน 

 a long-legged girl  ผูหญิงขายาว  
 

ตัวอยางประโยค 

 She is a green – eyed girl with red hair. 

 John is a bald – headed man. 

 

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

กิจกรรมท่ี 3.13   เติมคําในบทสนทนาตอไปน้ี 
 A  : Good morning? Do you have any ___________ . 

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

 A  : Three days. 

 B  : Do you like twin – bed room or _________ ? 

 A  : Twin – bed room is all right. 

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

 A  : Bring my ___________ to the room, please. 

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

กลับบาน เธอตองการสงใหถึงประเทศไทยเร็วที่สุด เจาหนาที่จึงแนะนําใหเธอลงทะเบียนประกันพัสดุ

ภัณฑ พอไปช่ังน้ําหนักกลอง ปรากฏวา หนัก 20 ปอนด เธอแปลกใจเพราะช่ังที่ประเทศไทยได 9.2 

กิโลกรัม   แตพอมาอเมริกา ทําไมเปน 20 ปอนด (pound) ไปได แตก็ไดรับคําอธิบายวา หนวยการช่ัง

ไมเหมือนกัน ที่อเมริกาใชเปนปอนด แตประเทศไทยใชหนวยเปนกิโลกรัม หนึ่งปอนดเทากับศูนย

จุดส่ีหกกิโลกรัม (1 ปอนด = 0.6 กิโลกรัม) 

Word Studies   (ศัพทสํานวนท่ีควรทราบ) 

คํา สํานวน โครงสรางประโยค ความหมาย/การใช 

I would like to…… เปนการพูดแสดงความประสงคอยางสุภาพ แทนที่จะพูด

วา I want to…. ซึ่งไมสุภาพ ไมเหมาะสําหรับเหตุการณ

แบบนี้ กริยาที่ตามมา คือ infinitive หรืออาจจะตอดวย

คํานามก็ได เชน 

-  I would like to send this package to Thailand. 

-  I would like to register this letter. 

-  I would like some stamps, please. 

-  I would like to insure this package. 

Would you rather…. เปนการถามความประสงคของอีกฝายหนึ่งวา มีความ

ตองการอยางไร ชอบแบบไหน เปนตน คํากริยาที่ตาม 

มาคือ infinitive without to (ไมตองม ีto นําหนา) เชน 

-  Would you rather send it by air or ground? 

    (คุณตองการสงทางอากาศหรือทางพื้นดนิ) 

-  Would you rather insure this package? 

    (คุณตองการประกนักลองนี้หรอืไม) 

I would prefer to…. เปนประโยคสุภาพ แสดงความประสงคของผูพูด คํากริยาที

ตามมา เปน infinitive หรือกรยิาเติม ing ก็ได เชน 

At the Post Office 
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คํา สํานวน โครงสรางประโยค ความหมาย/การใช 

-  I would prefer to send it by air. 

-  I would prefer sending it by air. 

-  I prefer to insure (insuring) the package. 

How much do I have to pay? เปนการถามราคาทั้งหมดวาเทาไร 

 

Dialogue 

 

 

 Clerk : Hello. May I help you? 

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

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

 Somsri : What is the difference? 

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

     2 weeks by air. 

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

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

     back in case your package gets lost. 

 Somsri :  Yes, certainly. 

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

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

 Clerk : Right, 1 pound is 0.46 kilograms. 

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

 

 

 

 

 

At the Post office  



51 

Activity 3.14  Word studies 

กิจกรรมท่ี 3.14   ใหนําคําศัพทในบทสนทนามาเติมลงในชองวางตอไปน้ี 
 

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

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

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

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

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

5. How ……………………… do I have to pay? 
 

 

Activity 3.15   Answer the questions 

กิจกรรมท่ี 3.15  ตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1. What does Somsri want to do? 

a.  She wants to send a letter. 

b.  She wants to send a package. 

c.  She wants to buy some stamps. 
 

2. How does she want to send the package? 

a.  By air. 

b.  By ground. 

c.  By surface mail. 
 

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

a.  It takes 2 weeks. 

b.  It takes 60 days or less. 

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

a.  Yes, she does. 

b.  No, she does not. 

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

5. How much does the package weight? 

a.  It weighs 9.2 kilograms. 

b.  It weighs 20 pounds. 

c.  Both a and b are correct. 

 

 

 
 

Word Studies   (ศัพทท่ีควรทราบ) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

deposit 

bank account 

deposit slip 

withdraw 

account number 

teller 

v. 

n. 

n. 

v. 

n. 

n. 

ฝากเงินในบัญชีธนาคาร 

บัญชีธนาคาร 

ใบฝากเงิน 

ถอนเงนิ 

เลขที่สมุดเงินฝากธนาคาร 

พนักงานธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

At the Bank 
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ประโยคท่ีนิยมใช 

ประโยค ความหมาย 

I would like to open a bank account, 

please. 

ใชเมื่อตองการเปดบัญชีเงนิฝาก I would like to 

……. เปนการขึ้นตนประโยคที่แสดงความตองการ

ดวยคําสุภาพ 

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

I want to deposit this money into my 

account. 

ตองการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝาก 

I want to deposit it into my savings 

account. 

savings account หมายถึง บัญชีเงนิฝากสะสมทรัพย 

สวน current account เปนบัญชีเงนิฝากกระแส

รายวันที่สามารถเบิกเงินไดโดยเช็คหรือบัตรเครดิต 

I want to change some euros. ตองการแลกเงนิยูโร 

What is the exchange rate for today? สอบถามเกี่ยวกับอัตราเงนิแลกเปลีย่น 

The exchange rate is 1.64 euros to 

one pound. 

การบอกอัตราแลกเงิน 

I need to withdraw 5,000 baht from 

my saving account. 

ฉันตองการถอนเงิน 5,000 บาท จากบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพยของฉัน 

 

Activity 3.16   Read the dialogue and answer the questions. 

กิจกรรมท่ี 3.16   อานบทสนทนาและตอบคําถาม 
Nida is at the bank. She is talking to the teller. 

 Teller :  May I help you? 

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

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

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

 Teller : Just fill out this deposit slip. 

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

 Nida : Oh, thanks. I almost forgot. 

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

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

 

Questions : 

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

______________________________________________________________ 

2. What did she have to fill out? 

______________________________________________________________ 

3. What did the teller remind her to do? 

______________________________________________________________ 

4. Did Nida need anything else at the bank? 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

ศัพทสํานวนที่ควรทราบ (Word Studies) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

purchase 

jacket 

size 

try it on 

fitting room 

good fit 

v. 

n. 

n. 

v. 

n. 

adj. 

ซื้อ 

เสื้อคลมุขนาดส้ัน 

ขนาดของเส้ือ S, M, L, XL เปนตน 

ลองสวมดู 

หองลองเส้ือ 

พอด ี

 

Buying a jacket 
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Dialogue 

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

 Seller : Certainly. What can I do for you? 

 Susan : I need to purchase a jacket. 

 Seller : What is your size, please? 

 Susan : Medium should be fine. 

 Seller : Is this one O.K.? 

 Susan : Hmm, Can I try it on? 

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

 After a while….. 

 Susan : Does it look like a good fit? 

 Seller : It’s definitely your size. 

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

 Seller : How would you prefer to pay? 

 Susan : Can I use my credit card? 

 Seller : Sure. You’ll just sign here. 

 Susan : No problem. 

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

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

1. สํานวนขอความชวยเหลือ  

Can you… 

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

รูปประโยค  

       Can you…. เพื่อขอรองอยางสุภาพใหใครทําอะไรให ในท่ีนี้ Mary ขอใหคนขายชวยเหลือ

หนอย ถาจะใหสุภาพข้ึนไปอีก ควรมีคําวา please ตอทายดวย เชน 

 

 

Can you 

help me, please? 

give me the red sweater, please? 

show it to me, please? 

speak more slowly, please? 

ขอความชวยเหลือหนอย (คะ/ครับ) 

ชวยสงเส้ือสีแดงใหหนอย (คะ/ครับ) 

ขอชวยใหดูหนอยนะ (คะ/ครับ) 

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

 เปนคําสุภาพที่เสนอความชวยเหลอื อีกประโยคที่มคีวามหมายเชนเดียวกนั คือ Can I help 

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

ตอนรบัลูกคา 

2. กลุมคํากริยา (phrasal verb) ที่เกิดจากการนําคําหลายคํามารวมกัน และมีความหมาย

เฉพาะ ตัวอยางคํากริยาที่ควรทราบ ไดแก 

  2.1  to try on (ลองสวมใสเสือ้ผา ฯลฯ) 

  ตัวอยาง 

• He tried on several suits before. 

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

2.2  to wait on (ใหบริการในรานและภัตตาคาร) 
 

ตัวอยาง 

• A young clerk waited on me in that shop. 

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

2.3  to take part in (มีสวนรวม/เขารวม) 
 

ตัวอยาง 

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

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

2.4  to get over (หายจากความเจ็บปวย/ยอมรับการสูญเสีย) 

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

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

2.5  to look after (ดูแล) 

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

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

กิจกรรมท่ี 3.17   ตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1. What did Susan want to buy? 

a. a pair of shoes. 

b. eye - glasses. 

c. a jacket. 
 

2. What jacket size did she want? 

a. Size S 

b. Size M 

c. Size L 
 

3. Where is the fitting room? 

a. at the back of the shop. 

b. at the front of the shop. 

c. in the left corner. 
 

4. Did Susan like the jacket? 

a. No, she did not. 

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

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

5. How did she pay for the jacket? 

a. By cash. 

b. By check. 

c. By credit card. 
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เฉลย Chapter 1 
เรื่องท่ี 1  การออกเสียงพยัญชนะ sz ch sh 

กิจกรรมที่ 1.1  ไมมเีฉลย 

กิจกรรมที่ 1.2 ไมมเีฉลย 

กิจกรรมที่ 1.3 ไมมเีฉลย 

กิจกรรมที่ 1.4 

/t/ /id/ /d/ 

asked 

dropping 

stopped 

looked 

checked 

mixed 

wished 

risked 

liked 

shipped 

stressed 

helped 

climbed 

stayed 

performed 

described 

trained 

discovered 

named 

played 

disturbed 

drained 

studied 

used 

filmed 

tried 

waited 

needed 

decided 

visited 

exported 

lifted 

painted 

counted 
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เร่ืองท่ี 2  การออกเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมท่ี 2.1 ไมมีเฉลย 

กิจกรรมท่ี 2.2 ไมมีเฉลย 

 

เร่ืองท่ี 3   การออกเสียงตามระดับเสียงสูงตํ่า 
 

กิจกรรมท่ี 3.1  
 1.  a  2.  b  3.  a  4.  c  5.  c 
 

กิจกรรมท่ี 3.2 
 1.  sorry 2.  that’s 3.  apologize 4.  been 5.  missed 

 6.  boss 7.  had  8.  I’m sorry. 

 

กิจกรรมท่ี 3.3 
 1.  b  2.  a  3.  b  4.  c 

 

กิจกรรมท่ี 3.4 
 1.  b  2.  b  3.  b  4.  b 

 

กิจกรรมท่ี 3.5 
 1.  c  2.  b  3.  c  4.  a  5.  b 

 

กิจกรรมท่ี 3.6 
 1.  c  2.  b  3.  b  4.  a  5.  c 

 6.  c  7.  a 
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กิจกรรมท่ี 3.7       ใหครูประเมินเอง 

 

กิจกรรมท่ี 3.8 
 1.  b  2.  b  3.  c   

 

กิจกรรมท่ี 3.9 
1. B wants to buy some soft drink. 

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

3. A is the seller. 

 

กิจกรรมท่ี 3.10 
1. c 

2. a 

3. d 

4. b 

 

กิจกรรมท่ี 3.11 

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

2. No, there aren’t. 

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

4. It costs 10,500 Baht. 

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

 

กิจกรรมท่ี 3.12 
 1.  c  2.  a  3.  c  4.  a 
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กิจกรรมท่ี 3.13 
 vacancies,   stay,   double bed room,   sign,   luggage 

 

กิจกรรมท่ี 3.14 
 1.  package 2. rather 3.  takes up 4.  Would 5.  much 

 

กิจกรรมท่ี 3.15 
 1.  b  2.  a  3.  b  4.  a  5.  c 

 

กิจกรรมท่ี 3.16 
1. She wants to deposit this money into her account. 

2. She had to fill out a deposit slip. 

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

4. No, she did not. 

 

กิจกรรมท่ี 3.17 
 1.  c  2.  b  3.  c  4.  c  5.  c 
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Chapter  2 

What should you do? 

 

สาระสําคัญ   
การหาความหมาย การคนหาคําศัพท  และการออกเสียง การวิเคราะห การสังเกตคํา

ที่รากศัพท จากพจนานุกรม Dictionary   คําศัพท  การอานการปายประกาศ  สัญลักษณ  คําแนะนํา  

คําเตือนตาง ๆ  

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง หลังจากจบบทแลวผูเรียนสามารถ 
1. คนหาความหมายคําศัพทจากพจนานุกรมคําศัพท (Dictionary)ได 

2. วิเคราะหคําศัพทจากรากศัพทได 
3. เขาใจความหมายของปายประกาศ สัญลักษณ คําแนะนํา และคําเตือนได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่ 1  การใชพจนานกุรม 

 เร่ืองที ่2 การวิเคราะหศัพท รากศัพท อุปสรรค ปจจัย  

เร่ืองที่ 3  สัญลักษณ และปายประกาศตาง ๆ 

เร่ืองที่ 4  สลากยา และคูมือการใชอุปกรณตาง ๆ  

เร่ืองที่ 5  คําแนะนําและคําเตือนตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 



63 

เร่ืองท่ี 1  การใชพจนานุกรม (Dictionary) 
  พจนานุกรมเปนหนังสือที่จะชวยใหผูเรียนทราบความหมายของคําศัพท ชวย

ผูเรียนในการตรวจสอบตัวสะกดของคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไมแนใจ และพจนานุกรมยังแสดง

การอาน คําที่ถูกตองดวยดังนั้น ผูที่เรียนภาษาอังกฤษทุกคนควรฝกการใชพจนานุกรมใหคลอง 

เพื่อการศึกษาคําศัพทตาง ๆ ใหเขาใจ คําที่บรรจุอยูในพจนานุกรมจะเรียงตามลําดับตัวอักษร 

หากเปนพจนานุกรมอังกฤษ – ไทย จะเรียงคําจาก A – Z  ถาเปนพจนานุกรมไทย – อังกฤษ      

จะเรียงคําศัพทตั้งแต ก – ฮ ผูเรียนตองทราบและจําไดวา ตัวอักษรใดมากอนหรือหลังตัวอักษร

อื่น เพื่อที่จะคนหาความหมายของศัพทไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น  

 

การหาความหมายของคําศัพท (Finding the meaning of the words) 

1.  เปดหาความหมายโดยเปดเรียงตามลําดับตัวอักษร A – Z 

2. ผูเรียนอาจไมพบรูปของคําศัพท เหมือนดังที่ปรากฏในหนังสือที่กําลังอาน 

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

หรือขั้นสูงสุด –est เปนตน ดังนั้น ผูเรียนจะตองเปดหาจากคําศัพทหลัก จึงจะพบความหมายของ

คําศัพทที่ตองการ 

ตัวอยาง 

 watched มาจากคําวา watch 

 funniest มาจากคําวา funny 

 happiness มาจากคําวา happy 

3. คําศัพทหนึ่งคํา อาจทําหนาที่ไดหลายอยาง เชน kick เปนไดทัง้คํากริยาและ

คํานาม และในพจนานุกรมบางเลมจะมีตัวอยางประโยคใหดวย 

ตัวอยาง 

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

–n. การเตะ, การเตะลูกออกนอกเสน, การไลออกจากงาน 

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

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

  the jungle. 
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 ผูเรียนตองเขาใจโครงสรางของประโยคที่ตองการคนหาความหมายของคําศัพท

ดวย จึงจะสามารถเลือกแปลไดถูกตอง พจนานุกรมบางเลมจะใหคําที่มีความหมายเหมือน

ใกลเคียงกันหรือตรงขามกันใหดวย เชน ตัวยอ S. ในที่นี้คือ synonym แปลวา คําที่มีความหมาย

เหมือนกัน 

4. การใหความหมายของคําศัพทในพจนานุกรม 

        คําศัพทหนึ่งคําอาจจะมีความหมายหลายอยาง พจนานกุรมจะใหความหมาย

ทั้งหมดและเรียงความหมายที่ใชคนโดยทั่วไปกอน และตามความหมายที่ใชโดยเรียงลงไป 

Example  (ตัวอยาง) 

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

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

  นอกจากนั้นจะสังเกตเห็นวา พจนานุกรมยังใหขอมูลเกี่ยวกับการอานและการ

เนนคํา (stress) โดยเฉพาะคําที่ทําหนาที่ไดหลายอยาง และเขียนเหมือนกันแตอานตางกัน เชน 

คําวา present เปนไดทั้งคําคุณศัพท คํานาม และคํากริยา จะมีการออกเสียงหนักเบาตางกันได

สังเกตการใชเครื่องหมาย ′ บนเสียงอาน 

Example  (ตัวอยาง) 

  present (เพรซ′เซินท) adj. มีอยู, ปรากฏอยู, ปจจุบนั, เดี๋ยวนี้ –n. เวลาปจจุบนั, 

ขณะนี้, ของขวัญ 

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

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

  ใหผูเรียนสงัเกตการณออกเสียงหนกัเบา (stress) ของคําศัพท หากเปนคํานาม

และคุณศัพทจะลงเสียงหนักที่พยางคหนา แตหากเปนคํากริยา จะลงเสียงหนักที่พยางคหลัง หาก

ออกเสียงผิดก็จะทําใหความหมายเปลี่ยนไปดวย 

5. พจนานกุรมบางเลม จะอธิบายถึงโครงสรางการใชคาํศัพทคํานั้นดวย และ 

หากเปนคํากริยาก็จะแสดงใหเห็นถึงการเขียนในรูปชอง 2 และชอง 3 ดวย 
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Example  (ตัวอยาง) 

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

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

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

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

look after. 

  เราสามารถคนหาสํานวน (Idioms) ไดจากพจนานุกรม 

  

Example  (ตัวอยาง) 

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

          sit on the fence เหยียบเรือสองแคม 

 

ขอสังเกต 

• คําที่อยูในเครือ่งหมาย /  /  เปนคําอานของคําศัพทขางหนา ซึ่งในพจนานกุรมบาง

ฉบับจะมเีสียงอานเทียบเคียงใหศึกษา หากเปนภาษาไทยคําอานจะอยูใน (                ) 

• คํายอในเครื่องหมาย  [        ] 

[ I ] = กริยาที่ไมตองมีกรรมมารับ (intransitive verb) 

[T]  =  กริยาที่ตองมีกรรมมารับ (transitive verb) 

 

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

กิจกรรมที่ 1    

bill meaning extra glass democracy 

carport glad egg media law 

early soil boy gloom responsibility 

 

 

 

 

Idioms 
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1 6 11 

2 7 12 

3 8 13 

4 9 14 

5 10 15 

 

Activity 2   Write the meaning of the underlined words. 

กิจกรรมที่ 2   เขียนความหมายของคําที่ขีดเสนใต 

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

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

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

creative. It is a positive feedback system. 

  Some people seem more curious than others. Some people seem to enjoy 

creativity and new ideas more than others. 

 

Word Studies   (ศัพทที่ควรทราบ) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

creative 

creativity 

value 

as a result 

build up 

confidence 

abilities 

positive 

system 

curious 
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เร่ืองท่ี  2  รากศัพท อุปสรรค ปจจัย (Roots, Prefixes and Suffixes) 
  คําภาษาอังกฤษจํานวนมากมีรากศัพท (Root) มาจากภาษาลาติน (Latin) เหมือนกับ

ภาษาไทยที่มีจํานวนมากที่มีรากศัพทมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต นอกจากนี้คําภาษาอังกฤษอีก

จํานวนมาก ที่มีการใชคําเติมขางหนา หรือ Prefix และคําตอทาย หรือ Suffix ทําใหความหมายของ 

คําเดิม หรือของรากศัพทเดิม (Root) เปลี่ยนแปลงไป Prefix และ Suffix แตละตัวจะมีความหมาย 

ในตัวเอง เมื่อนําไปเปนสวนหนึ่งของคําอื่น จะทําใหเกิดความหมายใหม แตจะยังคงเคาความหมาย

ของรากศัพทเดิมบวกกับความหมายของ Prefix หรือ Suffix ที่เติมเขาไป ดังนั้น ถาหากเรารู

ความหมายของ Root ของคํานั้น รูความหมายของ Prefix ที่ใชหรือรูความหมายของ Suffix ก็จะทํา

ใหเราสามารถเดาความหมายของคําคํานั้นได 

การวิเคราะหคําศัพท 

1) วิเคราะหจากรากศัพท 
Root  

(รากศัพทเดิม) 

Meaning (ความหมาย) Vocabulary  

(คําศัพทที่สรางข้ึนใหม) 

ann, enni 

 

bio 

equ 

geo 

hydro 

 

neo 

nomo 

phono 

sci 

tele 

 

 

zoo 

year = ป 

 

life = ชีวิต 

equal = เทากัน, เสมอกนั 

earth = โลก 

water = น้ํา 

 

new = ใหม 

law = กฎ 

sound = เสียง 

know = รู 

distance = ไกล 

 

 

animal  = สัตว 

anniversary   การครบรอบปของเหตุการณใน 

                      อดีต (โดยเฉพาะการแตงงาน) 

biology          ชีววิทยา 

equity             ความเสมอภาค ความเทีย่งธรรม 

geography     วิชาภูมิศาสตร 

hydroelectric  เกี่ยวกับพลังงานไฟฟาที่ได 

                       จากพลังงานน้ํา 

neoclassic      สถาปตยกรรมใหม 

economic        เศรษฐศาสตร 

phonograph    หีบเสียง 

scientific         เกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

telephone       โทรศัพท 

television       โทรทัศน 

telescope        กลองโทรทัศน 

zoology         สัตววิทยา 
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2) วิเคราะหจากการเติมอุปสรรค (prefix) คําที่ใชเติมหนาคําศัพทเดิม จะทําให

ความหมายเปลี่ยนไป ดังนี ้

2.1  Prefix ที่เติมหนาคําแลว ทําใหคํานั้นมีความตรงกันขามหรอืเปนปฏเิสธ  

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

  im- ใชเติมหนา adjective ที่ขึ้นตนดวย m, p เชน 

   possible =  เปนไปได  impossible =  เปนไปไมได 

   mortal    =  ตาย immortal    =  ไมตาย 

  il- ใชเติมหนา adjective ที่ขึ้นตนดวย l เชน 

   legal  =  ถูกกฎหมาย illegal      =  ผิดกฎหมาย 

  ir- ใชเติมหนา adjective ที่ขึ้นตนดวย r เชน 

   regular  =  สม่ําเสมอ irregular       =  ไมสม่ําเสมอ 

  un- และ in- ใชเติมหนา adjective นอกเหนอืจากทีก่ลาวมาแลวขางตน  

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                          การเมือง 

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

 understand (v.)   =  เขาใจ  misunderstand    =  understand wrongly  

                                                                                                   (เขาใจผิด) 

 manage (v.)        =  จัดการ  mismanage         =  manage badly  

                                            (จัดการไมดี) 
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2.2  Prefix ที่เติมหนาคําแลว ทําใหคํานั้นมีความหมายแตกตางออกไปในแตละคําตาม

ความหมายของ prefix นั้น ๆ เชน 

Prefix Meaning Example 

re- 

re-, retro- 

inter- 

ex- 

anti-, contra- 

pro- 

again 

back 

between, among, together 

former, previous 

against 

in favor of 

rewrite, revisit, rearrange, reform, repeat 

return, replace, replay, repay 

interact, interchange, international, interview 

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

antifreeze, anti – bacterial, antisocial 

pro – British, pro – German, pro – hand  

        

                    2.3   Prefix ที่เติมแลวบอกความหมายปริมาณ (quantity) และขนาด (size) เชน 

Prefix Meaning Example Meaning 

mono- 

bi- 

 

semi- 

multi- 

one 

two, twice, both 

 

half or part 

many 

monorail 

bicycle 

bicentennial 

semicircle 

multiform 

a railway with a single rail 

two – wheeled machine for riding 

on happening once in 200 years 

half a circle 

having several different shapes 

 

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

                    following sentences. 

กิจกรรมที่  3   จงหาความหมายของคําที่พิมพตัวหนาของประโยคตอไปนี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3) วิเคราะหจากการเติมปจจัย (suffix) คือ คําที่เติมหลงัคําศัพทเดิมจะทําใหความหมาย

เปลี่ยนไป ดังนี ้

3.1 Suffix ที่เติมแลวทําใหเปนคํานามทีเ่กี่ยวกับคน หรือสิ่งของ (Noun which 

related to people or things) 

Suffix Meaning Word  

an, -ean,  

-ian 

person or thing that is of or belongs to  

ประชาชน หรือสิ่งของของประเทศนั้น ๆ : 

person skilled in or studying the subject 

ผูชํานาญในวิชาการ 

american 

historian 

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

-ee person to whom the action is done ผูรับการ

กระทํา 

trainee 

-eer person concerned with ผูเกี่ยวของ auctioneer 

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

screw driver 

-ess female  เพศหญิง actress 

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

teaching ผูเช่ือในความคิด หลักการ คําสอน;  

person 

who is skillful in…. ผูเช่ียวชาญ 

nationalist 

buddhist 

receptionist 

guitarist  

-ster person of a certain type คนกลุมเดียวกนั youngster 

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

Suffix Meaning Word  

-acy, -cy State or quality of  Bankruptcy การลมละลาย 

-age Activity Courage ความกลาหาญ 

-al Action Arrival การมาถึง 

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

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

-ful amount จํานวน handful จํานวน 1 กํามอื 

-ic, ics arts and sciences ศิลปศาสตร physics ฟสิกส 

-ing action การกระทํา gliding การรอน 

-ism idea, principle or teachings หลักการ คําสอน Buddhism พุทธศาสนา 

-ity state, condition, quality สภาพ คุณภาพ humidity ความรอนช้ืน 

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

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

-ment result of ผลของการกระทํา management การจัดการ 

-ness state; condition ภาวะ goodness ความดี 

-ship state or quality of ภาวะคุณสมบัต ิ leadership ภาวะผูนํา 

 

3.3 Suffix ที่เติมหลงัคําแลวทําใหหนาที่ของคําเปลีย่นไปเปนคําคุณศัพท, 

คํากริยา, วิเศษณ, คํากริยา และคํานาม ดังนี ้

1) Suffix ที่เติมแลวทําใหคํานั้นเปลีย่นเปนคําคุณศัพท (adjective) 

Suffix Meaning Example 

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

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

-ant, -ent causing เปนสาเหตุ pleasant เปนเหตุใหนาช่ืนชม 

-en made of ทํามาจาก wooden ทําจากไม เชน wooden 

chair 
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Suffix Meaning Example 

-er comparative เปรียบเทยีบขั้นกวา bigger ใหญกวา 

-ese belonging to; origin เปนของ/ 

ตนกําเนิด 

Japanese เปนของญ่ีปุน 

-ful full of; causing เต็มไปดวย/เปนเหตุให careful ระมัดระวงั 

-ing causing เปนเหตุให surprising ทําใหนาประหลาดใจ 

-ish Belonging to, having the character of 

เปนของ/มีลกัษณะของ 

Swedish เปนชาวสวเีดน 

childish ทําเหมือนเด็ก 

-less without ปราศจาก careless ประมาท ไมระมัดระวัง 

-like similar to คลายกับ childlike คลายเด็ก 

-ly like in manner, nature or appearance 

เหมือนอยางกับ 

motherly อยางเปนแม 

-ous, -eous,  

-ious 

causing เปนเหตุให dangerous ทําใหเกิดอันตราย 

-y full of; like that of เต็มไปดวย/

เหมือนกนั 

rainy เต็มไปดวยฝน 

2) Suffix ที่เติมแลวเปลี่ยนหนาที่ของคําเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) 

Suffix Meaning Example 

-ly in a manner of ในทีอ่าการระบ ุ quickly อยางเร็ว 

-ward(s) in direction of ในทิศทาง forwards ไปขางหนา 

-wise in direction of ในทิศทาง clockwise ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา 

3) Suffix ที่เตมิแลวเปลี่ยนหนาที่ของคําเปนคํากริยา (Verb) 

Suffix Meaning Example 

-en to make something……. ทําใหเปน whiten ทําใหขาว 

-ify cause; make something เปนเหตุให magnify ขยาย 

purify ทําใหบริสุทธ์ิ 
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Suffix Meaning Example 

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

stated condition ทําใหเปน/อยูใน

สถานะ 

centralize ทําใหเปนศูนยกลาง 

 

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

กิจกรรมที่ 4    สรางคําใหม 

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

ความหมายเกี่ยวกับคน หรืองานใหทานเปลีย่นคําขางลางนี้ โดยเติม suffix เขาขางทายคํา 

Put the right suffixes to the given words 

คํา คําใหม ความหมาย 

visit visitor แขกผูมาเยี่ยม 

work   

interpret   

piano   

act   

science   

novel   

art   

operate   

collect   

sail   

motor   

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

กิจกรรมที่ 5   จับคูคํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

กิจกรรมที่ 6   Suffix 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Pop 

Shop 

Film 

Computer 

Bus 

Child 

Ballet 

Professional  

Psychologist 

Singer 

Operator 

Footballer 

Dancer 

Manager 

Driver 

Director   

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

4. ……………………………….. 

5. ……………………………….. 

6. ……………………………….. 

7. ……………………………….. 

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

                      prefixes and suffixes. 

กิจกรรมที่ 7   หาความหมายรากคํา prefix  และ suffis  ตอไปนี้ 

Root word and word origin 

Root Meaning ความหมาย Word ความหมาย 

auto 

dent 

liter 

man 

neo 

phon-, 

phono- 

scrib 

script 

sol 

spec 

bio 

mar  

self 

tooth 

letter 

hand 

new 

sound, 

voice 

write 

 

sun 

look, see 

life 

see 

ตนเอง autobiography 

dentist 

literature 

manual 

innovation 

telephone 

 

manuscript 

 

solar 

spectacles 

antibiotic 

marine 

อัตชีวประวัต ิ

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 

____________ 

 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 
 

Prefix 

Root Meaning ความหมาย Word ความหมาย 

anti 

com 

dis 

il- 

im- 

in- 

inter 

Against 

with, together 

apart, not 

not 

not 

not 

between 

 antisocial 

community 

disagree 

illegal 

impolite 

invisible 

international 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 
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Root Meaning ความหมาย Word ความหมาย 

mal 

mono 

post 

Bad, evil 

one, single 

after 

 malnutrition 

monologue 

postgraduate 

____________ 

____________ 

____________ 
 

Suffix 

Root Meaning Word ความหมาย 

-an 

-er, or 

-ee 

-ian 

-ist 

person or thing belongs to 

person or thing that does something 

person to whom the action is done 

person skilled in the subject 

one who believes in 

American 

Dancer 

Trainee 

Historian 

socialist 
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เร่ืองท่ี  3  สัญลักษณและปายประกาศตาง ๆ (Signs and notices) 
  ปายประกาศหรือสัญลักษณเปนเครื่องมอืทีม่ีความหมายเฉพาะเปนทีเ่ขาใจที่

ยอมรับในการปฏิบัติตามของการจัดระเบยีบสังคม การส่ือสารจะเปนรูปภาพหรอือาจมีขอความ

สั้น ๆ ที่ไดใจความชัดเจน ผูเรียนควรศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อจะไดเขาใจในเรื่องปายประกาศ

และสัญลักษณ เพื่อการใหความรวมมอืและปฏบิัติตามไดถูกตอง 

  เครื่องหมายสัญลกัษณอาจจัดเปนหมวดหมูไดดงันี ้

1. ปายสัญลักษณใหขอมูล (Signs giving information) เปนปายสัญลักษณทีม่ีตาม 

สํานักงาน เพือ่ไดขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน หรือระวังคนงานอยูในสํานักงานหรือโรงงาน หรือ

ในกรณีทีม่ีเหตุฉุกเฉินจําเปนตองใชในกรณีพเิศษ เชน 

 

    Beware Radioactive  (ระวังสารกัมมันตภาพรงัสี) 

 

     

    Fire extinguisher  (เครื่องดับเพลิงเคม)ี 

 

 

    Free phone   (โทรศัพทเฉพาะฉุกเฉิน) 

 

 

2. ปายสัญลักษณหามปฏิบัติ  เปนปายที่สัง่ใหปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตาม เชน 

 
Don’t bring food and beverage here 

(หามนําอาหารเครื่องดื่มมาที่นี)่ 

 

 
Don’t take photo  

(หามถายรูป) 

 
Don’t use the phone  

(หามใชโทรศัพท) 

 

 
Don’t smoke  

(หามสูบบุหรี)่ 
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Do not enter  

(หามเขา) 

 

 
Don’t take durian inside. 

(หามนําทุเรียนเขาไป) 

 

3. ปายสัญลักษณทางจราจร  เพื่อบอกใหผูเดนิทางปฏบิัติหรือไมปฏิบัต ิ

หรือใหระวังอันตราย เชน 

  เครื่องหมายจราจรที่ใชบังคับ (Regulatory signs) เชน 
 

 

 

 

 

No parking   (หามจอด) 

 

 

 

 

No turn left.  (หามเลี้ยวซาย) 

 

 
 

 

One way.  (เดินรถทางเดียว) 

 

 

Stop  (หยุด) 

 
 

  เครื่องหมายจราจร ที่เปนการเตือนภัย หรือใหขบัดวยความระมัดระวัง  

                      (Warning signs) เชน 

 
 

 

Pedestrian Crossing  

(ทางมาลายสําหรับคนขาม) 
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The road is slippery (ถนนลื่น) 

 

 

  ปายจราจรที่สัง่ใหปฏิบัติตาม เชน 

 

 

80 kilometers per hour speed-limit  

(จํากัดความเรว็ 80 กิโลเมตรตอช่ัวโมง) 

 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

 ในการแสดงออกในลักษณะของคําพูดที่เปนคําช้ีแนะ หรือคําส่ังจะใชเปนรูปประโยค

คําส่ังใหปฏิบัติหรอืเปนการปฏเิสธไมใหปฏบิัติ โดยมีโครงสรางดังนี ้

 บอกเลา 

Example   (ตัวอยาง) 

 Shake the bottle well before use. 

 Clean the floor. 

 ปฏิเสธ 

Example   (ตัวอยาง) 

 Don’t sit here. 

 Don’t take your dog inside. 

 Don’t park here. 

Indirect Sentences 

 หากเราไปกลาวตอใหผูอืน่ฟงวา ใครส่ังใหเราทําหรอืไมทําอะไรอาจพูดในโครงสรางของ

ประโยค indirect ไดดังนี ้

 They told me not to sit here. 

 The officer told me not to take my dog inside. 

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

Example   (ตัวอยาง) 

 Wait for me, please. 

 I asked my mother to wait for me. 

 

Activity 8   Write these sentences into indirect sentences. 

กิจกรรมที่ 8   เขียนประโยคตอไปนี้ใหเปนประโยค Indirect sentence 

1. John said to Mary, “Go away”. 

_________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________ 
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เร่ืองท่ี  4  ฉลากยาและคูมือการใชอุปกรณตาง ๆ 

            4.1   ฉลากยา (Drug Lables) 

 ขอความบนฉลากยาจะใหขอมูลเกี่ยวกับตัวยาที่สําคญั (Active ingredients) สรรพคุณ

ของยา (Uses) ขอควรระวังในการใช (Warnings) วิธีใช (Directions) และขอมลูคําแนะนําอืน่ ๆ ที่

สําคัญ เชน เก็บไวในที่เย็น เปนตน 

 ขอความที่เปนการใชยา ขอควรระวัง ขอมูลคําแนะนําอื่น ๆ มักจะเขยีนอยูในรูปของ

ประโยคคําส่ัง ซึ่งขึ้นตนดวยคํากริยา เชน 

- Keep out of reach of children. (เก็บใหพนมือเด็ก) 

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

- Shake well before use. (เขยาขวดกอนใชยา) 

นอกจากนี้ ยังมีขอความคําแนะนําอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชยาที่ควรทราบ เชน 

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

- The doses must not be divided. (ตองไมแบงยากนิ กินยาตามคําส่ังอยาง

เครงครัด) 

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

ศึกษาสวนประกอบของฉลากยาตอไปนี้ใชพจนานุกรมหาความหมาย 
 

Drug Facts 

Active ingredients Purpose 
Amica Extract 30% …………….. Analgesic 

Uses Reduces and relives the following symptoms 

          ♣ Bruises       ♣ Sprians      ♣  Wounds 

          ♣ Anti – inflammatory        ♣  Analgesic 

Warnings 

Ask a doctor before use if you have 

          ♣ Severe bleeding 

If pregnant or breast – feeding, ask a health 

Professional before use. 

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

Directions 

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

absorbed. 

Other information 

Store at 20 - 25°C (68 - 77°F) 

 

Word Studies   (ศัพทที่ควรทราบ) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

drug facts n. ขอมูลตวัยา 

ingredient n. สวนผสม 

reduce vt., vi. ลด 

relieve vt. บรรเทา 

symptom n. อาการ 

severe adj. รุนแรง 
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คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

pregnant adj. มีครรภ 

breast – feeding 

overdose 

adj. 

n. 

เลี้ยงบุตรดวยนมมารดา 

ขนาดยาที่รับประทานมากเกนิ

กําหนด 

 

Grammar focus   (หลักไวยากรณ) 

  ประโยคคําส่ัง จะละประธานไวในฐานทีเ่ขาใจ เพราะประโยคคําส่ัง เปนประโยค 

ที่บอกใหผูฟง หรือผูรับสารเปนผูกระทํา ดังนัน้ ประธานของทุกประโยคคําส่ังกค็ือ YOU นั่นเอง 

ประโยคชนิดนีม้ักพบในคําช้ีแจง (Instructions) 

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

Place (P) + Time (T) เชน 

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

(You) Ask a doctor  before use. 

(You) Ask A health professional  before use. 

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

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

ปุมปลดล็อค) 

 

(You) Lift the back cover off.   

(You) Align the contacts of the 

battery with the 

connectors on the 

battery compartment. 

(contact = จุดสัมผัส 

battery compartment = 

ตัวโทรศัพทที่เปนชอง

ในแบตเตอรี่) 

 

(You) Close  the back cover.   

 

 

 

 



84 

 4.2  คูมือการใชอุปกรณ (Instruction) 

 การใช Sim card และ Battery ของโทรศัพทมอืถอื 

ขั้นตอนการเตรียมโทรศัพทมือถือ (Cell phone) 

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

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

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

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

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

compartment, and insert in the direction of the arrow 

 

Word Studies  (ศัพทควรรู) 

Vocabularies  

(คําศัพท) 

Meaning  

(ความหมาย) 

Vocabularies  

(คําศัพท) 

Meaning  

(ความหมาย) 

press 

remove 

insert 

align 

กด 

ถอด  เอาออก 

ใสเขา  บรรจ ุ

จัดใหเปนเสน

เดียวกนั 

direction 

arrow 

device 

bevel 

ทิศทาง 

ลูกศร 

อุปกรณ 

สวนลาดเอียง

ของเสนผิวหนา

ที่ไมเปนมุมฉาก 
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Activity 9   Rearrange these steps according to the pictures. 

กิจกรรมที่ 9  เรียงลําดับการใชโทรศัพทมือถือใหถูกตองตามข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Electric cooker  หมอหุงขาวไฟฟาเปนอุปกรณที่ใชกันเกือบจะทุกครัวเรอืนใน

ปจจุบนั หมอหงุขาวไฟฟาแตละชนิดจะมีประสทิธิภาพแตกตางกันไปแลวแต

ยี่หอ รุน และขนาด 

 Parts of the rice cooker    

                           

1.  Insert the battery. 

2. To replace the cover, 

direct the top locking 

catch toward its slot 

first and then press 

down until the cover 

locks into place. 

3. Insert the SIM card into 

the card holder. Ensure that 

the beveled corner on the 

card is facing right, and that 

the contact area on the card 

is facing down. 

4. With the back of the 

device facing you, press 

and hold the release 

button and lift up the 

cover. 

ลําดับท่ีถูกตองคือ (นําตัวเลขมาใสท่ีนี่) 
 
.................        ..................        .................       ................. 

lid 
inner bowl 
handle 
keep warm light 
 

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

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

lid 

handle 

inner bowl 

measure 

rinse 

fill up 

appropriate 

require 

graduate 

separate 

immediately  

n. 

n. 

n. 

vt. 

vt. 

v. 

adj. 

vt. 

vt. 

adj. 

adv. 

ฝาหมอ 

ที่จับ 

หมอใบใน 

วัด 

ลาง, ริน 

ใสใหเต็ม, บรรจุเต็ม 

เหมาะสม 

ตองการ, ประสงค 

แบงออกเปนขีด ๆ 

แบงออก 

ทันท ี

 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

 Passive Voice 

  เราใช passive voice ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ คอื 

1. ในกรณีทีเ่นนผูถูกกระทํา เชน   The mistake was discovered. 

2. ในกรณีทีไ่มทราบวาใครเปนผูกระทํา  เชน   Suda’s car was stolen. 

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

4. ใชกับกริยาที่ตองการกรรมเทานัน้ 

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

 Active   :  Jane eats an orange. 

 Passive   :  An orange is eaten by Jane. 

 Active   :  Jane is eating an orange. 

 Passive  :  An orange is being eaten by Jane. 

 Active   :   Jane ate a mango. 
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 Passive  :   An orange was eaten by Jane. 

 Active   :    Jane will eat an orange. 

 Passive  :   An orange will be eaten by  Jane. 

 Active   :   Jane has eaten an orange. 

 Passive  :   An orange has been eaten by Jane. 
 

 Washing machine  เครื่องซักผาในปจจุบนัจะใชกันแพรหลาย เพราะประชาชน

ในเมอืงสวนใหญจะทํางานไมมเีวลาซักผาดวยตัวเอง ประกอบกับแมบานก็หา

ยาก จึงนิยมหันไปใชเครือ่งซักผากันมาก 

              

เครื่องซักผาแตละเครือ่งจะมปีระสิทธิภาพแตกตางกนั

ไป แลวแตยี่หอ รุน แตสวนประกอบที่สําคัญ ๆ ใน

การทํางานดังนี ้

1.1 ปุมเปด/ปด (ON/OFF) ใชสําหรับ

เปด/ปดเครือ่ง 

1.2 ปุมซักผา (WASH) ใชสําหรับซัก

เสื้อผา บางยี่หอจะสามารถเลือก

ไดวาจะใหเครื่องซักกี่ครั้ง  

          ซักอยางไร  

1.3 ปุมต้ังเวลา (TIMER) ใชสําหรับต้ังเวลาในการซักวาจะใหเครือ่งใชเวลาในการ

ซักกี่นาที  

1.4 ปุมต้ังโปรแกรม (PROGRAM) จะมีโปรแกรมตาง ๆ ใหเลือกแลวแตประเภท

ของเสือ้ผา อุณหภูมิ และประเภทของการซัก ซึ่งเครือ่งซักผาบางรุนจะสามารถ

เลือกโปรแกรมในการซักไดหลายโปรแกรม 

  ในการซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผานั้น ผูเรียนตองดูดวยวาเส้ือผาที่จะใชซักดวย

เครื่อง ซึ่งเปนเสือ้ผาสําเร็จรูป ปกติจะมีปายกําหนดวิธีการซักเสื้อผาช้ินนัน้ ๆ ไวดวย  
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  ขอใหผูเรียนศึกษาคูมอืการใชเครื่องใชไฟฟา หรืออปุกรณตาง ๆ ที่เปน

ภาษาอังกฤษและสังเกตปุม รวมทั้งการต้ังโปรแกรมในแตละเครื่อง พยายามทําความเขาใจและ

ลองปฏิบัติตามจนกวาจะสามารถใชอปุกรณนั้นได 

 

เร่ืองท่ี  5  คําแนะนํา และคําเตือนตาง ๆ (Advices and Tips) 

 5.1  คําเตือนเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ 

        กรมอุตุนยิมวิทยา ประเทศไทย มีเวบ็ไซตสําหรบัการพยากรณอากาศ และมีการ 

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

เพิ่มเติมได 

        ใหผูเรียนศึกษาประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวทิยาภาษาอังกฤษขางลางนี้และ

เปรียบเทียบกับคําประกาศเตือนฉบับเดียวกัน แตเปนภาษาไทยใหผูเรียนหาความหมายของคํา 

ในประกาศในตารางขางทาย 
 

Warning 

“Heavy Rainfalls and Strong Wind – Waves” 

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

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

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

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

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

foothills and waterways to be in effect for alert areas for provinces of Chumphon, Ranong, Surat 

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

              Wind – waves above 2 meters in the thundershower areas are likely in the Andaman Sea 

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

“ฝนตกหนักและคลืน่ลมแรง” 

ฉบับที่ 3 (121/2552) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 

                 รองความกดอากาศตํ่ากําลังคอนขางแรงยงัคงพาดผานภาคเหนอืตอนลางภาคกลาง

ตอนบนและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตทีพ่ัดปกคลมุทะเลอนัดา

มัน ประเทศไทย และอาวไทยมกีําลังคอนขางแรง ลกัษณะเชนนี้ ทําใหทัว่ประเทศยงัมีฝนตกชุก

หนาแนนโดยมีฝนตกหนักในบางพืน้ที่ สําหรับในชวง 2 – 3 วันที่ผานมา ภาคใตมีฝนตกหนัก

เกิดขึ้นในหลายพืน้ที่ จงึขอใหประชาชนในพืน้ที่เสีย่งภัยบรเิวณทีล่าดเชิงเขาใกลทางน้ําไหลผาน 

และพื้นทีลุ่มบริเวณจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรงั และสตูล ระมัดระวงั

อันตรายจากสภาวะน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลากตอไปอีก 1 – 2 วัน 

               สวนคลื่นลมในทะเลอนัดามนั และอาวไทยโดยเฉพาะบริเวณที่ฝนฟาคะนอง มีคลืน่สูง

มากกวา 2 เมตร ขอใหชาวเรอืเพิม่ความระมัดระวังอนัตรายในการเดินเรอืในระยะ 1–2 วันนี้ไวดวย 

 

Word Studies   (ศัพทที่ควรทราบ) 

คํา/ขอความ ความหมาย (ภาษาไทย) 

Warning การเตือน 

Heavy Rainfalls ฝนตกหนัก 

Strong Wind – Waves  คลื่นลมแรง 

Time Issued ลงวนัที ่

low pressure trough รองความกดอากาศตํ่า 

the upper central ภาคกลางตอนบน 

prevails over the Andaman sea มีกําลังปกคลมุทะเลอนัดามนั 

torrential rain ฝนตกชุก 

isolated heavy falls ฝนตกหนักบางพื้นที ่

flash floods น้ําทวมฉับพลนั 

alert areas พื้นที่เสีย่งภัย 

Thundershower ฝนตกคะนอง 

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

กิจกรรมที่ 10   ใหผูเรียนอานประกาศเตือนตอไปนี้ และตอบคําถามขางลาง 

Warning 

“Heavy Rainfalls and Strong Wind – Waves” 

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

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

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

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

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

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

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

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

proceed with caution during 2 – 3 days. 

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

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

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

a. Sunny. 

b. Heavy rainfalls with strong waves. 

c. Low pressure trough still is expected soon. 

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

a. North 

b. East 

c. Upper Central 

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

a. Phuket 

b. Songkla 

c. Krabi 
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4. Which sentence is true according to the warning? 

a. People  in Ranong should be aware of floods. 

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

c. Decreasing in rainfall is expected in the North. 

5. What does “torrential rain” mean? 

a. Strong wind. 

b. High waves. 

c. Very heavy rain. 
 

 5.2  ขอควรปฏิบัติในการเขาชมพิพิธภัณฑ (Museum Rules) 

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

สหรัฐอเมริกา เปนแหลงรวมงานศิลปะ ภาพวาด และวัตถุโบราณตาง ๆ เปดบริการใหเขาชม เพื่อ

ศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในช้ินงานทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑแหงนี้        อยางไรก็ตาม      

ผูเขาชม ตองปฏิบัติตามกฎของพิพิธภัณฑ เพื่อใหงานศิลปะและวัตถุโบราณเหลานั้นยังคงสภาพที่

ดี ไมชํารุดเสียหาย เพื่อใหประชาชน เยาวชนรุนตอ ๆ ไป ไดมีโอกาสช่ืนชมงานศิลปะและ

วัฒนธรรมเหลานี้ตอไปตราบนานเทานาน 

  ขางลางนี้ เปนกฎของพิพิธภัณฑ The hood Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Rules 

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

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

by many generations to come! 

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

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

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

touching or bumping. 

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

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

as you talk, write, or draw. 

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

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

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

การใชคํากริยา help และ avoid 

 help 

  การใชคํากริยา help ในประโยค สามารถตามดวยกรยิา infinitive ที่มีคําวา to  

หรือไมมีคําวา  to  ก็ได เชน 

 Can you  help wash the dishes? หรือ 

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

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

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

 (โปรดชวยเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑคุมครองงานศิลปะที่แสดงในหองแสดงศิลปะ) 

 avoid 

  คําวา avoid ตองตามดวยคํากริยาเติม ing เชน 

 Try to avoid using the car. (พยายามหลีกเลี่ยงการใชรถยนต) 

 This helps to avoid accidental touching or bumping. 

 (นี่ชวยหลีกเลี่ยงการถูกหรือชนโดยบงัเอิญ) 

 

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

กิจกรรมที่ 11  ใหผูเรียนหาคําศัพทจาก Museum Rules นํามาเติมในประโยคตอไปนี ้

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

galleries. 

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

      and even rust metal. 

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

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

กิจกรรมที่ 12  ใหนักศึกษาอานและตอบคําถามตอไปนี ้

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

a. By paying the entrance fee. 

b. By following the museum rules. 

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

2. Why do museum keep a  distance? 

a. Six  rules. 

b. Seven  rules. 

c. Eight  rules. 

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

a. So that the museum has more visitors. 

b. To save the art for the next generations. 

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

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

museum want visitors to do? 

a. Keep a good distance from the art. 

b. Not to eat nor drink in the galleries. 

c. Not to take pictures of the art. 

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

a. Buy one from a souvenir shop. 

b. Go to the Visitor Services Desk. 

c. Use a pen instead of a pencil. 

6. Does the museum provide food for the visitors? 

a. Yes. But for the eyes only. 

b. Yes. Only on request. 

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

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

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

c. No photography is allowed in the museum. 

8. What does “food for thought” mean? 

a. Food you can eat. 

b. Food you can think of. 

c. Something for someone to think about. 

 

 คําแนะนําในการปรุงอาหารไทย 

         ผัดเปรี้ยวหวานไก เปนอาหารขึ้นช่ือของ

ประเทศไทยไปทั่วโลก นักศึกษาทําผัดเปรี้ยวหวานไก

เปนหรือไม ลองคุยกับเพื่อนวา ผัดเปรี้ยวหวานไก      

เขาทํากันอยางไร หรือจะชวนกันทําเปนอาหารกลางวัน 

อาหารเย็นก็ได 

  

 

 คราวนี้ เรามาดูวธีิการทําเปรี้ยวหวานไก เปนภาษาอังกฤษนะครับ  แตกอนอื่นขอใหศึกษา

คําศัพทที่เกี่ยวของกอน 

 

Instruction (วิธีทํา) 

 Thai Sweet and Sour Chicken Recipe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

until golden and crispy on the outside. 

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

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

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

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

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

 

Word Studies  (ศัพทควรรู) 

Vocabularies  

(คําศัพท) 

Meaning  

(ความหมาย) 

Vocabularies  

(คําศัพท) 

Meaning  

(ความหมาย) 

breast 

strip 

sour 

corn flour 

อก 

เปนริ้ว 

เปรี้ยว 

แปงขาวโพด 

marinate 

simmer 

crispy 

garlic 

 

หมัก จุน้ําซอส 

เคี่ยวใหเดือด ตุน 

กรอบ 

กระเทยีม 

 

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

กิจกรรมที่ 13   ใหหาคําในสูตรการทําเปร้ียวหวานไก และนํามาเติมลงในชองวางขางลางนี้ 

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

…………………. . 

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

      for 15 to 30 minutes. 

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

………………………… . 

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

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

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

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

……………….. the flavors. 

 

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

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

recipe. 

กิจกรรมที่ 14  ใหผูเรียนเรียงลําดับข้ันตอนการทําผัดเปร้ียวหวานไกตามวิธีทําขางตน 

1. Add sweet and sour sauce. 

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

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

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

5. Prepare the sweet and sour sauce. 

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

กิจกรรมที่  1   

 bill    boy    carport democracy early egg extra glad glass  

gloom     law    meaning media    responsibility  soil 

กิจกรรมที่  2    

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

creative 

creativity 

value 

as a result 

build up 

confidence 

abilities 

positive 

system 

curious 

adj. 

n 

v 

conj. 

v 

n 

n 

adj. 

n 

adj. 

ซ่ึงเกิดจากความคิดสรางสรรค 

ความสามารถในการสรางสรรค 

ใหความสําคัญ 

ดังท่ี เนื่องแต ผลของมันคือ 

สราง เพิ่ม 

ความเชื่อถือ ความไววางใจ 

ความสามารถ 

แนนอน เชื่อถือได 

ระบบ 

ซ่ึงอยากรูอยากเห็น 

 

กิจกรรมที่ 3  

1. understood wrongly 

2. not approve 

3. not effective 

4. the state of being pure 

5. not responsible 

6. not legible 

7. not important 

8. not agree/not possible 

9. spelled wrongly 

                      10.   not active 
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กิจกรรมที่  4   

คํา คําใหม ความหมาย 

visit visitor แขกผูมาเยี่ยม 

work worker คนงาน 

interpret interpreter คนแปล ลาม 

piano pianist นักเปยโน 

act actor นักแสดง 

science scientist นักวทิยาศาสตร 

novel novelist นักเขยีนนวนิยาย 

art artist จิตรกร 

operate operator พนักงาน 

collect collector ผูสะสม 

sail sailor ทหารเรือ 

motor motorist ผูขับขี่ยานยนต 

speak speaker ผูพูด 

กิจกรรมที่  5   

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

psychologist, ballet dancer, professional footballer 

กิจกรรมที่ 6  

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

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

Root word and word origin 

Root Meaning ความหมาย Word ความหมาย 

auto 

dent 

liter 

man 

neo 

phon-, 

phono- 

scrib, 

script 

sol 

spec 

bio 

mar  

self 

tooth 

letter 

hand 

new 

sound, 

voice 

write 

 

sun 

look, see 

life 

see 

ตนเอง 

ฟน 

จดหมาย 

มือ 

ใหม 

เสียง 

ดวยเสียง 

เขียน 

 

ดวงอาทิตย 

มองดู 

ชีวิต 

เห็น 

autobiography 

dentist 

literature 

manual 

innovation 

telephone 

 

manuscript 

 

solar 

spectacles 

antibiotic 

marine 

อัตชีวประวัติ 

ทันตแพทย 

วรรณกรรม 

คูมือ 

นวัตกรรม 

โทรศัพท 

 

ตนฉบับ 

 

แสงอาทิตย 

แวนสายตา 

ยาปฏิชีวนะ 

ทางทะเล 

Prefix 

Root Meaning ความหมาย Word ความหมาย 

anti 

com 

dis 

il- 

im- 

in- 

inter 

mal 

mono 

post 

Against 

with, together 

apart, not 

not 

not 

not 

between 

bad, evil 

one, single 

after 

ตอตาน, ดูขัดแยง 

กับ, ดวยกัน 

แยกจาก, ไม 

ไม 

ไม 

ไม 

ระหวาง 

ไมดี, ชั่วราย 

หนึ่งเดียว 

หลังจาก 

antisocial 

community 

disagree 

illegal 

impolite 

invisible 

international 

malnutrition 

monologue 

postgraduate 

ตอตานสังคม 

ชุมชน 

ไมเห็นดวย 

ที่ผิดกฎหมาย 

ไมสุภาพ 

มองไมเห็น 

ระหวางประเทศ 

การขาดแคลนอาหาร 

การพูดคนเดียว 

ระดับปริญญาโท 
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Suffix 

Root Meaning Word ความหมาย 

-an 

-er, or 

-ee 

-ian 

-ist 

person or thing belongs to 

person or thing that does something 

person to whom the action is done 

person skilled in the subject 

one who believes in 

American 

Dancer 

Trainee 

Historian 

socialist 

ชาวอเมริกัน 

นักเตนรํา 

ผูฝกงาน 

นักประวัติศาสตร 

นักสังคมนิยม 
 

กิจกรรมที่ 8 

1. John told Mary to go away. 

2. The teacher told her students to shut up. 

3. Suda told Suwit not to smoke. 

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

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

กิจกรรมที่  9 

                      เรียงลําดับขั้นตอน ดังนี้   4 – 3 – 1 – 2        

กิจกรรมที่  10 

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

กิจกรรมที่  11 

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

กิจกรรมที่  12   

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

กิจกรรมที่  13   

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

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

กิจกรรมที่ 14 

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

Hello! Could you tell me……? 
 

สาระสําคัญ 
  ปจจุบันการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทมีการใชกันอยางกวางขวาง ดังนั้นมารยาท

การใชโทรศัพทในการติดตอกับเพื่อน ญาติ หรือสอบถามขอมูล จําเปนตองใชสํานวนภาษาที่

เหมาะสม ถูกตอง  จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายของการส่ือสารในเรื่องที่ตองการ 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. ใชสํานวนภาษาที่เหมาะสมในการพูดโตตอบทางโทรศัพทกับเพื่อน  

ญาติพี่นอง และผูคุนเคยได 

2. ใชโทรศัพทในการสอบถามขอมูลตาง ๆ ได 

3. ใชโทรศัพทในการสอบถาม หรือใหขอมูลทีเ่กี่ยวกับงานอาชีพได 

 

ขอบขายเน้ือหา 
  เรื่องที่  1  การติดตอทางโทรศัพทกับผูคุนเคย 

  เรื่องที่  2  การติดตอทางโทรศัพทเพือ่สอบถามขอมลูตาง ๆ 

  เรื่องที่  3  การติดตอทางโทรศัพทเพือ่การประกอบอาชีพ 
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เร่ืองท่ี  1  การติดตอทางโทรศัพทกับผูคุนเคย 
  ในการโทรศัพทมีทั้งสถานการณที่โทรไปหาผูที่คุนเคย ติดตอธุระสวนตัว 

และสถานการณที่เปนทางการ เชน การติดตอการงาน การติดตอธุรกิจ การจองหองพัก/ 

ตั๋วโดยสาร ภาษาที่ใชในสถานการณที่ไมเปนทางการ ยอมแตกตางจากสถานการณทีเ่ปน 

ทางการ  

การโทรศัพทถึงผูที่คุนเคย : จะใชภาษาแบบกันเองทีไ่มเปนทางการ หรอืภาษา 

ที่เปนกันเอง (informal) ในการโตตอบระหวางผูเรียกเขา (caller) กับผูรับสาย (receptionist) 

ตัวอยางประโยค คําอธิบายภาษา 

Hello. 

Good morning   02 2819090 

Introduction: 

ใชสําหรับผูรับ (receptionist) 

Can I speak to Jane, please? 

May I speak to Jane, please? 

Is Jane home? 

Is Jane there? 

Asking for sentence 

ผูเรียกสาย (caller) ใชขอพูดกับผูพูดปลายทาง 

O.K.  

Just a moment, please. 

ใชเมื่อผูที่ผูเรยีกตองการจะพูดดวยอยู 

He/she is out.  

Sorry, he/she’s not here right now. 

When someone is not available: ใชเมื่อผูที่

ผูเรียกตองการพูดดวย หากตนทางไมอยู 

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

It’s Jane. 

Jane is speaking. 

ใชเมื่อผูที่ตนทาง (Caller ) ตองการพูดดวย 

รับสายเอง  

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

ตองการฝากขอความหรอืไม 

Could I leave a message? ใชเมื่อผูเรยีกเขาตองการฝากขอความไว 

Please  tell Jane that Susan called. 

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

Please tell Jane to call me at 02 – 2822222  

ใชเมื่อตองการฝากขอความใหโทรกลับ 
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  ศึกษาบทสนทนาทางโทรศัพทตอไปนี้ ซึ่งเปนการสนทนาระหวาง John และ 

Greg สถานที่คือบานของ John เมื่อมีเสียงโทรศัพทดังขึ้น John ไปรับสายพบวามีผูโทรมาหา 

Steve ซึ่งขณะนั้นไมอยูบาน จะกลับมาประมาณตอนเย็นประมาณ 5 โมงครึ่ง ดังนั้น John จึงถาม

ช่ือคนโทรศัพทและจะบอก Steve ใหทราบวา Greg โทรมาหา 

 Rrrrrrrr…… 

 John : Hello. 

 Greg : Hello. Is Steve there? 

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

 Greg : What time will he be back? 

 John : Around five thirty. 

 Greg : This afternoon? 

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

 Greg : This is his friend, Greg. 

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

 Greg : Thanks. 

 

สํานวนที่นาสนใจ 

 I’m sorry. He’s not here right now. 

  การบอกวาผูที่ตองการพูดดวยไมอยูแทนที่จะบอกเฉย ๆ วา He’s not here right 

now. เราควรพูดคําวา I’m sorry. เริ่มตนดวย ทําใหฟงดูดีขึ้น ไมหวน และแสดงความรูสึกเหน็ใจ

ผูพูดที่ตองผิดหวัง ไมพบคนที่ตองการพูดดวย 

 Around  five thirty. 

  คําวา around เปนการกะโดยประมาณ อาจจะใชคําวา about แทนก็ได แตคําวา 

around คอนขางเปนภาษาพูด 

 

 

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

  ถาตองการถามช่ือคนโทร นีเ่ปนคําพูดที่ควรใช นอกจากนี้ อาจจะถามอกีอยางวา  

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

May I tell him/her who’s calling?  

Can I 

Could I (สุภาพมาก) 

 

 This is his friend, Greg. 

  การบอกช่ือ แทนที่จะบอกช่ือเฉย ๆ วา This is Greg. ก็มีคํามาขยายวา เปนเพือ่น

อยางนี้  ดูดีกวาบอกช่ือเฉย ๆ 
 

Activity 1.  Is Steve there? : Use the words or phrases in the dialogue to fill  

in the blanks. 

กิจกรรมที่ 1. นําคําและสํานวนในบทสนทนามาเติมลงในชองวางตอไปนี ้

  John : Hello. 

  Greg : Hello. Is Suzan there? 

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

  Greg : What time will ……….(2)………? 

  John : Around six thirty. 

  Greg : This afternoon? 

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

  Greg : This is her friend, Greg. 

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

  Greg : Thanks. 
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Activity 2     Fill in the blanks 

กิจกรรมที่ 2   เติมคําในชองวาง 

Rrrrrrrr…… 

 John : Hello. 

 Greg : Hello. ……….(1)..…..….? 

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

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

 John : Around ………(4)……….. 

 Greg : This afternoon? 

 John : Yes. May I ask …………(5)………….? 

 Greg : This is ……………(6)……………….. 

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

 Greg : Thanks. 

 

Activity 3 Try to talk the following telephone conversations. 

กิจกรรมที่ 3  ใหผูเรียนลองฝกใชคําพูดทีไ่ดศึกษามาใชในสถานการณตาง ๆ ตอไปนี้ เมือ่ทํา 

เสร็จแลว หากตองการดูตวัอยาง ใหดูทีเ่ฉลยซ่ึงเปนแนวทางไดศึกษาเปรียบเทียบ 

กับบทสนทนาที่ผูเรียนฝกแตงเอง 

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

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

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

When your friend comes to the telephone you ask him if he has Malee’s telephone number. 
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เร่ืองท่ี 2  การติดตอทางโทรศัพทเพ่ือสอบถามขอมูลตาง ๆ 

 
  การโทรศัพทเพื่อติดตอธุระ  ซึ่งหมายรวมทั้งการติดตอในทางธุรกิจ และ         

การสอบถามขอมูล ตองใชสํานวนภาษาที่เปนทางการดังนี ้
 

ตัวอยางประโยค คําอธิบาย 

Hello, Oriental Hotel, Can I help you? 

Good morning, Surapon Company. Can I help 

you? 

Introduction : 

ใชคําพูดเมื่อทบทวน/operator 

(receptionist) รับสายครั้งแรก 

Can I have extension number 2422? 

Can I talk to the manager, please? 

Could I speak to Mrs. Smith, please? 

Is Mr. Lee in? 

Asking for someone : 

ใชพูดเมื่อผูเรียกเขา (caller) รวมประโยค  

ขอพูดดวย..... 

Caller  : Can I have extension 3343, please? 

Receptionist  : Certainly, hold on a minute,  

I’ll put you through. 

Connecting someone : 

ใชพูดเมื่อจะตอสายหรอืเรียกไปยังผูรบั 

I’m afraid the manager is not available at the 

moment. 

The line is busy at the moment. 

I’m afraid he’s in a meeting. 

When someone is not available : 

ใชพูดเมื่อผูที ่caller ตองการพูดดวยไมอยู

หรือไมวาง 

Could I tell Mr. Johnson who is calling 

please? 

Taking a message : 

ใชเมื่อผูรับสายตองการชวยรับขอความ 

ไวแทน 

Could you ask him to call Mr. Jim at  

02 2822222 please? 

Making a request : 

ใชเมื่อตองการใหชวยบอกใหโทรกลับ 
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ตัวอยางบทสนทนา Mr. Kane โทรหา Judy โดย operator ตอไปที่ Jannie ผูรับโทรศัพทแจงวา  

Judy ไมอยู และรับฝากขอความไว 

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

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

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

 Jannie  : Sales Division, Jannie speaking. 

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

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

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

     him about the new order. 

 Jannie  : Could I have your number, please? 

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

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

 Mr. Kane : Thanks, bye. 

 Jannie  : Bye. 

 

Activity 4     Answer the following questions. 

กิจกรรมที่ 4   ตอบคําถามเกี่ยวกับบทสนทนาดังกลาว 

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

2. Is the sales manager in? 
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เร่ืองท่ี  3 การติดตอทางโทรศัพทเพ่ือการประกอบอาชีพ 
  บทสนทนาตอไปนี้เกี่ยวกับอาชีพการทําอาหารสงตามบาน หรืองานเลีย้งตาง ๆ 

ธุรกิจนี้ในภาษาองักฤษ ใชคําวา  Catering Business  เปนธุรกิจที่ทํารายไดดีประเภทหนึ่ง 

  ในบทสนทนา Linda รับโทรศัพทจากลกูคา ขอใหทาํอาหารสงงานสังสรรคกับ

เพื่อน ๆ ซึ่งสวนใหญชอบอาหารประเภทปลา และมบีางคนไมกินเนือ้สัตว 

 

Activity 5   Find the meaning of the following as in the example. 

กิจกรรมที่ 5  ใหผูเรียนหาความหมายของคําในตารางขางลางนี้ ตามตัวอยาง 
 

คํา/ขอความ ความหมาย 

Quality Catering (1) 

prepare some food (2) 

dinner party (3) 

main course (4) 

dessert (5) 

some don’t eat meat. (6) 

selections of sea food (7) 

mushroom (8) 

pepper (9) 

chocolate cake (10) 

deliver (11) 
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Study this telephone conversation 

 Linda : Quality Catering. Can I help you? 

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

     some food for me? 

 Linda : Certainly. What kind of party is it? 

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

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

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

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

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

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

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

 Linda : Of course, I can. 

 Tom : Can you deliver the food to my house? 

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

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

หลักไวยากรณ  (Grammar focus) 

การใช Can  Could  และ  Would 

  ในบทสนทนา จะพบวา มีการใชคําวา Can  Could  และ  Would หลายครั้ง  

คําเหลานี้สามารถใชเพื่อเปนการขอรองอยางสุภาพได 

  ตารางขางลางนี้ เปนการใชคําขอรองอยางสุภาพทีเ่ริม่จากเปนกนัเอง  

(Less informal)  ไปหาแบบเปนทางการ (formal)  ดังนี ้

Can 

Will 

Could 

Would 

 

you 

 

help me, please? 

Would you mind 

I wonder if you’d mind 

helping me, please? 
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Activity 6    Listen and fill in the blanks. 

กิจกรรมที่ 6  ใหผูเรียนฟงการสนทนา และเติมคําลงในชองวางตอไปนี ้
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    mushrooms and ………(12)……….. 

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

 Linda : Of course, I can. 

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

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

 Tom : Yes. That’s fine. Thank you very much. 
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Activity 7 Jumbled sentences : Rearrange these jumbled conversation sentences  

to form a proper telephone conversation. 

กิจกรรมที่ 7 ใหนักศึกษานําคําพูดทางโทรศัพท ระหวาง Bob และ Suda ตอไปนี้ เรียงใหเปน 

การสนทนาที่ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suda Catering, May I help you? 

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

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

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

I am having a party on Friday evening. Could 

you prepare some food for me? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Activity 8   Answer these questions based on the conversation between Linda and Tom. 

กิจกรรมที่ 8 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้จากบทสนทนาระหวาง Suda กับ Bob 

1. Who makes the call? 

a. Linda 

b. Tom  

c. Bob 

2. What is the purpose of the call? 

a. To order some food. 

b. To sell some food. 

c. To talk about food. 

3. When is the party? 

a. The next day. 

b. Friday morning. 

c. Friday evening. 
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4. How many people will be in the party? 

a. Six people. 

b. Seven people. 

c. Ten people. 

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

a. Sea food. 

b. Chocolate cake. 

c. Beef  salad. 
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เฉลย Chapter  3 
 

กิจกรรมท่ี 1 

 กิจกรรมที่ 1  

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

 กิจกรรมที่ 2 

(1) Is Steve there?   

(2) I’m sorry 

(3) What time 

(4) Five thirty 

(5) who's calling 

(6) his friend, Greg 

(7) you called 
 

 กิจกรรมที่ 3 ตัวอยางบทสนทนา 

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

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

     Could I tell him who’s calling, please? 

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

 

2.   You : Hello. Is that Jane? 

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

 Jane : Hello. 

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

   him about one group assignment. 

 Jane : Sure. It’s 02 2820999. 

 You : Thanks. 

 



115 

กิจกรรมท่ี 4 

 กิจกรรมที่ 4   

1. He wants to talk to the Sales Manager. 

2. No, she is not. 

 

กิจกรรมที่ 5 

 กิจกรรมที่ 5  

(1) ช่ือบริษัท Quality สงอาหารงานเลีย้ง (7)   อาหารทะเลหลากหลายชนิดใหเลือก 

(2) จัดอาหาร     (8)   เห็ดชนิดตาง ๆ  

(3) งานเลีย้งอาหารเย็น   (9)   พริกไทย 

(4) อาหารจานหลัก    (10) เคกรสช็อกโกแลต 

(5) ขนมหวาน     (11) จัดสงอาหารถึงที ่

(6) บางคนไมรับประทานเนือ้สัตว 
 

 กิจกรรมที่ 6 

(1) Can I help you    (9)     fish 

(2) on Friday night    (10)  meat  

(3) some food     (11)  sea food 

(4) What kind     (12)  pepper 

(5) dinner party    (13)  Can you 

(6) to prepare     (14)  deliver 

(7) Could you     (15)  seven 

(8) Can you  
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 กิจกรรมที่ 7  

Suda   :    Suda Catering, May I help you? 

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

Suda  :    What kind of party is it? 

Bob   :    It’s welcoming party for ten people. 

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

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

Suda  :    No problem. 

Bob   :    Can you deliver the food to my house? 

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

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

 

 กิจกรรมที่ 8 

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

Culture Differences 
 

สาระสําคัญ 
  การเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา เปนเรื่องจําเปนสําหรับสภาวะในปจจุบัน

ของยุคโลกาภิวัตน ที่มีการติดตอสื่อสารอยางสะดวก และรวดเร็ว นักศึกษาจําเปนตองศึกษา

คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาและวัฒนธรรมที่ถูกตอง และเหมาะสมกับเจาของภาษา        

และสามารถแสดงความคิดเห็นตอวัฒนธรรมความเปนอยูของเจาของภาษาได 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
2. ใชคําศัพท และโครงสรางภาษาที่ถูกตองเหมาะสมกบัวัฒนธรรม 

 ของเจาของภาษาได 

3.   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางวัฒนธรรมองักฤษกับวัฒนธรรมไทยได 

 

ขอบขายเน้ือหา 
  เรื่องที่  1  การใชภาษาในการส่ือสารไดอยางตามแบบ ตามมารยาททางสังคม 

    และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

  เรื่องที่  2  ความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษา 

  เรื่องที่  3  การเปรียบเทียบโครงสรางภาษาไทยกบัภาษาอังกฤษ 

  เรื่องที่  4  การเปรียบเทียบสํานวน คําพังเพย สุภาษิต บทกลอน ภาษาไทย  

    และภาษาอังกฤษ 
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เร่ืองท่ี  1  การใชภาษาในการสื่อสารไดอยางตามแบบ ตามมารยาททางสังคม 

                และวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
การใชน้ําเสียง และภาษาทาทางไดอยางเหมาะสมกบับุคคล สถานที่และโอกาส เชน   การสัมผัส

มือ การโบกมอื การแสดงสีหนา การแสดงความรูสกึในโอกาสตาง ๆ การแตงกาย การ

รับประทานอาหาร การรวมงานเลีย้ง และกจิกรรมทางสังคม เชน 

Blow a kiss. (การสงจูบ) 

 

Give me a big  hug  กอดฉันแนน ๆ   ชาวตะวันตกมักจะกอดกัน ในตอนเชากอนออกไปทํางาน 

กอดเมื่อพบเจอหนากัน จากลา แสดงความยินดีในวันเกิด วันที่ไดเลื่อนตําแหนง วันแตงงาน 

และอื่น ๆ กอดเมื่อตองการใหกําลงัใจ (อาจจะมีตบหลังเบา ๆ ดวย) 

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

 

Check hand  การทักทายนับเปนกาวแรกของการเปดประตูสูการสรางสัมพันธอันดี เมื่อเราตอง

ปฏิสัมพันธกับชาวตางชาติ การทักทายตามวัฒนธรรมของเขาจะสรางความประทับใจไดเปน

อยางดี เชน การทักทายดวยการจับมือ การจับมือโดยมารยาททั่วไป ใหใชมือขวาจับมือขวาของ

อีกฝายแลวเขยาขึ้นลงเบา ๆ เพียง 1 - 2 ครั้ง ดวยสีหนายิ้มแยม   

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

 

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

 

การแสดงความยนิดี เชน Congratulations on …………………………. 

 

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

 

การขอความชวยเหลือ เชน Would you  please ………..…… Can you help me……..……….. 
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เร่ืองท่ี  2  ความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณีของเจาของภาษา 
    ผูเรียนจะไดเรียนรูถึงเรื่องราวตาง ๆ ที่เกีย่วของกบัความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมและภาษา 

ขอใหผูเรียนต้ังใจศึกษาและทําความเขาใจอยางละเอยีด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด 

• “Cultural Diffences” 

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

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

-  In Spain  :  Women always kiss on both cheeks. (สตรีมักจะจูบแกมกันทัง้ 2 ขาง) 

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

   (เด็กจะไมเรียกผูใหญโดยใชช่ือแรกของผูใหญ) 

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

    someone’s house.    (ไมไปงานที่ไดรับเชิญกอนเวลา) 

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

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

    (ไมสงส่ิงของใหผูอืน่หรือผูทีเ่หนอืกวาดวยมอืขางเดียว) 

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

                (ไมรับประทานอาหารดวยมอืซาย) 

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

                everyone you know .     (ไมนั่งจนกวาจะไดทําการทักทายกนักอน) 

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

   (ไมสัมผัสศีรษะผูอื่น ยกเวนเด็ก) 

 -  The Japanese people do not emphasize eye contact.   

   (ชาวญ่ีปุนไมใหความสําคัญกับการส่ือสารทางสายตา) 
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คําศัพทที่ควรรู (Word Studies) 
 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

difference 

country 

culture 

travelling 

invite 

arrive 

touch 

kiss 

cheek 

superior 

except 

n. 

n. 

n. 

n. 

v. 

v. 

v. 

v. 

n. 

n. 

v. 

ความแตกตาง 

ประเทศ 

วัฒนธรรม 

การเดินทาง 

เช้ือเชิญ 

มาถึง 

แตะ. สัมผัส 

จูบ 

แกม 

ผูที่อาวุโสกวา 

นอกเหนอืจาก, ยกเวน 
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Activity 1  :   Chose the right answer. 

กิจกรรมท่ี 1  :  เลือกคําตอบท่ีถูกตอง 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.  Japanese do not emphasize ________ . 

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

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

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

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

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

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

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

to foreigners : 

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

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

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

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

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

mah keua proh” 

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

as pagodas and temples. 

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

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

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

carving, ect. 

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

after death depending on his action in the past. 

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

music and dance. 

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

for their occupation are sickle or cart, etc. 

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

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

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

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

soups. 

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

 

ศัพทที่ควรรู  (Word Studies) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

Thai culture 

divide 

foreigner 

aspect 

belief 

tradition 

social 

religious 

unique 

local 

custom 

folk song 

way of living 

differences 

kindness 

characteristic 

tradition 

respect 

elder 

pouring 

splash 

adj. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adv. 

adv. 

adj. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

v. 

v. 

วัฒนธรรมไทย 

แบงแยก 

ชาวตางชาติ 

หนาตา 

เช่ือถือ ไววางใจ ความเช่ือ 

ธรรมเนียมประเพณ ี

วงสังคม 

เครงครัดในศาสนา 

เปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

ทองถิน่ 

ประเพณ ี

เพลงพื้นเมือง 

วิถีชีวิต 

ความแตกตาง 

ความกรุณา 

คุณลักษณะ 

ธรรมเนียมนิยม 

นับถอื 

ผูสูงอาย ุ

รดน้ํา 

สาด พรม (น้ํา) 
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คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

merit 

temple  

Buddhist 

meditate 

pray 

architect 

pagoda 

painting 

handicraft 

occupation 

n. 

n. 

n. 

v. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

ทําบุญ 

วัด  

พุทธศาสนิกชน 

ทําสมาธิ 

สวดมนต 

สถาปนิก 

สถูป, ปรางค เจดีย 

วาดภาพ 

งานหัตกรรม 

อาชีพ 

 

กิจกรรมท่ี 2 

เมื่ออานขอความขางตนจบแลว ใหตอบคําถามตอไปนี ้

After you have studied the passage answer these questions. 

1.  What would people do on Songkran festival? 

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

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

2.  Where can we find classical Thai architecture? 

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

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

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

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

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

4.  What is the religion of Thai people? 

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

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

 



125 

5.  What is the main occupation of Thai people? 

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

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

 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 
 ในเนื้อเรื่องที่อานมีรูปประโยคที่นอกเหนือประโยค Present Simple tense คือ 

ประโยคที่อยูในโครงสราง Passive Voice หมายถึงประโยคหรือขอความที่ประธานเปน

ผูถูกกระทําโดยผูอื่นหรือสิ่งอื่น 
 

1. รูปประโยค  มีดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอยาง 

 S + (Helping Verb + be + V3) 

a. Thai culture can be divided into several aspects. 

 S + (Helping Verb + be + V3) 

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

 S + (Verb to be + V3) 

c. Most of all Thai are connected with agriculture. 

     S + Verb to be + Verb ชองที่ 3 

-  can be 

-  will be 

-  was, were 

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

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

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

จึงอยูในรูป infinitive without to คือ be นั่นเอง เชนเดียวกับตัวอยางที่ 2 
 

2. Active & Passive Voice 

 2.1  Active Voice หมายถึง ประโยคที่ประธานเปนผูกระทําส่ิงนั้น ๆ โดยตรง 

ตัวอยาง 

a. He punished a boy. 

b. Mali eats a mango. 

c. I shall write a letter. 

  Passive Voice หมายถึง ประโยคหรือขอความที่ประธานเปนผูถูกกระทํา  

โดยผูอื่นหรือสิ่งอื่น ๆ 

ตัวอยาง 

• A boy was punished by him. 

• A mango is eaten by Mali. 

• A letter will be written by me. 
 

3. หลักการเปลี่ยนประโยค Active Voice เปน Passive Voice 

a. เอากรรมของประโยค Active Voice มาเปนประธานของประโยค Passive Voice 

b. ใช Verb to be ใหถูกตองตาม Tense เดิมของ Active Voice 

c. กริยาแทในประโยค Active Voice ตองเปลีย่นเปนชองที่ 3 ในประโยค  

 Passive Voice เสมอ (วางไวหลัง Verb to be) 

d.   นําประธานในประโยค Active Voice มาเปนกรรมในประโยค Passive Voice   

      ตามหลังดวย by + ผูกระทํา  (ในประโยคบอกเลา) 
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ขอควรจํา 

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

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

Voice  ตองทําดังนี้ คือ 

  กริยาที่ตามดวยกรยิาชวย จะตองตามดวย  infinitive without “to”  คือ be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 

 Active Voice   : She can drive a car. 

 Passive Voice : A car can be driven by her. 

 Active Voice   : I may write a letter this morning. 

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

 Active Voice   : I cut my hair. 

 Passive Voice : My hair is cut. 

 

 

 

 

 

                                   Helping Verb 

                                   can, could 

                                   may, might 

      S          +               must, ought to,            +   be   +  V3 

                                  has to, have to, 

                                  (be) going to 

 ประธาน     +     กริยาชวย    +    be    +   กริยาชองที่ 3 
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กิจกรรมท่ี 3 

จงเปลี่ยนกริยาในวงเล็บใหเปนกริยาในรูป Passive Voice 

Change verb in brackets in Passive Voice. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. The shop (close) ………………….. at night. 
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เร่ืองท่ี 2  ขนมธรรมเนียมประเพณขีองเจาของภาษา 

Let’s Celebrate! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holidays and Festivals 

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

               and lion dances. 

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

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

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

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

streamers shaped like fish, in honor of their children. 

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

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

to the dead. 

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

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

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

flowers,  

a candle, three joss sticks. 

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

h
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คําศัพทที่ควรรู  (Word Studies) 
 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

celebrate 

firecracker 

lion dance 

colour 

honor 

custom 

cemetery 

tradition 

merit 

respect 

elder 

pouring water 

lunar month 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adj. (comparative) 

v. 

n. 

เฉลิมฉลอง 

ดอกไมไฟ 

เชิดสิงโต 

สี 

เกียรตยิศ 

ประเพณ ี

สุสานฝงศพ 

ธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดตอ ๆ มา 

ทําบุญ 

ความเคารพ ความนบัถือ 

ผูสูงอาย,ุ อาวุโสกวา 

รดน้ํา 

เดือนจันทรคติ 

 

 

กิจกรรมท่ี 4 

จงนําคําเหลานี้ไปใสในแผนผังใหถูกตอง 

Add these words to the word map. 

anniversary 

birthday 

cake 

presents 

cards 

champagne 

dancing 

fireworks 

flowers 

parade 

roast turkey 

wedding 
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หลักไวยากรณ  (Grammar focus) 
 Relative Clause of Time  เปนขอความสวนหนึ่งที่ผูพูดตองการใหผูอืน่ทราบวา บุคคล

หรือสิ่งใดสิง่หนึง่กระทําหรือเกิดขึ้นในเวลาใด 

ตัวอยาง 

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

• October is the month when Canadians celebrate Thanksgiving. 

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

 

 

Activities 

……………………………

……………………………………

…………………………………….. 

Things We Give and Receive 

………………………………

…………………………….....

.......………………………….. 

Special Food and Drink 

……………………………

……………………………

……………………………

Special Occasions 

………………………………

………………………………

………………………………

 

CELEBRATIONS 
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กิจกรรมท่ี 5 

จงเติม Relative Clause of Time ในประโยคตอไปนี ้

Complete these sentences with Relative Clause of Time. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

เร่ืองท่ี 3  การเปรียบเทียบโครงสรางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 

 

โครงสรางภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

ความคลายคลึงกันของโครงสรางประโยค 

 โครงสรางประโยคพื้นฐานในภาษาทุก ๆ ภาษานั้นจะประกอบดวย ประธาน (Subject), 

กรรม (Object)  และกริยา (Verb) แมวาในบางประโยคจะมีไมครบทุกสวน     แตความแตกตาง

ระหวางภาษานั้นอยูที่การวางตําแหนงของคําในไวยากรณ โดยสามารถแบงรูปแบบไวยากรณ

ตามลักษณะการจัดเรียงของคําในภาษา สําหรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษพบวามีลักษณะของ

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

ตําแหนงของกริยาชวย และบุพบท เทานั้น 
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ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

ตัวอยางของประโยคภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  มีดังนี้ 

  ภาษาอังกฤษ      ภาษาไทย 

1. Meg is beautiful.     เม็ก สวย 

2. The little cat is here.    แมวตัวเล็กอยูที่นี่ 

3. My mother is a nurse.    แมของฉันเปนนางพยาบาล 

4. They laugh.     พวกเขาหัวเราะ 

5. She walks in the garden.    หลอนเดินในสวน 

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

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

 

โครงสรางประโยคตาง ๆ  

1.  ประโยคความเดียว (Simple Sentence)   คือ ประโยคที่ประกอบดวยกลุมคํา และมี

ความหมายสมบูรณ ประกอบดวยภาคประธานและ ภาคกริยา หรืออาจจะมีสวนเติมเต็ม

ประกอบอยูในประโยคดวย โครงสรางของประโยคความเดียวมีดังตอไปนี้        
 

ตัวอยางของประโยคความเดียวในแบบตาง  ๆ 

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

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

-  She is reading.     =  ภาคประธาน + ภาคแสดง 

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

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

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

         ขยายประธาน 

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

                สวนเติมเต็มขยายกรรม 
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กลาวโดยสรุปไดวา ประโยคความเดียวจะตองประกอบดวย 1 ประธาน 1 กริยา นั่นเอง ในสวน

ของกรรม สวนเติมเต็ม และสวนขยายอื่น ๆ นั้นผูเขียนสามารถนําไปประยุกตใชไดตามความ

เหมาะสมของแตละโอกาส 
     

2.  ประโยคความรวม (Compound Sentence)  คือ ประโยคที่ประกอบดวยประโยค

ความเดียวอยางนอย 2 ประโยคโดยมีคําเช่ือมระหวางประโยค เชน and, or และอาจคั่นดวย

เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เพื่อใหเปนประโยคเดียวกัน โครงสรางของประโยคจะมีลักษณะ

ดังตอไปนี้  

     คําเ ช่ือมที่ใชในการเ ช่ือมประโยคความรวมนั้น  ก็มีอยูหลากหลายคําดวยกัน 

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

คําวา  but, nor, neither nor  จะใชในการเช่ือมประโยคที่มีความหมายตรงขามกัน คําวา because 

และ for instance ใชในการเช่ือมประโยคเพื่อบอกเหตุผลหรือยกตัวอยางเพิ่มเติม  

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

therefore, otherwise  เปนตน 

ตัวอยางของประโยคความรวม 

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

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

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

        John will write a homepage, and he will advertise his company. 
 

3.  ประโยคความซอน  (Complex sentence)   

     ประโยคความซอน คือ ประโยคที่ประกอบดวยหนึ่งประโยคที่สมบูรณ ที่เรียกวา 

Independent clause  และอนุประโยคที่นําหนาดวยคําแทนบุคคล สิ่งของ สถานที่ เวลา หรือ           

การกระทําที่เปนประธานของประโยคหลักซึ่งเมื่อแยกออกแลวไมไดความหมายที่สมบูรณ เรียก  

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

when  เปนตน 
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ตัวอยาง ของประโยคความซอน 

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

        =  The company is famous. (Indep) 

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

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

         =  The man is my boss. (Indep) 

         =  who asked for your address (Dep)  

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

 

สกรรมกริยา (Transitive verb)  เปนกริยาที่ยงัไมสมบูรณตองมกีรรมมารองรับจงึจะทํา

ใหประโยคสมบรูณ  เชน write  give  buy  look  close  kick 

ตัวอยาง He writes a letter. 

   I bought a new house. 

 

 อกรรมกริยา  (Intransitive verb)  เปนกริยาทีม่ีความสมบรูณในตัวมนัเอง ไมตองมี

กรรมมารับ เชน  smile   cry  run  walk  speak  go  come  sleep 

ตัวอยาง  I walk every morning. 

               They run very fast. 

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

 

Conjunction  หรือ คําสันธาน หมายถึง คําเช่ือม หรือ คําตอ เชน  and  และ กับ, or 

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

till  untill จนกระทั่ง  ,   before กอน,  after  หลังจาก,  although  แมวา,  though ถึงแมวา  
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หนาที่ของคําสันธาน 

        คําสันธานมีหนาที่ 2 ประการ คือ เช่ือมคํากบัคํา และเช่ือมประโยคกับประโยค 

1. คําสันธานเช่ือมคํากับคํา  หมายถงึ คําสันธานที่เช่ือมคํากับคําเขาดวยกนั เชน  

คํานามกับคํานาม และคํากริยากับคํากริยา เชน 

             -   Can you sing or dance?         ( คุณสามารถรองเพลง หรือเตนรําไดไหม) 

2.  คําสันธานเช่ือมประโยคกับประโยค  หมายถึง คําสันธานที่เช่ือมประโยคกบัประโยค

เขาดวยกนั 

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

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

 

ประเภทของคําสันธาน 

1.  คําสันธานแบงตามหนาที่  แบงไดเปน 2 ประเภท คือ คําสันธานเช่ือมประสาน และ

คําสันธานเช่ือมประโยครอง 

        1)  คําสันธานเช่ือมประสาน (Coordinate conjunction) หมายถึง คําสันธานที่เช่ือมคํา

ที่มีความสําคัญเทากัน 

       คําสันธานเช่ือมประสาน เชน and ,  or ,  for, but    

             -  You or I must stay here.     คุณหรือฉันจะตองอยูที่นี ่

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

  แตฉันพูดไมได 

            -  She made a meal for us.      เธอทําอาหารเพื่อพวกเรา 

     2)  คําสันธานเช่ือมประโยครอง (Subordinate conjunction) หมายถึง คําสันธานที่

เช่ือมอนุประโยครอง หรือ ใหเขากบัอนปุระโยคหลกั แบงตามหนาที่ออกไดเปน 3 ประเภท 

ไดแก อนุประโยครองคํานาม อนุประโยครองคุณศัพท และอนปุระโยครองวิเศษณ 

      2.1  อนปุระโยครองคํานาม "Noun clause"  เชน  

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

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

    จะสอบผาน)  
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               2.2  อนุประโยครองคุณศัพท "Adjective clause"  หมายถึง อนุประโยครองที่ทํา

หนาที่ขยายคํานามทีอ่ยูขางหนา ซึ่งคํานามทีอ่ยูขางหนาอาจเปนประธานของประโยค เปนกรรม

ของประโยค หรือเปนสวนเติมเต็มของกรยิาก็ได  

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

         (นี่คือหนังสือที่คุณใหผมเดือนที่แลว ) 

                  -  The cake that your mother made was very good.  

         (ขนมเคกที่แมของคุณทําอรอยมาก)  

          2.3  อนุประโยครองวิเศษณ "Adverb clause" หมายถึง อนุประโยครอง ทีท่ําหนาที่

ขยายคํากริยาใน อนุประโยคหลักอีกที เชน  

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

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

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

 

การใชบุพบท (Preposition) 

                 บุพบท คือ คําที่ใชเช่ือมคํานาม คําสรรพนาม หรือวลีเขาดวยกัน โดยคําหรือวลีที่     

อยูหลังบุพบทจะถูกเรียกวา "กรรมตามหลังบุพบท" คําบุพบทจะใชเพื่อแสดงวาคําหรือวลีที่อยู

หลังบุพบทนั้นมีความสัมพันธกับสวนอื่น ๆ อยางไรในประโยค ในที่นี้ บุพบทในภาษาอังกฤษ 

มี 3 ลักษณะคือ บุพบทบอกเวลา บุพบทบอกสถานที่ และบุพบทผสม คือบอกสถานที่            

และทิศทางในเวลาเดียวกัน   

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

 

Preposition   ใชไดในหลายกรณี  

1.  at  ใชกับสถานที่ แปลวา ที่  เชน at the station = ที่สถานี  at the office = ที่สํานักงาน 

     at the bank = ที่ธนาคาร (หมายถึงจุดตําแหนงของสถานทีน่ั้น) 

     at ใชกับเวลา แปลวา เมื่อเวลา   เชน  at 8 o’clock = เมือ่เวลา 8 นาฬิกา 

     at noon = เวลาเที่ยงวนั  at midnight = เวลาเที่ยงคืน  (หมายถึงจุดหนึง่ของเวลา) 
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2.  in ใชกับสถานที่แปลวา ใน  เชน  in the box = ในกลอง,  in the house = ในบาน 

      in Bangkok = ในกรุงเทพ,  in Thailand = ในประเทศไทย (หมายถงึภายในสถานที,่ พื้นที่) 

     in  ใชกับ เดือน, ป, ฤดู, ชวงระยะเวลาแปลวา ใน  เชน  in the morning  =  ในเวลาตอนเชา 

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

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

     on Silom street = บนถนนสีลม,  on my head = บนศรีษะของฉัน 

     on ใชกับวัน, วันที,่ วันสําคัญตาง ๆ แปลวา ใน  เชน on Monday = ในวนัจนัทร 

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

4.  For โดยทั่วไปแปลวา  เพื่อ, สําหรับ เชน  for you = เพื่อคุณ,  for me = เพื่อฉัน 

     for people = เพื่อประชาชน,  for our country =  เพื่อประเทศของพวกเรา 

     for ใชกับเวลาแปลวา เปนเวลา เชน  for ten minutes = เปนเวลา 10 นาท ี

     for two weeks = เปนเวลาสองสัปดาห,  for two years = เปนเวลาสองป 

5.  since  แปลวาต้ังแต  ใชบอกจุดเริ่มตนของเวลาและเหตุการณนั้นๆ เชน 

     since  1995 = ตั้งแตป 1995,  since last year. = ตั้งแตปที่แลว 

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

     during my vacation = ระหวางวันหยุดของฉัน (บอกความตอเนื่องของเวลา) 

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

     Jenny is sitting between  John and Tom. = เจนนีก่ําลังนัง่อยูระหวางจอหนและทอม 

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

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

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

     ดวงอาทิตยตรงศรีษะของพวกเราในเวลาเที่ยงวัน 

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

       เครื่องบนิอยูเหนือศรีษะของเรา (ตรงไหนกไ็ด) 
 

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

 



139 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

 ผูเรียนควรรูจักการใช tense ที่มักใชเกี่ยวกบัวัฒนธรรม ซึ่งเปนประเพณีปฏิบัติเปน

ความจรงิที่คนในชาติ หรือทองถิน่ถอืปฏิบัตเิปนประจํา ไดแก 
 

Present Simple Tense 

1. รูปประโยค  (Form) 

1)   

 

 
 

 2)  ถาประธานเปนเอกพจนบุรุษที่ 3  (He, She, It  หรือเปนช่ือคน คํากริยาตองเติม  

“s”  หรือ  “es”) 

 Examples 

• My brother goes to school. 

• Pom takes two tablets. 

• Dang buys a red car. 
 

 3)  เมื่อตองการทําเปนประโยคคําถามหรือปฏิเสธ ใชกริยาชวย “does” กับประธาน

เอกพจนบุรุษที่ 3 เทานัน้  นอกนั้นใช  do 

• Does she like to drink milk? 

• Does the cat eat rat? 

• Do you like to have lunch now? 

• Do we have to go? 

 

 

 

 

 

Subject + V1 

ประธาน + กริยาชองที่ 1 
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2. การใช (Usage) 

 1)  เกิดขึ้นเปนประจําในปจจุบนัหรอืเปนเหตุการณที่เกิดขึน้อยางสม่ําเสมอ 

 Examples 

• She drinks tea every morning. 

• That shop is closed at eight o’clock. 

• I come to school on foot. 

• My mother always gets up early in the morning. 
 

2) เหตุการณที่เปนจริง 

 Examples 

• The earth moves around the sun. 

• The sun shines by day. 

• Honey is sweet. 

• Honesty is the best policy. 
 

3) ใชกับประโยคคําส่ัง 

 Examples 

• Open the window! 

• Keep quiet! 

• Sit down! 
 

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

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

แททั่ว ๆ ไป) 

       กลุมคําที่แสดง “ความบอย” จะวางไวทายประโยคเสมอ ไดแก everyday, twice, 

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

nowadays. 
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 Examples 

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

• I always go for a walk in the morning. 

• Pat is sometimes cruel. 

• She seldom misses the class. 

• Som never eats meat in her life. 

 

Activity 6   Choose the correct answer. 

กิจกรรมท่ี 6 จงเลือกคําตอบท่ีถูกตอง 

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

a. is 

b. was 

c. will be 

d. is going to be 

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

 a.  gets 

 b.  got 

d. is getting 

e. was getting 

3.  Sugar ………… sweet. 

 a.  is  

 b.  are 

c.  was 

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

 a.  come 

 b.  comes 

c.  is coming 

d.  will come 

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

 a.  has 

 b.  had 

c.  have 

d.  will have 

 

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

till,  as soon as 

ตัวอยาง 

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

• When they get married, they usually wear kimonos. 

ลักษณะสําคัญบางประการของ Adverb Clause แสดงเวลา คือ 

1. การกระทําในอนาคต Adverb Clause แสดงเวลาจะเปน Present Simple แตละ 

ประโยคหลัก  (Main Clause) จะเปน Future เชน 

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

2.  แตถาการกระทําในอดีต Adverb Clause แสดงเวลาจะเสร็จสิ้นในอดีตกอนที่               

การกระทําใน  Main Clause จะเกิดขึ้น Adverb Clause แสดงเวลานี้จะใช Present Perfect เชน  

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

you have and it strengthens the family units.  

(Intercultural Communication in Context 5th edelion, Mc. Grawhill, 2010) 
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กิจกรรมท่ี 7 

คําตอไปนี้แสดงความรูสึกของคนทีไ่ปอยูตางประเทศ ใหระบุวาคําไหนเปนความรูสึกที่ดี  

และคําไหนเปนความรูสึกที่ไมด ี

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

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

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

 clam …………………..  nervous ………………….. 

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมท่ี 8 

สมมติวาผูเรียนจะตองไปอยูตางประเทศ ใหผูเรียนเติมขอมูลในวลทีี่ใหมาแลวเขียน 

ใหเปนประโยค 

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

phrases and your own information. Then write a sentence. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

เร่ืองท่ี  4   การเปรียบเทียบสํานวน คําพังเพย สุภาษิต บทกลอน ภาษาไทย  

                 และภาษาอังกฤษ 
 Proverts  (สุภาษิต คําพังเพย)  ในภาษาองักฤษ และภาษาไทย มีความหมายที่คลายกนั  

และแตกตางกันบางตามบริบททางวัฒนธรรม สุภาษิตอังกฤษมักจะใชคําพูดตรง ๆ มากกวา

สุภาษิตของไทย ที่มีลักษณะเปรียบเปรย ลองศึกษาสํานวนไทย และเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษ

ตอไปนี้ 

สํานวนอังกฤษ สํานวนไทย 

Health is wealth. 

Love is blind. 

Prevention is better than cure. 

Spare the rod, spoil the child 

Go to Rome do as Roman do. 

Two heads are better than one. 

Where there’s a will, there’s a way. 

Together we live; separate we die. 

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

God helps those who help themselves. 

Rome was not built in a day. 

Never do things by halves 

A tree is known by its fruit. 

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

 

ความไมมีโรคเปนลาภอนัประเสริฐ 

ความรักเหมอืนโรคา บันดาลตาใหมืดมน 

กันไวดกีวาแก 

รักววัใหผูก รักลกูใหต ี

เขาเมอืงตาหลิ่ว ตองหลิว่ตาตาม 

คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย 

ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูทีน่ั่น 

รวมกันเราอยู แยกหมูเราตาย 

แมวไมอยู หนรูาเริง 

ตนเปนที่พึ่งแหงตน 

ชา ๆ ไดพราเลมงาม 

อยาทําอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ 

สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล 

สิบเบี้ยใกลมอื 
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สํานวนอังกฤษ สํานวนไทย 

Strike while the iron is hot. 

Action speaks louder than words. 

Don’t judge a book by its cover. 

Speech is silver, silence is golden. 

Time and tide waite for no  one. 

Still waters run deep. 

Reading makes a full man.  

ไมออนดัดงาย 

การกระทําสําคัญกวาคําพูด 

อยาตัดสินคนแคเพียงรูปลักษณภายนอก 

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง 

สายน้ําไมเคยรอทา วันเวลาไมเคยรอใคร 

น้ํานิ่งไหลลึก 

การอานหนงัสือทําใหเปนคนที่สมบูรณ 

 

 

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

กิจกรรมที่ 9  :  เติมคําสุภาษิตตอไปนี้ใหสมบูรณ 
1. Rome was not ____________ in a day. 

2. Speech is silver, silence is ____________.  

3. Still waters ____________ deep. 

4. Together we live, separate we ___________. 

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

 

กิจกรรมท่ี 1 

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

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

กิจกรรมท่ี 2 

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

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

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

     temples. 

3.  Khon Kaen is famous for mutmi silk. 

4.  Buddhism is the religion of Thai nation. 

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

กิจกรรมท่ี 3 

1. Most cupboards are made of wood. 

2. The robber was caught yesterday. 

3. The novel was written by Tomyanti. 

4. The letter was sent by air. 

5. Those spoons must be washed right now. 

6. Thousand of cars were sold every day. 

7. My house was built twenty years ago. 

8. English is spoken all over the world. 

9. All the doors should be locked every night. 

          10.  The shop is closed at night. 
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กิจกรรมท่ี 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมท่ี 5 

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

2. Vacation is the time when offices or schools are closed. 

3. Songkran is the day when people show respect to the elder and throw water  

at one another. 

4. Christmas day is the day when Jesus Christ was born. 

5. Working hour is the hour in which work is done. 
 

กิจกรรมท่ี 6 

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

Activities 

dancing 

parade 

fireworks 

Things We Give and Receive 

presents 

cards 

flowers 

Special Food and Drink 

roast turkey 

cake 

champagne 

Special Occasions 

anniversary 

birthday 

wedding 

 

CELEBRATIONS 
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กิจกรรมท่ี 7 

 anxious   N  fascinated  P 

 clam   P  nervous  N 

 comfortable   P  secure   P 

 confident   P  sure of oneself  P 

 curious   P  suspicious  N 

 depressed   N  uncertain  N 

 enthusiastic   P  uncomfortable  N 

 embarrassed   N  worried  N 
 

กิจกรรมท่ี 8 

1. speaking English with foreigners. 

2. making friends with new people. 

3. my parents 

4. my boss 

5. the cold weather 

6. taking a trip on holidays. 
 

กิจกรรมท่ี 9 

1. built 

2. golden 

3. run 

4. die 

5. do 
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Chapter 5 

News & News Headline 

 

สาระสําคัญ 
  การรับรูขอมลูขาวสาร ดวยการรูจกัประเภท องคประกอบและโครงสรางของ

ขาว เขาใจการใชคําวลี สํานวน ที่มกัพบในขาว รวมทั้งประโยคที่ซบัซอนในสถานการณตาง ๆ  

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. เขาใจและใชประโยคที่ซบัซอนในสถานการณตาง ๆ ได 

2. ใช Tense ที่ยุงยากซับซอนได 

3. รูจักศึกษาคนควาและหาขอมูลจากหนังสือพิมพ 
4. แลกเปลีย่นขอมลูขาวสารความรูอยางเปนทางการ 

5. สืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก Internet 

 

ขอบขายเน้ือหา 

  เร่ืองที่ 1   เสียง คําศัพท วลี สํานวน ที่มกัใชบอย ๆ ในขาว 

  เร่ืองที่ 2   องคประกอบของขาว 

  เร่ืองที่ 3   ประเภทของขาว 

  เร่ืองที่ 4   โครงสรางของการเขยีนพาดหัวขาว 
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เร่ืองท่ี 1  เสียง คําศัพท วลี สํานวน ท่ีมักใชบอย ๆ ในขาว 
http://en.wikipedia.org/wiki/Headinese 
 

 เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยุคปจจุบัน สามารถเผยแพรผานส่ือมวลชนแขนง

ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนเหตุการณทางธรรมชาติ หรือเรื่องราวที่กระทําขึ้นโดยน้ํามือ

มนุษย 

 ลักษณะของคําที่ใชในการพาดหัวขาว มักเปนถอยคําส้ัน ๆ เพื่ออานไดอยางรวดเร็ว 

ชัดเจน เขาใจไดงาย 

 ในการพาดหัวขาว อาจใชกริยาไดหลายรูปแบบ  เชน 

1. กริยารูป  Present Simple  เชน  Governor signs bill 

 Two hours of TV – watching boosts heart risk. 

2. กริยาที่ลงทายดวย  –ed  เปนกรยิาชองที่ 3 มีความหมายเปน Passive Voice  เชน  

  HIV/Aids drugs licence extended.  

3. กริยารูป  to + V1  หมายถึงเหตุการณในอนาคต  เชน 

 Thai group to build $ US 50 m Cultural Centre. 

4. กริยารูป –ing หรือ ontinuous  หมายถึงเหตุการณที่กาํลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน 

Foreigners looking to invest in Thailand. 

5. คําสันธาน (Conjunctions)  มักแทนดวยเครื่องหมายวรรคตอน (comma ,) 

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

mishap”  ในกรณีที่เปนขาวพาดหัว มักใชคําส้ัน ๆ  เชน 

eye  หมายถึง  consider 

ink   หมายถึง  sign a contract 

see  หมายถึง  forecast 

probe  หมายถึง  investigation 

mull  หมายถึง  consider 

Whitehall หมายถึง  the UK government administration 

Davos  หมายถึง  World Economic Forum  

   etc. 
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เครื่องหมายวรรคตอนที่พบเห็นในขาว ไดแก 

• comma ( , )  ในขาวจะหมายถงึ และ นอกจากนีอ้าจมีช่ือคน ตามดวยเครื่องหมาย ,  

สวนขอความหลังจาก , จะพูดถงึบุคคลผูนั้น 

• colon ( : )  เมือ่ปรากฏช่ือคนแลวตามดวย : ขอความหลังจากนั้น จะเปนคําพูด 

ของผูนัน้ 

• hyphen ( - )  หมายถึง ระหวางเมื่อไหรถึงเมือ่ไหร 

• slash ( / )  แปลวา  หรือ 

• bracket   เครื่องหมายวงเล็บ (   )  ใหความหมายเพิ่มเติมขอความหนาวงเล็บ 

หรือสรุปวาหนาวงเล็บคืออะไร 

 

สํานวน 

-  to put a new face on  แปลวา เปลี่ยนโฉมหนา เปลี่ยนสภาพการณ  เชน 

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

new face on the political campaign. 

 ประธานาธิบดีบุช  คําประกาศความตกลงใจเขาเปนผูสมัครรับเลอืกตําแหนง 

ประธานาธิบดี ทําใหการชิงชัยทางการเมอืงเปลี่ยนโฉมหนาไปอยางส้ินเชิง 

-  die-hard  แปลวา  เปลี่ยนแปลงยาก 

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

   แฟนทีมลเิวอรพลูที่เหนียวแนน มกัเปนผูมีภมูิลําเนาในประเทศองักฤษ 

-  call in  แปลวา  เรียกหรือเชิญมาปรึกษา  ตัวอยางเชน 

    We should call in a specialist at this point. 

    เราควรจะเชิญผูเช่ียวชาญมาปรึกษาหารือในเวลานี ้

-  big hit  แปลวา  ประสบความสําเร็จ 

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

    สินคาดี การนําเสนอดีเยี่ยม  คุณจะประสบความสาํเร็จอยางแนนอน 
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-  against all odds  แปลวา  สูตาย 

    Brian is fighting against all odds to save his company. 

                ไบรอันกําลังตอสูแบบหลงัพิงฝา โดยพยายามอยางสุดความสามารถเพือ่ปกปองธุรกจิ

ของตนใหอยูรอดตอไป  

 -  all set  แปลวา  เตรียมพรอมอยูแลวทุกขณะ   

                Our plans for the new corporation are all set. 

    แผนการสําหรับบริษัทใหมนั้นเตรียมพรอมอยูแลว 
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เร่ืองท่ี 2  องคประกอบของขาว 
 ขาวจากหนงัสือพมิพ มีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ 

1. พาดหัวขาว  (Headline) 

2. ขาวนํา  (Lead) 

3. เนื้อขาว  (Details) 
 

1.    พาดหัวขาว  คือ ขอสรุปของขาวที่จะนําเสนอ เปนประเด็นที่มคีวามสําคัญที่สุด  

เมื่ออานแลวสามารถดึงดูดใจผูอานได รวมทั้งพมิพดวยตัวอักษรขนาดใหญที่เปนตัวหนา 

 ลักษณะสําคัญของพาดหัวขาว มีดังนี ้

• ใชขอความส้ัน อาจเปนประโยคไมสมบูรณ เชน มปีระธาน (subject) แตอาจไมมี

กริยา (verb) ไมมี article มักใชคําศัพทสั้นทีม่ีความหมายเดียวกันกับคําศัพทที่ใชกนัอยู 

 

 

 
 

 

• ใชตัวยอ โดยนําอักษรตัวแรกของคํามารวมกัน เชน การยอช่ือองคกร หนวยงาน

ตาง ๆ  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช back   แทนคําวา   support   สนับสนุน 

ใช gem    แทนคําวา   jewels     อัญมณี เพชร พลอย 

APEC  = Asian - Pacific Economic Cooperation 

   องคกรความรวมมอืทางเศรษฐกจิในเอเชียแปซิฟก 

ESCAP = Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

   คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก 

OPEC  = Organization of Petroleum Exporting Countries 

   องคกรประเทศสงออกปโตรเลียม 

UNICEF = United Nations International Children’s Emergency Fund 

   กองทนุสงเคราะหเดก็แหงสหประชาชาติ 
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 นอกจากพาดหัวขาวแลว บางขาวอาจมีสวนที่เรียกวา พาดหัวรอง (Sub-headline) 

 พาดหัวรองเปนสวนขยายของพาดหัว ใหรายละเอียดเกี่ยวกับขาวเพิ่มเติมจากพาดหัว 

อีกเล็กนอย พิมพตัวหนาโดยมีขนาดเล็กกวาพาดหัวขาว แตใหญกวาตัวอักษรที่พิมพเนื้อหา 

และรายละเอียดอื่น ๆ ของขาว ซึ่งพาดหัวรองไมจําเปนตองมีก็ได 

1.   ขาวนํา   เริ่มต้ังแตยอหนาแรกตอจากพาดหัวขาวหรือบางขาวที่มีพาดหัวรองก็เริ่มขาว
นําหลังจากพาดหัวรอง ขาวนําเปนการเริ่มบอกเนื้อเรื่องของขาว ซึ่งครอบคลุมใจความสําคัญ

และขอเท็จจริงของขาวที่เกิดขึ้น ขาวนําชวยขยายความพาดหัวขาวใหผูอานเขาใจมากกวาการ

อานเฉพาะพาดหัวขาว 

2.   เนื้อขาว  หมายถึงรายละเอียดทัง้หมดของขาว โดยรายละเอียดเหลานี้ครอบคลุม 

- ประเด็นขาว (main point) 

- ใจความสําคัญ  (main idea) 

- รายละเอียด (support detail) 
 

 ผูอานสามารถอานขาวไดอยางรวดเร็วและจับใจความสําคัญของขาวไดอยางถูกตอง 

ดวยการดูที่ประธานและกริยาแทในประโยคที่เปนขาวนํา เพราะเนื้อหาที่สําคัญที่สุดของขาว    

อยูที่ยอหนาแรก ซึ่งก็คือขาวนํา ดังเชนตัวอยางตอไปนี ้

Headline   

พาดหัวขาว 
Thai embassy in Sweden gets warning 

Lead 

ขาวนํา 

     The Thai embassy in Sweden has been under security protection 

from Swedish authorities, after receiving a letter warning that 

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

Foreign Ministry spokesman Sihasak Puangketkaew said yesterday. 

Detail 

เนื้อขาว 

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

Al Bashir Al Makkawi. 

     The spokesman said the embassy had contacted the Swedish 

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

possible connections between the sender and any terrorist groups. 

     Swedish authorities were protecting the embassy at the request of 

the ambassador, he added. 
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Headline   

พาดหัวขาว 
Thai embassy in Sweden gets warning 

     The spokesman said the government decided to send troops to  

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

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

Lima   in  Karbala. 
 

 เมื่อพิจารณาขาวนํา จะพบวา ในยอหนาแรกมีประโยคหลักที่เปนประเด็นสําคัญ คือ    

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

ซึ่งเมื่อดูประธานและกริยาแทในประโยค ก็คือ The Thai embassy in Sweden has been under 

security protection เทานั้น สวนรายละเอียดอื่น ๆ เปนเพียงขอความที่มาขยายใหทราบ

รายละเอียดมากยิ่งขึ้นเทานั้น 

 

กิจกรรมท่ี 1 

  ดูตัวอยางขาวตอไปนี้ แลวบอกวาสวนใดเปนพาดหัวขาว ขาวนํา และเนื้อขาว 

       1.1  บอกประธานและกรยิาแทที่เปนประโยคหลกัของขาวนํา 
  

Thai Advance Team leaves for Haiti earthquake zone 

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

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

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

Foreign Affairs Theerakun Niyom. 

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

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

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

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

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

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

to the country. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Haiti’s demand for assistance in restoration and reconstruction. 
 

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

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

term reconstruction. 
 

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

of medical teams could leave for Haiti in mid February. 
 

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

Ratchaburi. (TNA) 
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กิจกรรมท่ี 2 

2.1 ขาวตอไปนี้ พาดหัวขาววาอยางไร และสวนใดเปนพาดหัวรอง 

2.2 ขอความใดเปนขาวนํา 

2.3 สวนใดเปนเนือ้ขาว 
 

SOUTH UNDER WATER 

Schools hit by flood can resume within a few days 

By The Nation 

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

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

Monday. 
 

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

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

director of the Education Service Area 2 Office. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

resulting in products going rotten inside warehouses,  
 

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

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

rose further. 



158 

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

by the floods. 
 

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

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

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

water levels reached a depth of more than 1.50 metres. 

 

 

เร่ืองท่ี 3  ประเภทของขาว 
ขาวตาง ๆ ที่ปรากฏอยูตามหนาหนังสือพิมพในปจจบุันนี้ มีหลากหลายประเภท ไดแก 

1. ขาวการเมอืง  (Political News) 

2. ขาวการศึกษา  (Educational News) 

3. ขาวเศรษฐกิจ  (Economy News) 

4. ขาวสังคม  (Social News) 

5. ขาวส่ิงแวดลอม  (Environmental News) 

6. ขาวศิลปวัฒนธรรม  (Cultural News) 

7. ขาวกีฬา  (Sport News) 

                ฯลฯ 

กิจกรรมท่ี 3 

3.1  ขาวตอไปนีจ้ัดอยูในประเภทใด 

3.2   มีขอพิจารณา หรือมเีหตุผลใดจงึตัดสินใจวาเปนขาวประเภทนัน้ ๆ  
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Australian police urge Brisbane flood evacuations 

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

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

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

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

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

after deluging much of the stage. 
 

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

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

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

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

kilometers (miles) along the river. 
 

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

cars were streaming out of the city. 
 

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

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

leave their homes immediately. 

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

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

on Monday. 
 

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

4.1  ขาวและการพาดหัวขาว 

 เมื่อรูจักวาองคประกอบของขาว มีพาดหัวขาว พาดหัวรอง ขาวนํา และเนือ้ขาว  

กันไปแลว โครงสรางของการเขียนพาดหัวขาวจึงเปนไปตามตัวอยางขาวตอไปนี ้
 

MOST FAMOUS PANDA 

Thailand requests China to extend stay for Lin Ping 

By The Nation 

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

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

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

allowed to stay in Thailand for another two years. 

 

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

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

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

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

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

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

Thailand. 
 

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

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

part of the negotiation. 

 

 

 

ขาวพาดหัว 

ขาวนํา 

ประเด็นขาว 

ใจความสําคัญ 
ของขาว 



161 

Natural Resource and Environment minister Suwit Kunkitti had already held talks 

with China twice about extending Lin Ping’s stay. 
 

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

another two years in Chiang Mai,” Sophon said. 
 

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

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

said. 
 

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

three pandas during the visit. 

 
 

 ลองพิจารณาขาวที่อานไปแลวนี้ จะเห็นวามีขาวพาดหัวไววา Thailand requests China to 

extend stay for Lin Ping ขอความนี้อานแลวดึงดูดใจผูอานได ถือวาเปนประเด็นที่สําคัญที่สุด 

ใชตัวพิมพหนาขนาดใหญ 

 โครงสรางขาวที่สําคัญตอมา คือมีขาวนําบอกวา Thailand on Monday starts  

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

scheduled to return to China in May. สังเกตไดวาขาวนํานี้บอกเนื้อเรื่องครอบคลุมใจความ

สําคัญทั้งหมด ชวยขยายความพาดหัวขาวใหชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้น 
 

 ตอจากขาวนํากเ็ปนโครงสรางของเนือ้ขาว ดังนี ้

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

to stay in Thailand for another two years. 
 

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

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

Lin Ping has to return to China within five months. Two options will be discussed in the 

negotiations between Thai and the visiting Chinese officials, which started on Monday. 

 

รายละเอียด 
ของขาว 

รายละเอียด 
ของขาว 
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Sophon Damnui, director of Zoological Park Organisation of Thailand, said that Thailand will 

offer to set up a Panda Research Centre in Chiang Mai zoo compound as part of the 

negotiation. 
 

 เนื้อขาวทั้งหมดไดใหรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น จากขาวนี้มีการใชเครื่องหมายคําพูด 

ซึ่งเปนขอความที่บุคคลนั้นพูด อยูในรูป present และ future แตนอกเครื่องหมายคําพูดจะใช past 

นั่นคือ 

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

years in Chiang Mai,” Sophon said. 

 อีกตัวอยางหนึ่งจากขาว คือ  Sophon said, “I would like to urge Lin Ping fans to give 

a warm welcome to the delegation and let them know how much we really want Lin Ping     

to stay.” 

 สําหรับขอความที่ไมอยูในเครื่องหมายคาํพูด จะอยูในรูปอดีต หรือ past ทั้งหมด ดังนี ้

Sophon said he believed China would give an answer as to whether it would extend the stay 

of the three pandas during the visit. 
 

4.2  การถามและตอบคําถามจากขาวดวยคําถามท่ีเปน Wh-question และ  

       Yes - No Question 

 จากขาวในตอน 4.1 เราอาจใชคําถามดวย Wh-question เชน 

1. What is the main idea of the news? 

It is about the Thai request to China for Lin Ping, stay. 

2. Who is the director of Zoological Park Organisation of Thailand? 

Mr. Sophon Damnui. 

3. When did the negotiation start? 

On Monday. 

4. Would Mr. Sophon like to urge Lin Ping to give a welcome to the Chinese delegation? 

Yes, he would. 

5. Did Bangkok Post report the news? 

No, the Nation did. 
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4.3   การถามและแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  เชน 

- Do you agree with ________________? 

- What do you think about__________________? 

ตัวอยาง 

- Do you agree with me that negotiation will success? 

Yes, I do. 

- What do you think about Thailand’s request? 

I think it is a good request. 

 Subject + V.1 

 Subject + V 

 Subject + to + V.1 

 Subject + V.ing 

 

กิจกรรมท่ี 4 

อานขาวตอไปนี้ แลวบอกวาสวนใดเปนพาดหัวขาว พาดหัวรอง และขาวนํา โดยบอก

ขอสังเกตและเหตุผลวาทําไมจงึคิดเชนนั้น 
 

POLLUTION 

Samut Prakarn folk suffer pollution 

By Darakarn Kawemukda 

Jinjira Pongrai 

The Nation 

Published on January 11, 2011 
 

The last part of the Chao Phraya River in Samut Prakan province is very dirty and 

contaminated with heavy metals, Greenpeace Southeast Asia said yesterday. 
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Plai Pirom, who works for the group, said he and his colleagues had collected and studied 

samples from the river. 

“The water has a foul smell and contains scraps of leather,” he said, adding that the pollution 

was adversely affecting fishermen in the Bang Pu area. He lamented that relevant authorities 

had failed to stop the problem, even though the issue had been raised before. 

Wilai Kobtong, a 75-year-old local resident, said she and her family had lived with the foul 

smell for decades. 

“When a tanning association stepped in to help, the pollution eased somewhat,” the elderly 

woman said. 

However, Boonchu Ib, who was visiting her old hometown yesterday, said the pollution had 

worsened. 

She suspected tanning factories released their waste without proper treatment during floods 

or heavy rains, because the water on the roads was clearly red, black or purple in colour. 

 “I think the water must be contaminated with some chemical,” she said. 

Srisak Sayayon, 45, said she and her granddaughter had developed respiratory problems. 

“Our health is failing because of the pollution,” she said. 

Another resident, Watcharee Chaiya, 55, urged relevant authorities to fix the problem by 

dredging nearby canals. “I have developed allergies and asthma now. I have difficulty 

breathing in cold weather,” she said. 

Industrial Works Department engineer Wirittipon Tuwachit-apiwich said his agency would 

take action if it received complaints. “As of now, we have checked wastewater at factories 

and it passes the legal requirments,” he said. 

Meanwhile, a Senate committee on natural resources and environment inspected a polluted 

area in Samut Prakan’s Muang district last month to tackle the problem. 
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กิจกรรมท่ี 5 

5.1 จากขาวที่ปรากฏอยูในกิจกรรมที่ 5 มีขอความที่บอกวา  The water has a foul smell and 

 contains scraps of leather,” he said, adding that the pollution was adversely affecting  

 fishermen in the Bang Pu area.  

 ขอใหอธิบายเรื่องการใชคํากริยาที่เปนคําพูดในเครื่องหมายคําพูด และการใชคํากริยาที ่

 ถอดเครื่องหมายคําพูดแลว 

5.2 พิจารณาขอความนี ้
 “Our health is failing because of the pollution,” she said.  

 แลวเขียนขอความขึน้มาใหม โดยถอดเครื่องหมายคาํพูด 

 

กิจกรรมท่ี 6 

 อานขาวตอไปนี้ แลวบอกวาองคกรทีเ่รียกกนัวา World Health Organisation  เรียกช่ือยอ

วาอยางไร ปรากฏอยูที่ใดในขาว 
 

H1N1 flu death toll now 245 

• Published : 17/08/2010 at 02:56 PM 

• Online news : Breakingnews 

The Public Health Minitry on Tuesday announced that 10 more people died last week from the 

A (H1N1) flu, bringing the toll from the swine flu virus in Thailand to 245.  The Burea of 

Epidemiology of the Disease Control Department said the total death toll was confirmed for 

the period between April 28, 2009 and Aug 7, 2010.  The department said the number of 

people sick from the H1N1 virus started to rise in early July, along with the spread of seasonal 

influenza during the rainy season.  Health officials in every province had been instructed to 

closely watch the situation to reduce the infection and death rates.  On Aug 10, World Health 

Organization (WHO) head Margaret chan said the HINI pandemic was over and the global 

outbreak turned out to be much less severe than was feared just over a year ago. 
 

Excerpt from www.bangkokpost.com 
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เฉลย Chapter  5 
 

กิจกรรมท่ี 1 

1.1    พาดหัวขาว 

 Thai Advance Team leaves for Haiti earthquake zone 

 

 ขาวนํา 

The Thai Advance Team comprised of French and Spanish speaking experts, 

medical doctors and army engineers departed Bangkok for Haiti to prepare added 

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

for Foreign Affairs Theerakun Niyom 

 

 เนื้อขาว 

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

humanitarian assistance to Haiti, which was hit by a massive earthquake on 

January 12. 
 

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

ministries of foreign affairs, defense, and public health, departed Bangkok Friday 

evening for Mexico City to join with the minister councellor and local staff oat the 

Thai embassy there. 
 

The group will meet representatives of the Mexican government to receive a 

briefing on the latest situation in Haiti and also exchange views on how to provide 

humanitarian assistance to the country. 

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

including meeting and helping Thai nationals in Haiti, coordinating with the 

Mexican government on delivering Thailand’s contribution amounting to 



167 

US$100,000, some of which was already used to procure urgent medical supplies 

and necessities to assist the Haitians. 
 

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

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

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

assistance Haiti needs in order to prepare for the future operation of the Thai 

medical team and estimate Haiti’s demand for assistance in restoration and 

reconstruction. 
 

Mr Theerakun said that according to international organisations, the reconstruction 

of Haiti would take more than 10 years and that Thai military engineers could be 

sent there for long term reconstruction. 
 

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

first batch of medical teams could leave for Haiti in mid February. 
 

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

each from Ratchaburi.  

 

1.2    ประธานและกริยาแทที่เปนประโยคหลกัของขาวนํา คือ The Thai Advance Team 

departed Bangkok. 

 

กิจกรรมท่ี 2 

 พาดหัวขาว 

 SOUTH UNDER WATER 
 

 พาดหัวรอง 

 Schools hit by flood can resume within a few days 
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 ขาวนํา 

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

be reopened within three days as the rains have now stopped, a senior regional 

education official said Monday. 

 

 เนื้อขาว 

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

districts of Narathiwat, which were declared flood disaster zones on Sunday, 

said Adul Promsaeng, director of the Education Service Area 2 Office. 

 

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

receded. They will be restored with help from soldiers and classes can resume 

by Thursday, January 13. 

 

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

affected 36.908 people from 11,053 families in 284 villages in the 13 districts. 

The torrential rains caused the three main rivers in the province to burst their 

banks and flooded houses nearby ruining 9,000 rai of farmland and washing out 

67 roads. 

 

Vegetable exportations to Malaysia were severely disrupted as the road 

connecting Thailand to her neighbour was covered with water making travel and 

transport in both directions and resulting in products going rotten inside 

warehouses,  

 

On Sunday, Narathiwat Govenor Kissada Boonrat urged people to closely 

monitor their surroundings and move immediately to the second floor of their 

houses if water levels rose further. 
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Meanwhile His Majesty the King has granted relief packages to Narathiwat 

residents affected by the floods. 

 

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

by boat to Sungaikolok district in Narathiwat to distribute relief packages to 

local flood victims. The residents were stuck inside their home without 

electricity for more than one week after water levels reached a depth of more 

than 1.50 metres. 

 

กิจกรรมท่ี  3 

3.1 Australian police urge Brisbane flood evacuations เปนขาวอบุัติภัยทีเ่กิดจากน้ําทวม

ซึ่งเปนภัยธรรมชาติ 

3.2 Australian police urge Brisbane flood evacuations แสดงวาตํารวจออสเตรเลยีเรง

ใหมีการอพยพหนีภยัน้ําทวม จึงเรียกไดวาเปนขาวอบุัติภัยจากน้ําทวม 

 

กิจกรรมท่ี 4 

• พาดหัวขาววา POLLUTION โดยใชคําเพียงคําเดียวที่อานแลวเขาใจวาเปนเรื่อง

มลภาวะ 

• พาดหัวรองวา Samut Prakarn folk suffer pollution 

 ใชตัวพิมพหนาและบอกเพียงส้ัน ๆ วาชาวสมุทรปราการประสบกบัมลภาวะ 

• ขาวนําบอกวา 

The last part of the Chao Phraya River in Samut Prakan province is very dirty and 

contaminated with heavy metals, Greenpeace Southeast Asia said yesterday. 
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กิจกรรมท่ี 5 

5.1 ขอความที่อยูในเครื่องหมายคําพูด แสดงใหเหน็วาเปนการพูดโดยใชคํากริยารปู 

present และ  ขอความที่ถอดเครื่องหมายคําพดูออกไปแลว จะใชกรยิารูป past ใหเห็น

วาเหตุการณนัน้เกิดขึ้นไปแลว 

5.2 She said our health is failing because of the pollution. 

 

กิจกรรมท่ี 6 

 World Health Organisation เรียกช่ือยอไดวา WHO อยูยอหนาสุดทายของขาว 
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Chapter 6 

Self – sufficiency Economy 
 

สาระการเรียนรู 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนเรื่องที่ไดรับการยอมรับจากสากลอยาง

แพรหลาย นักศึกษาควรและสามารถประยุกตใช เรียนรูแนวคิด คําศัพท สํานวน และสืบคน

ขอมูลภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารและนําไปใชเกี่ยวกับ  Self – sufficiency Economy 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1.  ผูเรียนรูคําศัพท สํานวน เรือ่ง Self – sufficiency Economy 

2. ผูเรียนสามารถอานถึงความเขาใจเรือ่งภาษา ขาวหรือบทความเกีย่วกบั  

Self – sufficiency Economy  

3. ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อสื่อสารถงึความเขาใจเกี่ยวกับ  

Self – sufficiency Economy 

 

ขอบขายเน้ือหา 

  เร่ืองที่  1  บทความเกี่ยวกับ  Self – sufficiency จากหนังสือ หนงัสือพมิพ  

     หรือ website 

  เร่ืองที่  2  คําศัพท วลี สํานวนเกี่ยวกับ  Self – sufficiency economy 

  เร่ืองที่ 3   โครงสราง  Conditional Sentence (If-clause) 

  เร่ืองที่ 4   โครงสราง Imperative 

  เร่ืองที่ 5   การนําคําขวัญ การสัมภาษณเกี่ยวกบัการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

  เร่ืองที่ 6   การเลนเกม  Cross word 
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เร่ืองท่ี  1   บทความเก่ียวกับ Self – sufficiency จากหนังสือ หนังสือพิมพ  

                  หรือ website 

 

SELF  SUFFICIENCY ECONOMY IN THAILAND 

The Concept 

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej developed the philosophy of the Sufficiency 

Economy to lead his people to a balances way of life and to be the main sustainable 

development theory for the country. The theory is based upon a Middle Path between 

society at the local level and the market in the global context. By highlighting a balanced 

approach, the philosophy allows the nation to modernize without resisting globalization,    

buy provides a means to counteract negative outcomes from rapid economic and cultural 

transitions. The Sufficiency Economy became critical during the economic crisis in 1997,      

in which Thailand needed to maintain stability to persist on self – reliance and develop 

important policies to recover. By creating a self – supporting economy, Thai citizens will have 

what they need to survive but not excess, which would turn into waste. 

   

The Principle of Self – Reliance 

 His Majesty has recommended a secure balance in the five following aspects to 

achieve the principle of self – reliance: 

• State of Mind : One should be strong, self – reliant, compassionate and flexible. 

Besides, one should possess a good conscience and place public interests as a 

higher priority than one’s own. 

• Social Affairs : People should help one another, strengthen the community,  

 maintain unity and develop a learning process that stems from a stable foundation. 

• Natural Resource and Environmental Management : The country’s resources need 

to be used efficiently and carefully to create sustainable benefits and to develop the 

nation’s stability progressively. 
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• Technology : Technological development should be used appropriately while  

 encouraging new development to come from the villagers’ local wisdom. 

• Economic Affairs : One needs to increase earnings, reduce expenses, and pursue  

 a decent life. 

 

The Self Sufficiency Economy theory has led to diverse interpretations by many 

different groups. However, His Majesty has rejected extreme perspectives on his ideology, 

stating the self – sufficiency does not require families to grow food and make clothes for 

themselves. But, each village should have some quantity of sufficiency. For instance,              

if agricultural production exceeds the amount needed for the village they should sell the 

remaining amount to a nearby village, close in distance, to avoid unnecessary transportation 

costs. 
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เร่ืองท่ี 2   คําศัพท วลี สํานวนเก่ียวกับ Self – sufficiency Economy  
 

คําศัพท ประเภท คําแปล 

economy 

sufficiency 

philosophy 

sustainable 

development 

theory 

middle path 

crisis 

self-reliance 

important 

achieve 

resource 

aspects 

local wisdom 

ideology 

appropriately 

n. 

n. 

n. 

adj. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adj. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adv. 

เศรษฐกิจ 

พอเพยีง 

ปรัชญา 

ยั่งยืน 

การพัฒนา 

ทฤษฎ ี

ทางสายกลาง 

วิกฤต 

พึ่งพาตนเอง 

สําคัญ 

ทําใหสําเร็จ 

ทรัพยากร 

ลักษณะ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

อุดมการณ 

เหมาะสม 
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Activity  1   Fill in the blank to search for the following words. 

กิจกรรมที่  1   ใหผูเรียนลองคนคําศัพทที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจพอเพียงและหาความหมาย  

          (โดยใชพจนานุกรม) และเติมตารางคําศัพทใหสมบูรณ 

คําศัพท ประเภทคํา คําแปล 

economic   

sufficient   

reliance   

balance   

earnings   

protect   

 

Activity  2   Choose the best given words.   

กิจกรรมที่  2   เลือกใชคําใหเหมาะสม 

 King Bhumiphol Adulyadej wishes to _________ (propose, protect) Thailand against 

changes by developing the philosophy of ___________ (sufficiency/sufficient). His Majesty 

has recommended a ____________ (resource, balance) in five aspects for our self – reliance.  

 

กิจกรรมที่  3 True  or  False  

 _______  1.  The balanced way of life is based on a middle path between local  

                                      living and globalization. 

 _______  2.  There are 6 principles of self-reliance. 

 _______  3.  To be able to adapt with rapid changes, Thai people must be able to  

           effectively manage the community resources. 

 __ ____  4.  Technology should not be used appropriately. 

 ___ ___  5.  The country’s resources need to be used efficiently and carefully. 
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เร่ืองท่ี 3   โครงสราง Conditional Sentence (If-clause)  

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

Conditional Sentences  (ประโยคเง่ือนไข)   

 Conditional Sentences หรือ If Clause คือ ประโยคเงื่อนไขหรือประโยคสมมติวา  หากมี

พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ จะมีพฤติกรรมหนึง่ตามมา แบงเปน 3 ชนิด คือ  

1. สมมติในส่ิงทีเ่ปนจริงเสมอ 

2. สมมติในส่ิงทีเ่ปนจริงหรือไมจริงกไ็ด 
3. สมมติในส่ิงที่ตรงขามกบัความเปนจรงิ 

ตัวอยาง 

เร่ืองที่สมมติ If  Clause Main Clause 

ประโยคที่เปนจริงเสมอ 

(Possible Condition) 

Present Simple Future Simple or Present Simple 

If the sun rises, it will be a daytime. 

ประโยคที่เปนไปไมได

หรือขัดแยงกับความ

เปนจริงในปจจุบนั  

(Unreal Present) 

Past Simple Future Simple in the Past 

(would, should, V1) 

If he studied hard, he would succeed in his exam. 

ประโยคตรงขามกับ

ความจรงิในอดีต 

(Unreal Past) 

Past Perfect Future Perfect (would, should, 

V. to have + V3) 

If she had gone there, she would have been killed  
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กิจกรรมที่  4 

 Complete the sentences with the correct form of the verb. 

1. If you (come) __________ to class late, (say)___________ I’m sorry to the teacher. 

2. Nina (get)____________ an “A” if she (study)______________ hard. 

3. If it (not rain)_____________, some plants (die)______________. 

4. If I (be) ___________ you, I  (take) _____________some aspirin. 

5. If I (have) ___________ enough money, I  (travel)_________ around the world. 

 

เร่ืองท่ี 4    โครงสราง  Imperative 

ประโยคขอรองหรือบังคับ ( Imperative Sentence)  ไดแก  ประโยคที่มเีนือ้ความขอรอง

หรือบังคับใหกระทํา   

ตัวอยางเชน 

 

 

-  I  beg  your  pardon.     ผมขอโทษ 

-  You  should  follow  my  words.    ทานควรทําตามคําพูดของผม 

-  Don’t smoke.   หามสูบบุหรี ่

-  Don’t forget turn off the light.     อยาลืมปดไฟ 

 

Activity  5  :   Fill in the blanks by using the given words. 

กิจกรรมที่  5   เติมคําในชองวาง 

 

 

1. Come here __________ now. 

2. Do not allow to __________ in the hospital. 

3. __________ Forget to clean the house. 

4. You should __________ the rules of the library. 

5. Don’t __________ so lond, her baby is sleeping. 

Don’t + V1 + …………… 

smoke      follow       Don’t       right       speak 
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เฉลย 

1. right 

2. smoke 

3. Don’t 

4. follow 

5. speak 

 

เร่ืองท่ี 5   การนําเสนอเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตาง ๆ เชน คําขวัญ  

      การสัมภาษณ บทละคร ปายนิเทศ การจัดนิทรรศการ เปนตน  

      โดยนําคําศัพทมาใช 
 

Activity   :   Choose the passage about sufficient economy and tell  

กิจกรรม  :    ใหผูเรียนเลอืกขอความเกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงภาษาอังกฤษ  

          แลวนํามาเลาใหเพือ่นฟง 

 

เร่ืองท่ี 6   การเลนเกม  Cross word 
               เกม crossword  นั้นมีตนกําเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  

ป ค.ศ. 1913 โดยนักหนังสือพิมพที่ช่ือ Arthur Wynne ไดตีพิมพเกมที่ช่ือ ปริศนาอักษรไขว 

ลงในหนังสือพิมพ New York World ซึ่งรูปรางหนาตาสวนใหญของเกมก็ไมตางจากเกม 

crossword ในแบบที่เรารูจักกันในปจจุบันนี้นัก กลาวคือมีชอง 4 เหลี่ยมหลาย ๆ ชองเรียงกัน   

ทั้งในแนวต้ัง และแนวนอน พาดทับกันไปมาโดยไมมีรูปแบบที่ตายตัว ซึ่งในชองทุกชองจะ          

เวนวางไวใหคนมาเขียนเติมคําลงไปชองละ 1 ตัวอักษรตามคําบอกใบที่ผูสรางเกมเขียนเอาไว

ขาง ๆ กระดาน ความสนุกของเกม crossword จึงอยูที่การตีคําบอกใบใหแตกนี่เอง crossword 

มักพบบอยตามหนาหนังสือพิมพ หรือนิตยสารทั่วไป ซึ่งสามารถเลนคนเดียวไดเพลิน ๆ   
 

(http://ripley.exteen.com/20071115/crossword-scrabble) 
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           อาจกลาวไดวา Crossword  เปนการตอศัพทอักษรไขวภาษาอังกฤษ  ทักษะของการเลน

คือ  การประกอบตัวอักษรที่มอียูใหเปนคําในภาษาองักฤษ และตอลงในชองตารางบนกระดาน

ใหเกิดผลดีที่สุด เมื่อสิน้สุดการแขงขนัผูที่ไดคะแนนมากกวาจะเปนผูชนะ 

 

อุปกรณการเลน 

1.  กระดาน (Board)   มีขนาดกวาง 15 ชอง และสูง 15 ชอง รวมทั้งส้ิน 225 ชอง 

2.  เบี้ย (Tile)   มีทั้งส้ิน 100 ตัวในถุง  (ดูจํานวนตัวที่เหลือไดที่ดานซายของหนาเกม) 

3.  แปน (Rack)  ใชในการวางเบี้ย โดยแตละฝายจะมีเบี้ยในแปนฝายละ 7 ตวั 

 

กติกาการเลนทั่วไป 

1.  ในการลงแตละคร้ัง (Turn) ใหผูเลนลงเบี้ยกี่ตวักไ็ดในแนวเดียวกัน และตอกับ 

เบี้ยเดมิในกระดาน เพื่อใหเกิดเปนคําภาษาอังกฤษทีถู่กตอง 

2.  การลงคร้ังแรก  ตองตอกบัชองดาวบนกระดาน 

3.  การคิดคะแนน  นําคะแนนของเบี้ยแตละตัวในสมการมาบวกกนั หากลงเบีย้ใหมใน 

ชองคะแนนพิเศษจะไดคะแนนเพิม่ ดังนี ้ 

       -  ชองสีแดง นําคะแนนของทัง้คําคูณสาม  

       -  ชองสีชมพู  นําคะแนนของทัง้คําคูณสอง  

       -  ชองสีน้ําเงนิ  นําคะแนนของตวัเบีย้ที่ทับชองคูณสาม และ 

       -  ชองสีฟา  นําคะแนนของตวัเบีย้ที่ทับชองคูณสอง  

4. การสิ้นสุดเกม   มีสองกรณี คือ 

          -  เมือ่เบีย้ในถุงหมด และผูเลนฝายใดฝายหนึ่งใชเบี้ยที่มอียูจนหมด หรอื 

          -  เมือ่ผูเลนทั้ง 2 ฝายมีการเลนไปแลว และหลังจากนั้นไมมีการลงเบีย้ในกระดาน 

       ติดตอกันรวม 6 ครั้ง 

 

กติกาการเลนพิเศษ 

1.  การขอเปลี่ยนตัว  ผูเลนสามารถเปลี่ยนตัวไดตั้งแต 0-7 ตัว และจะเสียตาเดิน 1 ครั้ง 

โดยใหนําเบี้ยที่ตองการเปลี่ยนมาวางบนกระดาน และกด Ex แตถาเบี้ยในถุงเหลือนอยกวา 7 ตัว

จะไมสามารถเปลี่ยนได  
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2. การขอชาเลนท   ผูเลนสามารถทําการขอชาเลนท (Challenge) ไดเฉพาะเกม R/C หรือ  

U/C และถามีคําศัพทนั้นในพจนานุกรม จะถือวาผูเลนที่ขอชาเลนทจะเสียตาเดินไปทันที แตถา 

ไมมีคําศัพทในพจนานุกรม จะนําคําศัพทนั้นออกจากกระดาน และผูที่ขอชาเลนทจะไดเลนใน

ตานั้นดวย  

3. การทําบิงโก  หากผูเลนสามารถลงเบี้ยทัง้ 7 ตวัไดในตาเลนครั้งเดียว จะไดคะแนน

พิเศษเพิ่มอีก 50 คะแนน 

4. เวลา  รูปแบบของเวลาจะเปน เวลาเริม่ตนเปนนาที / เวลาที่ไดเพิ่มขึน้หลงัจากการ 

ลงเบีย้ในแตละตาเปนวินาท ี

5. คําที่ถูกตอง   ยึดตามพจนานุกรม  The Official Scrabble Players Dictionary  

(Third Edition) 

 

(http://www.thaibg.com/template.php?CenterFile=etc_crossword_rule.html&Title=Crossword

%20Rule) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

Activity  1  :   Try to play the following crossword game 

กิจกรรมที่  1   ลองเลนเกมอักษรปริศนาตอไปนี ้

Christmas Crossword Puzzle Game 

        1   2           3   4         
5                                     

                  6                   

                                      

  7                   8               

                          9       10   

  11             12                     

                                      
13             14                       

                                15     

    16                                 
 

 

ACROSS  

2.  Left out with milk for Santa. 

4.  This covers the ground on a white Christmas. 

5.  Reindeer with a red nose. 

6.  Used to decorate the Christmas tree. 

7.  Roasted over an open fire. 

9.  Used to remove snow from the driveway. 

11.  Big bird served for this holiday. 

13.  Songs of the season. 

14.  Well known snowman. 

15.  Decoration found on a present. 

16.  Happy ________! 

DOWN  

1.  They makes the toys for Christmas. 

2.  Santa uses this to enter homes. 

3.  Found on top of the tree. 

4.  Vehicle used by Santa Claus. 

8.  Round decoration often found on doors. 

10.  Seasonal drink. 

12.  _____ Christmas! 

http://www.crosswordpuzzlegames.com/christmas.html 
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เฉลย Chapter  6 

 

กิจกรรมท่ี 1 

คําศัพท ประเภท คําแปล 

economic (adj.) คําคุณศัพท เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

sufficient (adj.) คําคุณศัพท มีพอ 

reliance (n) คํานาม ความเช่ือมั่น, ความเช่ือถอื 

balance (n) คํานาม สมดุล 

earnings (n) คํานาม ภายใต 

protect (v) คํากริยา ปองกนั 

 

กิจกรรมท่ี 2 

 King Bhunmiphol Adulyade wishes to protect Thailand against changes by developing 

the philosophy of sufficiency economy. His Majesty has recommend a balance in five aspects  

for our self – reliance.  

 

กิจกรรมท่ี 3 

1. True 2. False 3.  True 4. False 5. True 

 

กิจกรรมท่ี 4 

1. If you come to class late, say “I’m sorry to the teacher.” 

2. Nina would get an “A” if she studied hard. 

3. If it does not rain, some planet will die. 

4. If I were you, I would take some aspirin. 

5. If I had enough money, I would travel around the world. 
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กิจกรรมท่ี 5 

1.  right 

2. smoke 

3. Don’t 

4. Follow 

5. speak 
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Chapter 7 

Have you Exercised Today? 
 

สาระการเรียนรู 
  การศึกษาขอมูลคนควาความรูจากส่ือเกี่ยวกับการออกกําลังกาย แบบสอบถาม

เบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมประจําวันที่แสดงถึงความตระหนักในการออกกําลังกาย สาระเนือ้หา

ประกอบดวยคําศัพทที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกายในรูปประโยคที่ซับซอน 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายเบื้องตนได 
2. ผูเรียนสามารถอานออกเสียง คําศัพท สํานวน วลทีี่เกี่ยวของกบับทความ 

การออกกําลังกายได 

3. ผูเรียนสามารถใชประโยคทีเ่ขียนดวยกริยาชวย  (Modal verbs)  

เชน will,  should,  must ought to,  had better ได 

4. ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถใชประโยครูป Present Perfect Tense ได 

5. ผูเรียนสามารถนําเสนอขอมลูจากแบบสํารวจการออกกําลังกายในรูปกราฟ 

หรือแผนภูมิได 

 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากหนังสือหรือ website 

 เร่ืองที่ 2  คําศัพท สํานวน วลีที่เกี่ยวของกับบทความการออกกําลังกาย 

 เร่ืองที่ 3  รูปประโยคที่ใชกริยาชวย (Modal Verbs) ไดแก will, would, can,  

   could, should must, ought to, had better etc 

 เร่ืองที่ 4  โครงสรางประโยค Present Perfect Tense 

 เร่ืองที่ 5  การสํารวจแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพบคุคลใกลชิดแลวนําเสนอ 

   เปนรูปภาพหรือแผนภมู ิ
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เร่ืองท่ี 1   แบบสอบถามเก่ียวกับการดูแลสขุภาพจากหนังสือหรือ website 
 ผูเรียนอานเนื้อหาการดูแลสุขภาพจาก Web site  แลวตอบแบบสอบถามวามีความเขาใจ

เกี่ยวกับเรื่องที่อานเพียงใด 
 

Fitness 

Fitness is defined as a state of being healthy, which prepares the body for the physical 

necessities of daily life. To be more precise, fitness provides strength, flexibility and stamina 

for the proper functioning of the body. It is a total solution for a perfect, fine-tuned life.       

The five main components of fitness are aerobic endurance, muscular strength, muscular 

endurance, and flexibility and body composition. The right kind of physical and mental 

exercises and proper intake of nutritious food are the factors that contribute to fitness.         

A well-balanced diet not only makes one fit, but provides all necessary nutrients for the body. 

Mental fitness, essential for the psychological well-being of a person, is also a key factor in 

sustaining a healthy state.  

Source  :  http://Fitness-on the web.com   
 

Word studies (ศัพทควรรู) 

Vocabularies  (ศัพท) หนาที่คํา Meaning  (ความหมาย) 

fitness n สภาพสมบูรณจากการออกกําลังกาย 

prepares v เตรียม 

flexibility n ความยืดหยุน 

components n องคประกอบ 

endurance n ความอดทน 

muscular n กลามเนื้อ 

strength n ความแข็งแรง 

nutritious adj. ซึ่งบํารุงเลี้ยง บํารงุกําลัง 

contribute v สนับสนนุ ชวยเหลือ 

mental adj. เกี่ยวกับจิตใจ 
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Vocabularies  (ศัพท) หนาที่คํา Meaning  (ความหมาย) 

sustaining v รักษาไว สนับสนุน  

stamina n ความแข็งแรง สุขภาพ 

 

Activity 1  : Choose the best answer. 

กิจกรรม  1  เลือกตอบขอที่ถกูทีสุ่ด 

1. Fitness is defined as …………………………. 

a.  a state of being healthy         b.  a state of healthy food 

c.  a state of mental fitness         d.  a state of nutritious food 

2. How many main components con are consisted in a good fitness? 

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

3. One of the main components of fitness is…….. 

       a.   diet    b.  exercise        c.  aerobic endurance         d. sleeping 

4. The factors that contribute to fitness are ………………..  

     a.  mental exercise 

     b.  physical exercise 

     c.  mental and physical exercises  

     d.  The right kind of physical and mental exercises and nutritious food. 

 5.  …………………. is essential for the psychological well-being of a person. 

a. Mental fitness 

b. Healthy food 

c. Good exercise  

d. Muscular strength 
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เร่ืองท่ี 2   คําศัพท สํานวน วลีท่ีเก่ียวของกับบทความการออกกําลังกาย 
 

Have you Exercised Today? 
 For how long have you had your exercise? Appropriate exercises are good for both 

health and diet, but tough exercise are good for both health and diet, but tough exercises can 

be bad for both. There are reasons why you feel it tough, and you won’t feel tough if it is good 

for you. 

 We recommend light exercises that would be refreshment, something you won’t run 

out of breath with and something that doesn’t seem it would ever burn any calories. In fact 

easy exercises that seem they wouldn’t burn any calories, like swinging your hands, may 

contribute to losing weight. There are three key things the body needs to be doing constantly. 

They are taking in oxygen, pushing out poison (through the skin, liver and lymph) and 

pumping fresh life force energy. Whatever exercise you like such as yoga, weight training, 

boxing aerobic exercise or some other sports ; take it outside into the fresh air if possible  or at 

least open the window. Also, take a look around and see what combination of activities best 

suit your location. But like many good things, exercise can also be risky especially when you 

do exercise too hard for a long time. Moreover, if you have any health conditions that could 

increase you risk of injury, you must check in with your doctor and get cleared for exercise 

before you start. 

 Before starting your exercise, make sure about these things : 

• Wear shoes that fit well and are capable for providing the right kind of 

support for your activities and body type. 

• Wear appropriate exercise clothing. Fabrics that absorb sweat; loose – 

fitting, light weight cotton is also fine. 

During the exercise, you should stop exercising right away if you: 

• Have pain or pressure in the left or middle part of your chest, or in the left 

side of your neck, left shoulder or left arm. 

• Feel dizzy or sick 
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• Break out in a cold sweat 

• Have muscle cramps 

• Feel sharp pain in your joints, feet, ankles, or bones  

• Notice that your heart starts racing or beating irregularly 

The most important is to know your limits and your needs when you do your exercise. 

Stop forcing yourself to do exercises you hate, and do what makes you feel peaceful, clear and 

joyful! 
 

คําศัพทที่ควรทราบ (Word studies) 

คําศัพท/สํานวน หนาที่ของคํา ความหมาย 

have/do an exercise 

run out of breath 

health 

diet 

refreshment 

calorie (s) 

 

lose weight 

poison 

energy 

yoga 

weight training 

boxing 

aerobic exercise 

activity 

injury 

sweat 

loose – fitting 

v. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adj. 

n. 

ออกกําลังกาย 

เหนื่อยมาก 

สุขภาพ 

การลดน้ําหนกัดวยการควบคุมอาหาร 

ความสดช่ืน 

หนวยวัดปรมิาณอาหาร โดยถอืเกณฑความรอน 

ที่ใหแกรางกาย 

ลดน้ําหนัก 

ยาพิษ, สิ่งที่เปนอันตราย 

พลังงาน 

โยคะ 

การฝกยกน้ําหนกั 

มวย 

การออกกําลังกายแบบแอโรบิค 

กิจกรรม 

การบาดเจ็บ 

เหงื่อ 

หลวม 
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คําศัพท/สํานวน หนาที่ของคํา ความหมาย 

pressure 

dizzy 

muscle cramp 

joint 

ankle 

adj. 

n. 

n. 

n. 

การกด 

เวียนศีรษะ หนามืด 

เปนตะคริวทีก่ลามเนือ้ 

ขอตอ 

ขอเทา ตาตุม 
 

 

Activity 2  : Answer the questions from the passage. 

กิจกรรมท่ี  2  ตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน 

1. What kind of exercise that is not good for health and diet? 

______________________________________________________________ 

2. How can you lose your weight without doing hard exercise? 

______________________________________________________________ 

3. What are important keys for your healthy body? 

______________________________________________________________ 

4. Why somebody should check with the doctor before having exercise? 

______________________________________________________________ 

5. What kind of clothes should you wear when having the exercise? 

______________________________________________________________ 

6. Give one reason that you should stop doing your exercise immediately. 

______________________________________________________________ 
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เร่ืองท่ี 3  รูปประโยคท่ีใชกริยาชวย (Modal Verbs) ไดแก will, would, can,  

                could, should must, ought to, had better etc 
 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

Modal  Verb  เปนกริยาชวยซึ่งนํามาใชกับกริยาหลัก และตองคํานึงถึงสถานการณดวย 

เพราะคํากริยาเหลานี้จะมีความหมายตามสถานการณที่ใช กริยาชวยนี้จะตามหลังดวยกริยา     

(กริยาชอง 1) เสมอ Modal Verb มีดังนี้ 
 

ปจจุบัน รูปอดีต ความหมาย 

will 

shall (n) 

can 

may 

must 

ought to 

would 

should 

could 

might 

จะ 

ควรจะ 

สามารถ 

อาจจะ 

ตอง 

ควรจะ 

  

 การใช Modal Verb 

1. will โดยปกติแปลวา จะใชในกรณีที่แสดงอนาคตกาล และจะใชกับบรุุษที่ 3 คือ     

he/she/it เชน   

  She will go to see the dentist tomorrow.   

                   ในกรณีที ่will ใชกับประธานบุรุษที่ 1 (I, we) จะใชในกรณีที่แสดงความต้ังใจ  

ความปรารถนา หรือการสัญญา เชน  

                  We will do whatever we can to help you. 

2. would  เพื่อแสดงการถามแบบสุภาพ เชน 

  Would you like a cup of tea? Yes, please. 

        would + like ใชเมื่อแสดงความประสงค เชน 

                     I would like to read this book first. (อาจเขียนยอเปน I’d like…..) 
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3. Shall โดยปกติใชในการแสดงความเปนอนาคต แปลวา จะ แตบางกรณีใชเพือ่แสดง 

การขออนุญาต เชน 

 Shall I sit down? 

บางกรณีใชเพือ่เปนการเสนอแนะ เชน 

Shall we go to the movie tonight? 

4. Should เพื่อแสดงหนาที่ที่ควรทํา ขอผูกมัด หรือใหคาํแนะนํา  

You should attend the class regularly. 

กริยาชวยอืน่ทีม่ีความหมายเหมือน should ไดแก had better เชน 

It’s late! You had better hurry up. 

5. Can, could ใชในกรณีที่ตองการขออนุญาตในการกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เชน 

Can/Could you open the window, please? 

6. May ใชในการแสดงความสุภาพมากกวา can และ could เพื่อใชในการแสดงความ 

เปนไปไดของเหตุการณ เชน 

May I help you? (แสดงความสุภาพ) 

I may pass the exams if I study hard. (แสดงความเปนไปได) 

7. Might  ใชแสดงความเปนไปไดในความหมายที่นอยกวา may เชน 

It may rain today. (ฝนอาจตก) 

It might rain today. (มีโอกาสที่ฝนอาจตกไดแตนอยกวาประโยคแรก) 

8. Must ใชเพื่อแสดงความจําเปนในส่ิงที่ตองทํา 

You must not smoke in the restaurant. 

9. Ought to มีความหมายเหมือน should แตใหความรูสึกที่สุภาพกวา เชน 

We ought not to talk loudly in the library. 

กิจกรรมท่ี  3 Fill in the blanks with the suitable modal verbs. 

  1.  ___________ I borrow your pen, please? 

  2.  You look very tired, You __________ go to bed early. 

  3.  You ___________ tell me the truth if you want me to help you. 

  4.   We __________ not tell lies. 

  5.   The train ___________ leave at 9.30 p.m. 
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เร่ืองท่ี 4  โครงสรางประโยค Present Perfect Tense 

Present Perfect Tense 

4.1  โครงสรางของประโยค 

 

 

ตัวอยาง 

I/you/we/they 

He/she/It 

have 

has 

drunk. 

 

4.2  การเปลี่ยนรูปประโยคบอกเลา (Affirmative) เปนปฏิเสธ (Negative) และคําถาม 

(interrogative)  

ตัวอยาง 

Affirmative Interrogative Negative 

He has written a letter. 

We have learned English. 

It has eaten the bone. 

Has he written a letter? 

Have we learned English? 

Has it eaten the bone? 

He has not written a letter. 

We have not learned English. 

It has not eaten the bone. 
 

4.3  การใช Present Perfect Tense 

  1)  ใชกับเหตุการณทีเ่กิดขึ้นแลวในอดีตและเหตุการณนั้นยงัคงดําเนินติดตอมา

จนถงึปจจุบัน ซึ่งมักจะม ีadverb of time เชน since และ for คําอื่น ๆ เชน so far, up to now, 

up to the present time etc. 

ตัวอยาง 

  She has been to American since 1998. 

  (เธออยูที่อเมริกาต้ังแตป 1998 และปจจบุันกย็ังอยู) 

  She has been in America for 12 years. 

  (เธออยูที่อเมริกามาแลว 12 ป ขณะนี้ก็ยงัอยูที่นัน่) 

  2) ใชกับเหตุการณที่เสรจ็สิ้นไปแลว แตผลของเหตกุารณนั้นยังปรากฏอยู 

 

 

Subject  +  have/has +  Verb ชอง 3 
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ตัวอยาง 

  I have turned on the light. (ไฟยังเปดอยู) 

  She has seen Suda recently. (เธอพบสุดาเร็ว ๆนี้) 

  3)  ใชกับเหตุการณที่เพิ่งจบลงใหม ๆ ซึ่งมกัม ีadverb of time เชน just, already, 

yet, หรือเพิง่เกิดเหตุการณเร็ว ๆ นี้ จะปรากฏคําเหลานี้ เชน recently, lately etc. 

ตัวอยาง 

  The plane has just taken off. 

  They have already finished their lunch. 

  The students haven’t done their work yet. 

  (yet ใชในประโยครูปปฏเิสธและคําถาม) 

  4)  ใชกับการแสดงถึงการเคยกระทําหรือไมเคยกระทําเหตุการณนั้น ๆ มกั 

adverb เชน never, ever, once, twice etc. อยูในประโยค 

ตัวอยาง 

  Have you ever gone to Singapore? 

  No, I have never gone there. 

  Yes, I have gone there once. 

  5)  ใชกับเหตุการณที่ทําซํ้า ๆในอดีต และอาจจะทําเหตุการณนี้ตอไปในอนาคต 

แตไมบอกวาทําเมือ่ไหร มกัม ีadverb เชน many times, several times, over and over etc. 

ตัวอยาง 

  She has read this book over and over. 

  The children have played in the park several times. 

 

กิจกรรมท่ี 4 Write the correct form of the verbs by using the present  

                       perfect tense. 

1. They (see) the movie. 

________________________________________________________ 

2. I (be, never) in Korat before. 

________________________________________________________ 
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3. We (know) David for over 10 years. 

________________________________________________________ 

4. I think John (have, just) his dinner. 

________________________________________________________ 

5. Wipa (hear, recently) the good news. 

________________________________________________________ 

6. The factory (hire) twenty new workers since April. 

________________________________________________________ 

 

กิจกรรมท่ี 5 Read the situation and then write an appropriate present perfect              

                      sentence using the verbs given. 

1. Tony is looking for his book. He can’t find it (lose) 

________________________________________________________ 

2. My hands are dirty. Now they are clean. (wash) 

________________________________________________________ 

3. Tom weighs 110 kilos. Now he weighs 90 kilos (lose weight) 

________________________________________________________ 

4. The bus stops because there is no gas in the tank. (run out of) 

________________________________________________________ 

5. She fell down the step. Now she cannot walk. (break her leg) 

________________________________________________________ 
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เร่ืองท่ี 5    การสํารวจแบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพบุคคลใกลชิดแลวนําเสนอ 

        เปนรูปภาพ หรือแผนภูม ิ
 

กิจกรรมท่ี  6 Exercise Questionnaire 

 How much do you exercise in your everyday life? 

  This exercise questionnaire will help you get an idea of how much you already 

exercise in you everyday life.  

Choose the item that conform to your activities. 

1. I walk upstairs equivalent to at least one flight : 

a. Hardly ever take the stairs. 

b. Not more than once a day. 

c. Twice a day. 

d. Several times a day. 

2. During a normal day I’m in motion (walking, cycling, shopping, etc.) 

a. Less than 20 minutes 

b. Between 20 – 40 minutes 

c. About 1 hour 

d. More than 1 hour 

3. I have a job that usually mean : 

a. Sitting, often more than an hour at a time 

b. Mainly sitting, but with some standing or walking 

c. Half sitting, half standing or walking 

d. Active all day 

4. What is the most you can manage? 

a. I can’t walk for one mile without stopping. 

b. I can walk for one mile without stopping. 

c. I can jog at a consistent but slow pace for one mile. 

d. I can run at a good pace for one mile  (1 mile = 1.6 kilometers). 
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5. How much of your time each week do you spend on indoor household activities 

(cleaning, washing, dishes, clothes etc.)? 

a. Not more than 30 minutes 

b. About 60 minutes 

c. About 120 minutes 

d. More than 120 minutes 

6. How much of your time each week do you spend on outdoor household activities 

(mowing the lawn, gardening, etc.)? 

a. Not more than 30 minutes 

b. About 60 minutes 

c. About 120 minutes 

d. More than 120 minutes 

7. My lunch break includes a walk or some other physical activity for about 15 

minutes : 

a. Hardly ever 

b. Twice a week 

c. At least three times a week 

d. Everyday  

Results 

 (a = 0 point, b = 1 point, c = 2 points, d = 3 points) 
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กิจกรรมท่ี 7 

 Use the questionnaire to collect the data from 10 friends and fill in the bar chart 

below. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

points
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เฉลย Chapter 7 

 

กิจกรรมที่ 1 

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

 

กิจกรรมที่ 2 

1. Tough exercise is not good for both health and diet. 

2. Swinging hands may contribute to lose weight. 

3. They are taking in oxygen, pushing out poison and pumping fresh life force energy. 

4. Because it may cause him/her to be sick or injured. 

5. The loose – fitting clothes using fabric that absorb sweat and light weight. 

6. Feel sharp pain in the joints, feet, ankles or bones. 

 

กิจกรรมที่  3 

1. May I borrow your pen, please? 

2. You look very tired. You should (ought to) go to bed early. 

3. You must tell me the truth if you want me to help you. 

4. We must not tell lies. 

5. The train will leave at 9.30 p.m. 

 

กิจกรรมที่ 4 

1. They have seen the movie. 

2. I have never been in Korat before. 

3. We have known David for over 10 years. 

4. I think john has just had his dinner. 

5. Wipa has heard the good news recently. 

6. The factory has hired twenty new workers since April. 
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กิจกรรมที่ 5 

1. Tom has lost his book. 

2. I have washed my hands. 

3. Tom has lost the weight. 

4. The bus has run out of gas. 

5. She has broken her leg. 

 

กิจกรรมที่ 6  

 0 – 5 points 

  You get very little physical exercise and if you want to lose weight you are 

probably in need of more. Remember that all physical activity promotes improve health and 

helps you lose and maintain your new weight. 

 6 – 10 points 

  You are in need of increased physical exercise. Your present physical activity 

is positive, but could be increased to give you more energy to meet the needs of your life and 

help your weight loss. 

 11 – 17 points 

  You get enough physical exercise and activity on a daily basis. You are in 

pretty good shape. 

 18 – 21 points 

  You are highly conscious of your physical exercise needs. You are somebody 

who has already incorporated regular activity into your daily life. 

 

กิจกรรมที่  7 ครูเปนผูประเมนิ 
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Chapter 8 

Shall we save the energy? 

สาระการเรียนรู 

  พลังงานเปนส่ิงที่มีคุณคา และมีประโยชนอยางอเนกอนันตตอชีวิตมนุษยบน

โลกนี้ แตมนุษยตองเรียนรูวิธีใชพลังงานอยางรูคุณคาดวย เนื่องจากพลังงานมีวันที่จะหมดไป 

หากไมรูจักวิธีใช นอกจากนั้นปญหาเรื่องพลังงานยังเปนประเด็นสําคัญระดับโลกการเรียนรู

ถอยคํา สํานวน และการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานเปนสิ่งจําเปน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ผูเรียนรูจักคําศัพท สํานวนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 

2. ผูเรียนสามารถอานบทความเกีย่วกบัการประหยัดพลังงานและแสดงความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 

 

ขอบขายเนื้อหา 

  เร่ืองที ่ 1  บทความเกี่ยวกับการประหยัดพลงังานจากหนังสือ หนังสือพิมพ หรอื  

     website ที่เกี่ยวของ 

เร่ืองที่  2   เสียง คําศัพท วลี สํานวนทีเ่กี่ยวของกับการประหยัดพลังงาน 

  เร่ืองที่  3   โครงสราง Imperative + V1 (Don’t + V………..) 
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เร่ืองท่ี 1  บทความเก่ียวกับการประหยัดพลังงานจากหนังสือ หนังสือพิมพ  

               หรือ เว็บไซตท่ีเก่ียวของ 
 

Top Tips for Energy Saving 

Here are some simple ways you can stop wasting energy and money now. 

1. Always turn off the lights when you leave a room.  

2. Don't leave appliances on standby and remember not to leave laptops and mobile phones 

on charge unnecessarily.  

3. If possible, fill up the washing machine, or dishwasher: one full load uses less energy 

than two half loads.  

4. Close your curtains at dusk to stop heat escaping through the windows and check for 

draughts around windows and doors.  

5. Only boil as much water as you need (but remember to cover the elements if you're using 

an electric kettle). 

6. Turn your air - condition in your room temperature at 25°C for saving the energy and 

money.  

 

Words studies (ศัพทนารู) 

Vocabularies 

(คําศัพท) 

Types of words 

(ประเภทของคํา) 

Meaning 

(ความหมาย) 

appliance 

laptop  

mobile phone 

unnecessarily  

washing machine 

dishwasher 

energy 

n. 

n. 

n. 

adv. 

n. 

n. 

n. 

เครื่องใชไฟฟา 

คอมพิวเตอรแบบกระเปาห้ิวท่ีใชแบตเตอรี ่

โทรศัพทมือถือ 

ไมจําเปน 

เครื่องซักผา 

เครื่องลางจาน 

พลังงาน 
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Vocabularies 

(คําศัพท) 

Types of words 

(ประเภทของคํา) 

Meaning 

(ความหมาย) 

draughts 

electric kettle 

n. 

n. 

ลมโกรก 

กาตมน้ําไฟฟา 

 

เร่ืองท่ี 2  เสียง คําศัพท วลี สํานวน ท่ีเก่ียวของกับการประหยัดพลังงาน  
 

Change a Light, Change the World  
We really can "Change the World" with just one light bulb. The key is that the more people 

that take this step, the more we can change the world.  
 

Fight the Light!  

Don't leave lights on when no one is in the room. If you are going to be out of the room for 

more than five minutes, turn off the light.  
 

If you know of a light that everyone forgets to turn off, make a sticker or a sign to hang next to 

the switch that says "Lights Out!" or "Don't Forget!"  
 

Where possible, use compact fluorescent light bulbs. Those funny-looking bulbs produce the 

same amount of light by using 1/4 of the electricity. Plus, they last for years and years without 

burning out.  
 

Don't Leave Things Turned On  

Turn off the TV when no one is watching it. The same goes for computers, radios and stereos - 

if no one using it, turn it off. Turn off all the appliances at the surge protector. Some 

devices, like modems or other networking boxes are drawing small amounts of power all the 

time. Check with your neighbours first, but the best thing to do is turn them ALL off at the 

surge protector.  
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Words studies (ศัพทนารู) 

Vocabularies 

(คําศัพท) 

Types of words 

(ประเภทของคํา) 

Meaning 

(ความหมาย) 

bulb 

electricity 

appliance 

surge protector 

 

device 

power 

n. 

n. 

n. 

n. 

 

n. 

n. 

หลอดไฟฟา 

ไฟฟา 

เครื่องใช (ไฟฟา) 

อุปกรณปองกันไฟกระชากแรงดันสูง

ช่ัวขณะ 

เครื่องประดิษฐ , เครื่องใช 

ไฟฟา 

 

คําศัพทที่ควรทราบ (Word studies) 

คําศัพท ประเภทของคํา คําแปล 

Power/Energy 

bulb 

compact 

flush 

change 

waste 

save 

n. 

n. 

n. 

v. 

v. 

v. 

v. 

พลังงาน 

หลอดไฟ 

เล็ก, ประหยัดเนือ้ที ่

สาดน้ํา เทน้ํา 

เปลี่ยน 

ทําใหสูญเปลา 

ประหยัด 

 

กิจกรรมที่  1 Complete the following sentences with appropriate word/words. 

 bulbs waste power    change save   enough   flush 

1. There is never enough energy to _____(1)______. 

2. How many ways can you think of to _____(2)_____ energy around your house? 

3. Where possible, use _____(3)_____ fluorescent light _____(4)_____. They are 

funny – looking blubs which produce the same amount of light by using ¼ of the 

electricity. 



204 

4. Many countries learned to save their ____(5)_____ by turning lights and machines 

off when not being used. 

5. We use about five gallons to seven gallons of water every time to _____(6)______ 

the toilet. 

6. In order to keep enough energy for everyone we must ____(7)_____ the ways we 

use energy today 

 

กิจกรรมที่ 2 Match the following sentences   จับคูประโยคตอไปนี ้

_____ 1.  Don’t leave lights on when no one 

is in the room. If you are going to 

be out of the room for more than 

five minutes ………………… 

_____ 2.  You should use less hot water. 

Water  heaters account for nearly 

¼ of your home energy use. 

_____ 3.  If you have only a small lawn, 

think about getting a manual push 

mower. It doesn’t use energy 

except your own. Pushing the 

mover spins the rotating wheels 

which spins the cutter. What a 

good exercise. 

_____ 4.  Batteries that are thrown away 

produce heavy metals. These 

metals are toxic and can be 

harmful to human and wildlife. 

A. Use the broom instead of a hose to 

clean off the driveway or deck. 

B. Turn off the light. 

C. Buy rechargeable and a recharger. 

D. Take shorter showers. 
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Study these instructions ผูเรียนทําความเขาใจกับประโยคคําสั่ง/ขอแนะนําตอไปนี้ 

- Turn off the TV. when no one is watching it. 

- Don’t leave your computer, radio or computer games switch on when you are not 

using them. 

- Keep the curtains closed on very hot days to protect from the hot air . 

- Don’t keep the refrigerator door open any longer than you need to. 

- Use recycled products, especially paper. 

 

กิจกรรมที่  3 Listen and Practice  

Listen and complete these instructions   

ฟงขอความตอไปนี้ เตมิคําในชองวางดวยคําที่ใหไว 

 

 

 

 

1. _________ your use of air conditioning. 

2. Start __________ out your newspaper, other paper, glass, aluminum and food 

wastes. 

3. Join the ____________ or use public transport to commute. 

4. Rent or ___________ items that you don’t use often. 

5. ___________ unnecessary articles from your car. Each 100 lbs. of weight 

decreases fuel efficiency by 1% 

 

Read the passage and do the exercises. 

อานทําความเขาใจเร่ืองราวตอไปนี้แลวทําแบบฝกหดัขางลาง 

 Think About What Your Family Buys 

  If you buy things that can be used over and over instead of buying disposable 

items that are used once and then thrown away, you will save precious natural resources. 

car  pool separating  borrow 

Reduce remove 
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You’ll also save energy used to make them, and you’ll reduce the amount of landfill space we 

need when they are thrown away. 

  Those same savings happen you buy things that will last instead of breaking 

right away. Well – made items may cost a little more to begin with, buy they are usually worth 

the money because they last for a long time, and you don’t have to replace them. 

  When your family goes shopping, think about taking bags with you. Only 

about 700 paper bags can be made from one 15 – year – old tree. A large grocery store can use 

that many bags before lunch! Plastic bags start out as either oil or natural gas. Oil and natural 

gas are non – renewable resources. This means they can’t be reused, and when they are all 

gone, they are gone forever. And throw – away bags add a lot of pollution to the environment. 

If plastic and paper bags are used once and go to landfills, they stay there for hundreds of 

years some stores offer discounts for people who use their own bags. For every bag reused, 

they give money back – usually about five cents for each bag. 

  With your parents, pick a spot in your house to store bags that you get from the 

grocery store. These bags can be used to carry things to friends’ houses or for trash linings. 

After bags wear out recycle them. 
 

กิจกรรมที่  4 True or False 

 __________ 1.  Buying disposable goods will increase the amount of landfill space. 

 __________ 2.  Bring your own canvas bags to the grocery store. 

 __________ 3.  Many stores encourage people to use plastic bags by give special price. 

 __________ 4.  Well – made items are expensive but they last longer. 

 __________ 5.  You can keep bags from the grocery stores for waste foods thrown out. 
 

กิจกรรมที ่ 5  

• สงจดหมายอิเลก็ทรอนกิสถึงเพื่อน โดยใชขอความแนะนําส้ัน ๆ เกีย่วกบัการลดการใช

พลังงานที่บาน ที่ทํางาน หรอืในชีวิตประจําวัน 

• ใหนักศึกษาหารูปภาพ/คําคม เกี่ยวกับการรกัษาพลังงานการลดโลกรอนจาก Internet 

เปนการหาความรูเพิ่มเติม 
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เร่ืองที่ 3   โครงสราง Imperative Sentences 

 

ประโยคคําส่ัง หรือ หาม (Imperative sentences)  เชน  

• Keep quiet. เงียบ 

• Turn off the TV when no one is watching it. ปดโทรทัศนเมื่อไมมใีครดู 

• Don’t smoke. หามสูบบุหรี่ 

• Don't leave lights on when no one is in the room. อยาเปดไฟทิ้งไว เมือ่ไมมีใครอยู

ในหอง 

หมายเหตุ 

ประโยคขอรอง ใสคําวา please ไวตนประโยค ถาวางไวทายประโยคตองมี comma ( , )  

อยูขางหนา  เชน 

•   Please turn off the light.  โปรดกรุณาปดไฟ 

•   Sit down, please. กรุณานั่งลง  

Don’t + Verb 1 + …………………………….. 
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เฉลย Charter 8 

กิจกรรมที่ 1  

1. waste 2. save  3. compact  4. bulbs 5. power 

6. flush 7. change 

 

กิจกรรมที่  2 

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

 

กิจกรรมที่ 3 

1. reduce 2. separating  3. car pool 4. borrow 5. remove  

 

กิจกรรมที่ 4  

1. T  2. T  3. F  4. T  5. T 

 

กิจกรรมที่ 5 

              ไมมีเฉลย 
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Chapter   9 

What have I done? 
 

สาระการเรียนรู   
  ผูเรียนมีทักษะการสนทนาเกี่ยวกับการไปตัดเส้ือ  มีความรูและสามารถอานออก

เสียงคําศัพท วลี สํานวนที่เกี่ยวของกับการไปตัดเส้ือ  เชน  measure, sleeves, seam, shorten และ 

มีความเขาใจในโครงสราง have something done, Reported Speech รวมทั้งสามารถเลาเรื่องใน

สถานการณที่กําหนดใหได 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. ผูเรียนมีความรูและมีความสามารถในการศึกษาคนควาหาความรู 

และขอมลูจากสือ่ตาง ๆ 

2. ผูเรียนสามารถอานออกเสียงคําศัพท วลี สํานวน ไดอยางถูกตอง 

3. ผูเรียนมีความรูและเขาใจสามารถใชประโยคซับซอนในสถานการณตาง ๆ  

ไดอยางถกูตอง 

4. ผูเรียนมีความรูและสามารถใช  Tense  ที่ยุงยากและซับซอนได 

5.   ผูเรียนมคีวามรูและสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ขอบขายเน้ือหา 
 เรื่องที่   1    บทสนทนาเกี่ยวกับการไปตัดเส้ือ 

 เรื่องที่   2    การอานออกเสียง คําศัพท วลี สํานวน ทีเ่กี่ยวของกับการไปตัดเส้ือ  

       เชน  measure,  sleeves,  seam,  shorten 

 เรื่องที่   3    โครงสราง have something done 

 เรื่องที่   4    โครงสราง  Reported Speech 

 เรื่องที่   5    การเลาเรื่อง (สถานการณ) 
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เร่ืองท่ี 1    บทสนทนาเก่ียวกับการไปตัดเสือ้ 
 

ที่รานตัดเส้ือผา  (At the Tailor's)  

     Dressmaker    :    Hello.  May I help you ? 

     Client              :   Yes, I would like to have a dress made. 

     Dressmaker    :    Of course, Madame. Have you got any design in your mind?  

     Client              :   Yes, a dark green dress with a white lace around the collar and at the hem 

of skirt. 

     Dressmaker    :    Now, let's take a measurement, please. 

     Client              :   O.K. 

     Dressmaker    :    How long of dress would you like? 

     Client              :    I like it in shorten above my knees. 

     Dressmaker    :    And how would you like your sleeves? 

     Client              :    I like them long and seam at the edge. 

     Dressmaker    :    I will make it as you like. When will you like to get this dress? 

     Client              :    Next Sunday, please. 

     Dressmaker    :     Yes, I will try. It will be ready at that day.   

     Client              :    Thank you. 

  

                                          
                                              http://monolurf.exteen.com/20081120/entry 
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กิจกรรมที่  1  ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนฝกพูดบทสนทนา ที่รานตัดเส้ือผา  ( At the Tailor's )   

 

กิจกรรมที ่ 2   เติมบทสนทนาใหสมบูรณ  โดยใชคําศัพทที่ให 

 

 

 

 

 Dressmaker    :    How………….. of dress would  you…………….? 

      Client              :    I like it……. shorten……………. my  knees. 

      Dressmaker    :    And how…………… you like your sleeves? 

      Client              :    I like them long and………….. at the edge. 

      Dressmaker    :    I will………… it as you like.   ……..will you like to…….. this 

dress? 

      Client              :    Next Sunday,…………….. 

 

กิจกรรมที่  3    จงเรียงลําดับบทสนทนาโดยใสตัวเลขหนาประโยคใหถูกตอง  

คําตอบ บทสนทนา  

  Yes, I would like to have a dress made. 
 

 Of course, Madame. Have you got any design in your mind?   
 

 O.K. 
 

 Hello.  May I help you ? 
 

 Yes, a dark green dress with a white lace around the collar 

and at the hem of skirt. 

 Let's take a measurement, please. 

 

   

 

 above      get      in     long     like        make         please        seam      When    would 
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กิจกรรมที่  4    จงจับคูบทสนทนาใหตรงกับความหมายโดยนําตัวเลขมาใสหนาขอใหถูกตอง 
   

คําตอบ ประโยค ความหมาย 

 Yes, I would like to have a dress made. 

 

1.ขอเชิญวัดตวัไดเลยคะ 

 Have you got any design in your mind?  

  

2.คุณตองการแขนเส้ืออยางไร 

 Now, let's take a measurement, please. 

 

3.คะ ฉันตองการจะตัดชุดคะ 

 And how would you like your sleeves? 

 

4.ชุดจะเสร็จในวันท่ีกําหนดคะ 

 It will be ready at that day.   

 

5.คุณมีแบบหรือยังคะ 

   

 

กิจกรรมที่ 5  ใหผูเรียนเขียนประโยคตอไปนี้เปนภาษาอังกฤษ 
 

1.   คุณมีแบบเส้ือหรือยังคะ 

……………………………………………………………………………………………… 

2.  คุณชอบกระโปรงยาวแคไหนคะ 

……………………………………………………………………………………………… 

3.  ฉันชอบกระโปรงยาวคลุมเขา 

……………………………………………………………………………………………… 

4. ฉันชอบแขนเส้ือสั้น 

……………………………………………………………………………………………… 

5. เสื้อมีลกูไมที่ปกดวย 

………………………………………………………………………………………………      
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เร่ืองท่ี  2    การอานออกเสียง คําศัพท วลี สํานวน ท่ีเก่ียวของกับการไปตัดเสื้อ 

 

คําศัพท  (Vocabulary ) คําแปล 

collar ปก 

design 

 

ออกแบบ 

dressmaker / tailor 

 

ชางตัดเส้ือ 

dressmaking's shop /tailor's shop 

 

รานตัดเส้ือ 

lace ผาลูกไม 

 

long 

 

ยาว 

measurement   

 

การวัดตัว 

 Peterpan's collar 

 

ปกคอบวั 

Sleeves 

 

แขนเสื้อ 

Seam 

 

ตะเข็บ 

Shorten 

 

สั้น 

Sew 

 

เย็บ 
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สํานวนท่ีควรทราบ (Word Studies) 
 

สํานวน ความหมาย 

I would like to have a dress made. 

 

ฉันตองการจะตัดชุดคะ 

I would like to have a blouse made. 

 

ฉันตองการจะตัดเส้ือคะ 

I would like to have a skirt made. 

 

ฉันตองการจะตัดกระโปรงคะ 

How long of skirt would you like? 

 

คุณตองการกระโปรงยาวแคไหนคะ 

How would you like it? 

 

คุณชอบแบบไหนคะ 

take a measurement  

 

ขอเชิญวัดตัวคะ 

Thai style, please. 

 

แบบไทยๆ คะ 

cover my knees. 

 

ยาวคลุมเขา 

short- sleeved shirt 

 

เสื้อแขนส้ัน 

 clothing for women 

 

เสื้อผาสําหรับผูหญิง 
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กิจกรรมที่ 1          ใหนักศึกษาจับคูกับเพื่อนฝกอานออกเสยีงคําศัพทตอไปนี ้ 

  

คําศัพท  (Vocabulary ) ความหมาย 

collar ปก 

design 

 

ออกแบบ 

dressmaker / tailor 

 

ชางตัดเส้ือ 

dressmaking's shop / 

tailor's shop 

รานตัดเส้ือ 

lace ผาลูกไม 

 

long 

 

ยาว 

measurement   

 

การวัดตัว 

 Peterpan's collar ปกคอบวั 

 

sleeves 

 

แขนเสื้อ 

seam 

 

ตะเข็บ 

shorten 

 

สั้น 

sew 

 

เย็บ 

 



216 

กิจกรรมที่  2      จงจับคูคําศัพทโดยนําหมายเลขหนาคําแปลมาใสหนาคําศัพทใหถูกตอง 

 

คําตอบ คําศัพท  (Vocabulary ) คําแปล 

 collar 1    ยาว 

 design 

 

2    ผาลูกไม 

 dressmaker / tailor 

 

3   การวัดตัว 

 dressmaking's shop / 

tailor's shop  

4   แขนเสื้อ 

 lace  

 

5   ปกคอบัว 

 long 

 

6   ปก 

 measurement   

 

7   ออกแบบ 

  Peterpan's collar  

 

8   รานตัดเส้ือ 

 sleeves 

 

9   เย็บ 

 seam 

 

10  ตะเข็บ 

 shorten 

 

11  ชางตัดเส้ือ 

 sew 

 

12  สั้น 

 



217 

กิจกรรมที่  3      จงเติมความหมายของคําศัพท/สํานวนตอไปนี ้

 

คําศัพท  (Vocabulary ) ความหมาย 

above my knees. 

  

  

collar with laces   

 

  

cover my knees. 

 

  

dressmaker / tailor 

 

  

dressmaking's shop / 

tailor's shop 

  

 

got a design in  mind. 

long skirt 

  

take a measurement 

 

  

Peterpan's collar 

 

  

 

seam at the edge  

 

  

short- sleeved shirt 
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เร่ืองท่ี   3    โครงสราง have something done 
 

ประโยค  Present perfect  tense 

ประธาน + (have, has) + past participle (กริยาชองที่ 3)  

เชิงบอกเลา       โครงสราง  :     ประธาน + have , has + กริยาชอง 3   

             ตัวอยาง    :  1.    I have studied English for 2 years. 

                                         ฉันเรียนภาษาอังกฤษมา 2 ปแลว  

         2.    She has seen that movie many times.  

                      เธอดูหนังเรื่องนัน้มาหลายครั้งแลว 

          3.    They have been abroad two times.  

                                                        พวกเขาไปตางประเทศมาสองครัง้แลว   

         4.    You have done a lot of work this morning. 

                      คุณทํางานเยอะมากเชานี ้  

        5.    I have lost my keys. 

                      ฉันทํากุญแจหาย  
          

เชิงปฏิเสธ      โครงสราง  :    ประธาน + have ,  has + not + กริยาชอง 3   

                      เมื่อตองการแตงประโยค     Present Perfect Tense     ใหมีความหมายเชิงปฏเิสธ  

                      ใหเติม not  หลัง Verb to have   

   ตัวอยาง  :     1.    I have not studied English for 2 years.  

                                                       ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาไมถึง 2 ป   

        2.    She has not seen that movie many times.  

                      เธอไมไดดูหนังเรื่องนัน้หลายครัง้  

        3.    They have not been abroad two times.  

                                                        พวกเขาไปตางประเทศไมถึงสองครั้ง  

       4.    You have not done a lot of work this morning. 

                       คุณไมไดทํางานเยอะมากเชานี ้  

       5.    I have not lost my keys. 

                      ฉันไมไดทํากุญแจหาย  
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เชิงคําถามและการตอบ     โครงสราง :  Have, Has + ประธาน + กริยาชอง 3   

 เมื่อตองการแตงประโยค  Present Perfect Tense ใหมีความหมาย เชิงคําถาม  

 ใหนํา Verb to have  มาวางไวหนาประโยค และตอบดวย Yes หรือ No ซึ่งมีโครงสราง

ดังนี ้ ตัวอยาง :     1. คําถาม         Have you studied English for 2 years ? 

                                                         คุณเรียนภาษาอังกฤษมา 2 ปแลวใชหรือไม   

             คําตอบ        1.  Yes, I have.   

                                                           ใช ฉันเรียนภาษาอังกฤษมา 2 ปแลว   

                    2.   No, I haven’t.  ไม ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาไมถงึ 2 ป   

        2.  คําถาม        Has she seen that movie many times?  

                                 เธอดูหนังเรือ่งนั้นมาหลายครัง้แลวใชหรือไม 

            คําตอบ        1.   Yes, she has.  

                                                             ใช  เธอดูหนงัเรือ่งนัน้มาหลายครั้งแลว 

                                                        2.   No, she hasn’t.   

                                                             ไม เธอไมไดดูหนังเรื่องนั้นหลายครัง้  

        3. คําถาม        Have they been abroad two times? 

                                                       พวกเขาไปตางประเทศมาสองครัง้แลวใชหรอืไม   

             คําตอบ      1.   Yes, they  have.  

                                                            ใช   พวกเขาไปตางประเทศมาสองครั้งแลว 

                                                      2.   No, they haven’t.   

                                                            ไม  พวกเขาไมไดไปตางประเทศมาสองครั้ง  

 

ตัวอยาง กริยา  3 ชอง  

1.  มีรูปมาจากการเติม ed ที่ทายคํากรยิา เชน 

ชองที่ 1  ชองที่ 2  ชองที่ 3  ความหมาย  

walk  walked  walked  เดิน  

move  moved  moved  เคลื่อน  
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ชองที่ 1  ชองที่ 2  ชองที่ 3  ความหมาย  

open  opened  opened  เปด  

clean  cleaned  cleaned  ทําความสะอาด  

 

2. มีรปูมาโดยการผัน ซึ่งมกีารกําหนดไวโดยเจาของภาษา เชน 

ชองที่ 1  ชองที่ 2  ชองที่ 3  ความหมาย  

see  saw  seen  เห็น  

make  made  made  ทํา  

speak  spoke  spoken  พูด  

grow  grew   grown เติบโต  

go  went  gone  ไป  

 

กิจกรรมที่   1  ทําประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง   

1.    (you ever see) the ghosts? 

 ……………………………………………………………………………… 

2.    John (not write) to me since last year. 

 ……………………………………………………………………………… 

3     It (not rain) here since June. 

 ……………………………………………………………………………… 

4.    Joan (has study) two foreign languages.   

 ……………………………………………………………………………… 

5.   I (have work) in this company since 1995. 

 ……………………………………………………………………………… 
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6.    I (have see) him before.   

 ……………………………………………………………………………… 

7.    (Have you) ever (be) abroad ?  

 ……………………………………………………………………………… 

8.   She (has be) to Chiang Mai twice.   

 ……………………………………………………………………………… 

9.   I (have be) to England three times. 

 ……………………………………………………………………………… 

10.  We (not meet) Jim for more than three years. 

 ……………………………………………………………………………… 

 

กิจกรรมที่  2   จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง 

1. ………….you……….. the book yet?  

  a.  Have, read           b.  Have, readed        c.  Has, read             d.  Had, read 

2. Nobody……….. ever……….. that mountain.  

  a.   has, climb           b. has, climbed         c.  have, climb         d.  had, climbed    

3.  ………there ever ……… a war in China? 

 a.   Has, be             b.  Had, be         c.   Has, been            d.  Had, been   

4.  He………. never………… by train.  

 a.    has,  travel         b.  had, travel          c.  had, traveled       d.   has, traveled 

5.   No, I ………… not…………… him.  

 a.   have, meet        b.  have, met        c.  had,  meet          d.   has,  meet   

6.  They …………………. three tests in the last week.  

 a.   have  have         b.  have  has        c.  has  had           d.   have  had 

7.  ……….. you ……… to Mexico in the last year?  

 a.   Have, be             b.  Had, be         c.   Have, been        d.  Had, been   
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8.   Our son………………… how to read.  

 a.   has learned       b.  had learned         c. have learn           d.  has  learn 

9.   I ……………..my wallet.   

 a. have lost            b. has lost           c. had lost      d. have had lost 

10. Jimmy…………………. to South America.   

 a.  have gone          b.   has gone         c.    had gone         d.  has go 

 

 

เร่ืองท่ี   4    โครงสราง  Reported Speech 
 

Reported speech  หรือ Indirect Speech   คือคําพูดที่นําเอาไปพูดตอ  ซึ่งอาจมีวิธีการพูด 

ได  2  วิธี คือ   

1.  การพูดโดยยกเอาคําพูดจริง ๆ ของผูพูดไปเลาใหฟงทั้งหมดโดยไมเปลี่ยนแปลง 

เรียกวา  Direct Speech 

             เชน   Tomas said, "I like English."  ขอความวา "I like English. " เปน Direct Speech  

2.  การพูดโดยนําคําพูดของผูอื่นมาดัดแปลงเปนคําพูดของผูเลาเอง เรียกวา Reported  

Speech   หรือ  Indirect Speech   เชน  Tomas said (that)  he liked English.               
 

Reported Speech  มี 3 แบบใหญ ๆ  คือ 

1.  Indirect Speech หรือ Reported Statement (บอกเลาและปฏิเสธ) 

2.  Indirect Speech หรือ Reported Request and Command (ขอรองและคําส่ัง) 

3.  Indirect Speech หรือ Reported Questions (คําถาม) 

 

1.  Indirect Speech หรือ Reported Statement  (บอกเลา และปฏิเสธ) 

     1.   ถากริยานําเปนปจจุบนั (Present) ไมตองเปลีย่นแปลง Tense ใน Indirect Speech  เชน 

 Direct  Speech     : Tomas says, "I like English." 

 Indirect  Speech   : Tomas says (that) he likes English . 
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 (like และ likes เปนคํากริยาชองที่ 1  Present Simple Tense ทั้งคู) 

 * * * ขอสังเกต เมื่อเปลีย่นเปน Indirect แลว สรรพนามตองเปลีย่นไปตามประธาน  

      2.  ถากริยานําเปนอดีต (Past) ตองเปลี่ยนแปลง Tense ใน Indirect Speech ดังนี ้

           1)   Present Simple Tense เปลีย่นเปน Past Simple Tense  

      Direct Speech : He said, "I want to eat." 

      Indirect Speech: He said that he wanted to eat.   

           2)   Present Continuous Tense เปลีย่นเปน Past Continuous Tense เชน 

      Direct Speech : Laura said, "I am not going to Chiang Mai." 

      Indirect Speech : Laura said (that) she was not going to Chiang Mai . 

           3)   Present Perfect Tense เปลีย่นเปน Past Perfect Tense เชน 

      Direct Speech : John said, "I have finished my work." 

      Indirect Speech : John said (that) he had finished his work. 

           4)   Past Simple Tense เปลีย่นเปน Past Perfect Tense เชน 

      Direct Speech : Aliz said, "I went to Bangkok." 

      Indirect Speech : Aliz said (that) she had gone to Bangkok. 

           5)   will เปลี่ยนเปน would เชน 

      Direct Speech : Pit and Sue said, "We will go to Bangkok." 

      Indirect Speech : Pit and Sue said (that) they would go to Bangkok. 

           6)    shall เปลีย่นเปน should เชน 

      Direct Speech : They said, "We shall go to Bangkok." 

      Indirect Speech : They said (that) they should go to Bangkok. 

          7)    can เปลีย่นเปน could เชน 

      Direct Speech : Mark said, "I can't speak Thai." 

      Indirect Speech : Mark said (that) he couldn't speak Thai.  

          8)    may เปลี่ยนเปน might เชน 

      Direct Speech : Anny said, "I may not go to Rayong." 

      Indirect Speech : Anny said (that) she might not go to Rayong.  
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          9)    must เปลี่ยนเปน had to ตัวอยาง 

      Direct Speech : My mother said, "I must go to Lopburi." 

      Indirect Speech : My mother said (that) she had to go to Lopburi.  
 

* * *ขอควรจํา   1. ถาใน Direct Speech มีคําหรือขอความที่เปนเวลาใหเปลี่ยนดังนี ้
 

Direct Speech Indirect Speech 

now then 

today that day 

yesterday the day before / the previous day 

tonight that night 

tomorrow the next day / the following day 

next (week) the following (week) 

ago before 

last (week) the previous (week) 

the day before yesterday earlier / two days before 

the day after tomorrow later in two day's time /  

two days after 

a year ago a year before / the previous year 

 

 2. ถาใน Direct Speech มีคําหรือขอความที่แสดงความใกล -ไกลใหเปลี่ยนดังนี ้
 

Direct Speech Indirect Speech 

here there 

this that 

these those 
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2.  Indirect Speech หรือ Reported Request and Command  (ขอรองและคําสั่ง) 

     ตัวอยางการเปลี่ยนประโยคขอรอง ขออนุญาต หรือคําส่ัง  (Request or Command)  

     เปน  Indirect Speech    

 Direct Speech      :  She said, "Please don't make loud noise." 

 Indirect  Speech   :  She told me not to make loud noise.  

 Direct Speech      :  The master said to the servant, "Bring me a glass of water." 

 Indirect Speech    :  The master told the servant to bring him a glass of water.  

 Direct Speech      :  He said to the soldiers, "Stand still." 

 Indirect Speech    :  He commanded the soldiers to stand still. 
 

3.  Indirect Speech  หรือ  Reported Questions  (คําถาม) 

     ตัวอยางการเปลี่ยนประโยคคําถาม (Question) เปน Indirect Speech   

         Direct Speech     :   They asked, "Can we leave now?" 

 Indirect Speech   :   They asked if they could leave then. 

 Direct Speech     :   He said to me, "Does Joey like Thai food?" 

 Indirect Speech  :   He asked me whether Joey liked Thai food. 

  

ประโยคคําถามที่ข้ึนตนดวย Question words (Wh - Questions)  

เปลี่ยนเปน  Reported Speech   

 Direct Speech      :   They asked, "Who can speak English?" 

 Indirect  Speech   :   They asked who could speak English.  

 Direct Speech      :   She said to me, "When will Joey go to Japan?" 

 Indirect Speech    :  She asked me when Joey would go to Japan.  
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กิจกรรม 1  จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง    

1. Sindy : "I love Thai dance." 

Boby :  "Sindy said (that) she _____ Thai dance." 

a. loved 

b. loves 

c. loving 
 

2. Susan :  "I went jogging." 

Tomas :  "Susan said (that) she _____ jogging." 

a. went 

b. had gone 

c. have gone 
 

3. Susan :  "I will eat salad for dinner." 

Peter :  "Susan said (that) she _____ eat salad for dinner." 

a. willing 

b. will 

c. would 
 

4. Laura :  "I have been to Hong Kong." 

John :  "Laura said (that) she _____ to Hong Kong ." 

a. had been 

b. has been 

c. was being 
 

5. Peter :  "I have had three cars." 

Tomas :  "Peter said (that)  he _____ three cars. 

a. has 

b. has had 

c. had had 
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6. Sindy :  "I'm going to go to Hua Hin." 

Linda :  "Sindy said (that) she _____ going to go to Hua Hin." 

a. is 

b. was 

c. went 
 

7. Tomas : "I don't like Tom Yum Kung." 

Richard :  "Tomas said (that)  he _____ like Tom Yum Kung ." 

a. doesn't 

b. don't 

c. didn't 
 

8. Judy :  "I have never been to Paris." 

Bob :  "Judy said (that) she _____ never been to Paris." 

a. had 

b. has 

c. have 
 

9. Ken :  “I was running.” 

Pete :  “Ken said (that)  he _____ running.” 

a. has been 

b. had been 

c. have been 
 

10. Laura :  “I had a dog.” 

Tommy :  “Laura said (that) she had _____ a dog.” 

a. have 

b. has 

c. had 
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11. Suzie :  "I can't swim." 

Johnny :  "Suzie said (that) she _____ swim." 

a. can't 

b. couldn't 

c. can not 
 

12. Tomas :  "I won't buy a new car." 

Henry :  "Tomas said (that)  he _____ by a new car." 

a. won't 

b. will 

c. wouldn't 
 

13. Jinny :  "I have to do my laundry." 

Bob :  "Jinny said (that) she _____ to do her laundry." 

a. had 

b. has 

c. have 
 

       14. Tommy :  “What is your name?” 

             Caro :  “He asked me what my name ______.” 

 a. is 

 b. was 

 c. went 
 

       15. He said, "I am riding in the park." 

  He said that he ______ riding in the park.  

 a. is 

 b. was 

 c. went 
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เร่ืองท่ี   5    การเลาเร่ือง (สถานการณ)  

 

Music in my life. 

 I like classical music although I don’t know much about it. I often buy music  

recordings about twice a year.  Half of my music collections are from buying CD’s and  

the other half are from downloading and from my friends.  I always listen to my love songs  

on the way to work and back home.  However, I like to go to the concert too.  I went to quite  

a lot of concerts, maybe five a year. Last year I went to the concert of Am and Wan.  I love 

their songs too. 

   

กิจกรรม   ใหผูเรียนเขียนเลาเร่ืองเกี่ยวกับ Music in my life.  ของผูเรียนโดยใชคําถามที่ใหเปน 

           แนวในการเขียน หรืออาจเขียนเรื่องอื่น ๆ ที่ผูเรียนมีประสบการณก็ได 

 

1. What kind of music do you like? 

2. How often do you buy music? 

3. Do you buy music on CD or download from internet or get it other way? 

4. Do you listen to music on the radio? 

5. Do you like to go to the concert? 
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เฉลย Chapter  9 
เรื่องท่ี  1  

กิจกรรมที่ 2           

 

 

 

     

     Dressmaker    :    How long of dress would you like? 

     Client              :    I like it in shorten above my knees. 

     Dressmaker    :    And how would you like your sleeves? 

     Client              :    I like them long and seam at the edge. 

     Dressmaker    :    I will make it as you like. When will you like to get this dress? 

     Client              :    Next Sunday, please. 

 

กิจกรรมที่  3     

 

คําตอบ บทสนทนา  

2  Yes, I would like to have a dress made. 
 

3 Of course, Madame. Have you got any design in your 

mind?   
 

6 O.K. 
 

1 Hello.  May I help you ? 
 

4 Yes, a dark green dress with a white lace around the collar 

and at the hem of skirt. 

5 Let's take a measurement, please. 
 

 

above      get      in     long     like        make         please        seam      When    would 
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กิจกรรมที่  4     

   

คําตอบ ประโยค ความหมาย 

3 Yes, I would like to have a dress made. 

 

1. ขอเชิญวัดตวัไดเลยคะ 

5 Have you got any design in your mind?  

  

2. คุณตองการแขนเส้ืออยางไร 

1 Let's take a measurement, please. 

 

3. คะ ฉันตองการจะตัดชุดคะ 

2 And how would you like your sleeves? 

 

4. ชุดจะเสร็จในวันท่ีกําหนดคะ 

4 It will be ready at that day.   

 

5. คุณมีแบบหรือยังคะ 

   

กิจกรรมที่  5   

1.   คุณมีแบบเส้ือหรือยังคะ 

 Have you got any design in your mind?  

2.  คุณชอบกระโปรงยาวแคไหนคะ  

 How long of skirt would you like? 

3.  ฉันชอบกระโปรงยาวคลุมเขา 

 I like a long skirt cover my knees. 

 4. ฉันชอบแขนเส้ือสัน้ 

 I like short- sleeved shirt. / I like a shirt with short-sleeved. 

 5. เสื้อของฉันมีลกูไมที่ปกดวย 

 My blouse has a collar with laces. /There are laces on my collar’s blouse. 
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เรื่องท่ี 2 

กิจกรรมที ่2       

 

คําตอบ คําศัพท  (Vocabulary ) คําแปล 

6 collar 1    ยาว 

7 design 

 

2    ผาลูกไม 

11 dressmaker / tailor 

 

3   การวัดตัว 

8 dressmaking's shop / 

tailor's shop  

4   แขนเสื้อ 

2 lace  

 

5   ปกคอบัว 

1 long 

 

6   ปก 

3 measurement   

 

7   ออกแบบ 

5 Peterpan's collar  

 

8   รานตัดเส้ือ 

4 sleeves 

 

9   เย็บ 

10 seam 

 

10  ตะเข็บ 

12 shorten 

 

11  ชางตัดเส้ือ 

9 sew 

 

12  สั้น 
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กิจกรรมที่ 3          

 

คําศัพท  (Vocabulary ) ความหมาย 

above my knees. 

  

 เหนือเขา 

collar with laces   

 

 ปกมีลูกไม 

cover my knees. 

 

 ยาวคลุมเขา 

dressmaker / tailor 

 

 ชางตัดเส้ือ 

dressmaking's shop / 

tailor's shop 

 รานตัดเส้ือ 

 

got a design   

  

 มีแบบอยูแลว 

take a measurement 

 

 เชิญวัดตัว 

Peterpan's collar 

 

 ปกคอบวั 

 

seam at the edge of skirt 

 

 เย็บตะเข็บที่ชายกระโปรง 

short- sleeved shirt 

 

 เสื้อแขนสั้น 
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เรื่องท่ี 3 

กิจกรรมที่  1  

1. (you ever see) the ghost? :  Have you ever seen the ghosts? 

2. John ....(not write)... to me since last year.  :  John has not written to me since last year. 

3. It .....(not rain)....here since June.  :  It has not rain here since June. 

4. Joan (has study) two foreign languages.  :   Joan has studied two foreign languages. 

5. I (have work) in this company since 1995.   I have worked in this company since 1995. 

6. I (have see) him before.  :   I have seen him before. 

7. (Have you ever be) abroad ?  :  Have you ever been abroad ? 

8. She (has be)  to Chiang Mai twice.  :  She has been to Chiang Mai twice.   

9. I (have be) to England three times.  :  I have been to England three times. 

10. We ….(not meet)...Jim for more than three years.  :  We haven’t met Jim for more 

than  three years.  

  

กิจกรรมที่  2    

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

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

 

เรื่องท่ี 4  

กิจกรรมที่ 1 

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

 9. b       10. c   11. b           12. c       13. a          14. b         15. b 
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Chapter 10 

What is your e – mail Address? 

 

สาระสําคัญ 
  สาระเกี่ยวกับการใชสื่อทางอเิล็กทรอนิกส คอมพวิเตอรและเครือขาย e – mail 

การสมัคร การโตตอบ พูดคุยทาง e – mail ภาษาและศัพทที่ใชในอเีมล 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. การสืบคนขอมลูและการรับสงจดหมายดวย e – mail และ Internet 

2. ศึกษา คนควาความรูและขอมูลทางส่ือตาง ๆ 

3. เขาใจและใชประโยคซับซอนในสถานการณตาง ๆ 

4. แลกเปลีย่นขอมลูขาวสารทัง้อยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

 

ขอบขายเน้ือหา 

  เร่ืองที่   1 การขอมี e – mail  

  เร่ืองที่   2 การเปด/ปด e – mail 

  เร่ืองที่   3 ภาษา e – mail 

  เร่ืองที่   4 บทอานแนะนําตนเองที่พิมพมาจาก e – mail 

  เร่ืองที่   5 การสรางประโยคคําถามจากคําตอบที่ใหมา 

  เร่ืองที่   6 การถามและการตอบขอมลูการเปรียบเทียบ 

  เร่ืองที่   7 การเขียนแนะนําตนเองถงึ PenPal โดยสงทาง e – mail 
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Somchai@hotmail.com 
 

                    1      2       3       4  

เร่ืองท่ี  1  การขอมี e – mail  

What is your e – mail address? 
  

e – mail คืออะไร 

 e – mail  คือ วิธีการในการเขียนสง และรับขอความหรือไฟลภาพผานทางการเครือขาย

เช่ือมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส จากเครื่องหนึ่งไปยังผูรับอีกเครื่องหนึ่ง หรืออีกหลาย ๆ เครื่อง    

ก็ได 
 

e – mail address 

 e – mail address  คือ ที่อยูในอนิเทอรเน็ต หรือที่อยูของตูจดหมายของผูใชอินเทอรเน็ต 

ใชสําหรับบอกตําแหนงของผูรับวาอยูทีไ่หน เชน somchai@hotmail.com 
 

สวนประกอบของอเีมลแอดเดรส ประกอบดวย สวนสําคัญ ดังตัวอยางนี ้
 

 

 

 

 

 

1. ช่ือสมาชิกของผูใชเรยีกวา user name อาจใชช่ือจริง ช่ือเลน หรอืช่ือองคกร ก็ได 

2. เครื่องหมาย @ (at sign) อานวา แอท 

3. โดเมนเนม (Domain Name)  เปนที่อยูของอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรทีเ่ราสมัครเปน 

สมาชิกอยู เพื่ออางถงึเมลเซริฟเวอร เชน hotmail/yahoo/chaiyo/thaimail เปนตน 

4. รหัสบอกประเภทขององคกรและประเทศ ในทีน่ี้คือ.com = commercial บริการดาน 

การคา สวนที่ลงทายดวย .co.th โดยที ่.co หมายถึง commercial เปนบริการเกี่ยวกับการคา 

สวน .th หมายถึง Thailand อยูในประเทศไทย  

 รหัสบอกประเภทขององคกร คอื 

 .com = commercial บริการดานการคา 

 .edu  = education สถานศึกษา 

 .org  = organization องคกรที่ไมแสวงหากําไร 
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 .net  = network หนวยงานบริการเครอืขาย 

ตัวอยาง e – mail address 

 vivatchai@nfe.go.th    surapong@yahoo.com   pannee@sattaheepschoo.edu  

 

กิจกรรมท่ี 1 

 ใหผูเรียนสมัคร e – mail คนละ 1 ช่ือ จาก Free e – mail อะไรก็ได จากนั้นทดลองสง 

e – mail โตตอบกัน  

 

เร่ืองท่ี  2    การเปด – ปด e – mail  

 

 
 

1. เปดหนาเว็บไซดของ e – mail ที่ไดสมัครเปนสมาชิกพรอมกรอก ID และ Password 
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2. Sign in เพื่อยนืยนัและขออนุญาตการใช e – mail 

 
 

                    
 

3. เลือกหนาที่ตองการใชงาน เชน กลองขาเขา  ตอบรบั หรือ สงตอ 
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เร่ืองท่ี  3  ภาษา e – mail  
 ในระบบ e – mail จะมีคําศัพทเฉพาะซ่ึงสวนมากจะเปนคําศัพทสั้น ๆ ที่เขาใจงาย 

เพื่อใหสามารถบรรจุศัพทนั้นในชองปุม หรือ Icon เล็ก ๆ บนหนา e – mail ได คําศัพทแบบ

มาตรฐานทั่ว ๆ ไป    ที่มักจะนยิมใชในการใชงานอเีมล มีดังนี ้

• Sign in หมายถึง การเขาสูระบบ 

• Sign out หมายถึง การออกจากระบบ 

• Inbox หมายถึง กลองหรือที่สําหรบัเกบ็อเีมล ทีม่ีผูสงเขามา 

• Outbox หมายถึง กลองหรือทีเ่ก็บอีเมล ที่กําลงัจะสงออกไปหาผูอื่น 

• Sent หมายถึง การสงอีเมลจากเราไปหาผูอื่น 

• Sent Items หมายถึง กลองหรือที่เกบ็อีเมล ทีเ่ราไดเคยสงออกไปหาผูอืน่แลว 

• Delete Items หมายถึง กลองหรือทีเ่ก็บอีเมล ที่ไดทําการลบทิง้จาก Inbox แต

ยังเกบ็สํารองไวอยู 

• Drafts หมายถึง กลองหรือทีเ่ก็บอีเมล สําหรับใชเกบ็อีเมลตาง ๆ ช่ัวคราว 

• Compose หรือ New mail จะเปนการเขยีนอีเมลใหม เพื่อจะสงไปหาผูอื่น 

• Forward จะเปนการสงตออเีมลที่ไดรบัมานัน้ไปหาผูอื่น 

• Reply จะเปนการตอบอเีมล ที่ไดรบัมานัน้ไปหาผูอืน่ 

• Reply All จะเปนการตอบอีเมลทีม่ีผูสงมาถึงเรา และสงกลับไปใหทกุคนทีม่ี

ช่ืออยูในอีเมลฉบบันัน้ 

• Subject   หมายถงึ  หัวขอของอเีมลที่เราจะเขยีนหรอืสงออกไป 

• To หมายถึง ช่ือหรืออีเมลของผูที่เราตองการสงอเีมลไปหา 

• CC หมายถึง การสง copy  อีเมลนั้น ๆ ไปใหผูอืน่ทีต่องการดวย 

• BCC  หมายถึง การสง copy  อีเมลนั้น ๆ ไปใหผูอืน่ที่ตองการ และไมใหผูรับ

คนอืน่มองเห็นวา มีการสงไปใหในชอง BCC ดวย 

• Attach Files หมายถึง การแนบไฟลเอกสาร ไฟลภาพ หรือไฟลโปรแกรม

ตาง ๆ ไปกับอีเมลฉบบันัน้ 

• Address Book หมายถึง สมุดรายช่ือของอีเมลตาง ๆ ที่เราสามารถเก็บไว 

เพื่อใหนํามาใชงานไดงาย 
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• Spam หมายถึง ที่กกัเก็บอีเมลไมพงึประสงคที่โดนระบบคัดออกมาไวเปน

ขยะ เพื่อใหผูใชพิจารณาทิ้งหรือเปดอานตอไป 

• Delete  หมายถึง การลบขอความ(ที่เลือกจากการใสเครื่องหมาย

หนาขอความ) ทิ้ง   

ซึ่งขอความที่ลบทิ้งจะไปอยูใน Trash 

• Trash หมายถึง ที่เก็บอเีมลที่โดนทิ้งจากผูใช Trash เปรียบเหมือนถงัขยะที่รอ

ผูใชเททิ้งหรือนํามาเปดอานอกีครัง้หนึง่ 

 

กิจกรรมท่ี  2 ลองเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยเติมหัวขอตาง ๆ ใหครบ 

 ชอง   ใส e – mail address ของผูที่เราตองการจะสงจดหมายให เชน  

    tabba@yahoo.com อาจจะเปนที่อยูเดียวหรือหลายทีอ่ยูก็ได 

 

ใสที่อยูของผูที่เราตองการจะบอกวา นอกจากผูรบัขางตนแลว เราไดสง

ใหใครอีกนอกจากนี ้

 

ใสหัวขอเรื่องส้ันของขอความนัน้ เชน ตองการแจงเวลานัดหมอฟนให

ผูรับปลายทางทราบใหขึ้นหวัขอเรือ่งวา Your appointment with the 

dentist 
 

 ตัวอยางอื่น :   New Year’s programme. 

   :  I miss you. 

   :  Thank you for the gift. 

 

 

 

 

 

 

To : 

CC : 

Subject : 



241 

 สําหรับในกรอบขอความใหญ ใชรูปแบบเหมอืนจดหมายปกติ มีคําขึ้นตน และลงทาย

ตามความนยิมเชนเดียวกนั 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 3 

 ใหนักศึกษาลองคนหาตัวอยาง e – mail ภาษาอังกฤษในโอกาสตาง ๆ ทั้ง e – mail 

สวนตัวและ    e – mail ธุรกิจ และทําความเขาใจ 

Dear Ann, 
 ________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Yours sincerely, 
         Mike 
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เร่ืองท่ี  4  บทอานการแนะนําตัวเองจาก e – mail  
 

ใหผูเรียนฝกอานขอความจากอีเมลนี ้

ขอความทักทายพูดคยุทั่วไป 

 Hi! my new friend 

 My name is ………………………………….. 

 My nickname is ……………………………… 

 I am ……………… years old. I have two older sisters and one younger sister 

 I graduated from …………………………….. 

 My major is …………………………………. 

 I am a ………………………………………... 

 I work at …………………………………….. 

 I live in ……………………………………… 

 My hobby is ………………………………… 

 My favourite colour is ……………………….. 

 My favourite food is …………………………. 

 And my motto is “Education equips you for your battle with life.” 

 It’s nice to meet you. 

 Nattaya [Add] 

ขอความ นําเสนอตัวเองเพื่อสมัครงาน 

 Hello my name ……………………. 

 You can call me …………………… 

 I studied………………………….  from ……………………………… 

 I am an active person that able to co-ordinate in teamwork 

Skill : 

I am good at ……………………………. and I believe this skills will help in  

my career in ……………………… and lead me to better career opportunities in the future. 
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เร่ืองท่ี  5  การสรางประโยคคําถามจากคําตอบท่ีใหมา 
 ประโยคคําถามและคําตอบพื้นฐาน ซึ่งเปนประโยคคําถามพื้นฐานที่สําคัญมากใน

ภาษาอังกฤษ พบไดอยูเปนประจําในบทสนทนาสถานการณตาง ๆ ในอีเมลซึ่งจะเปนรูปแบบ

ประโยคที่สั้น ๆ แตไดใจความ ซึ่งผูเรียนจะตองจดจํารูปแบบของประโยคไวใหได โดยเราจะแบง

คําถามและคําตอบนี้ออกเปนหมวดยอย เพื่อใหงายตอการจดจํา 

หมวดขอมลูสวนตัว (Personal Information) 

ตัวอยาง 

 ประโยคคําถาม ……What’s your name? ……… 

 ประโยคคําตอบ ....... Peter…… 

 ประโยคคําถาม …….Where are you from?/Where do you come from? 

 ประโยคคําตอบ I’m from ……หรือ I come from ……… 
 

ใหผูเรียนลองสรางประโยคคําถามจากคําตอบ  

1. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  Somchai 

2. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I’m from Bangkok 

3. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I live in San Diego. 

4. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  209 – 789 – 9845  

5. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  Twenty – five./ I’m twenty – five years old. 

6. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I was born in 1961. 

7. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I’m single. 
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8. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I’m a librarian. 

9. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ Yes, I’ve got three children – two boys and a daughter. 

10. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  Yes, I can play golf. 

11. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  No, I can’t speak Japanese. 
 

Saying Hello  (หมวดการพูดทักทาย) 

12. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ How do you do? Nice to hear from you. 

13. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  Fine, thanks. 
 

Questions with ‘Like’  (คําถามที่มีคําวา ‘like’) 

14. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I like playing tennis, reading and listening to music. 

15. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  He’s tall and slim. 

16. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I’d like a steak and chips. 

17. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  It’s raining at the moment. 
 

Asking for an opinion (หมวดการขอความคิดเห็น/ขอมูล) 

18. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  It’s about a young boy who encounters adventures. 

19. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I thought the book was very interesting. 
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20. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  The test was very difficult. 

21. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  The questions were very easy.  (คําถามงายมาก) 

22. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  It was very interesting.  (มันนาสนใจมาก) 

23. ประโยคคําถาม ....................................................................................................... 

ประโยคคําตอบ  I’m going to visit some friends next weekend. 

 

Adjectives (คําคุณศัพท) 

การเปรียบเทียบคําคุณศัพท (Comparison of Adjectives) 

 การเปรียบเทียบคําคุณศัพท (Comparison of Adjectives) เปนการเปรียบเทียบ

คําคุณศัพทที่ไปแสดงคุณภาพของนามเพื่อจะบอกใหรูวานามนั้นมีลักษณะเทาเทียมกันหรือไม

อยางไร  แบงออกเปน 3 ช้ัน คือ 

• การเปรียบเทียบข้ันปกติ (Positive Degree) ใชเปรียบเทียบความเทาเทียมกนั  

ไมเทาเทียมกัน เชน long, short, small, big, fast, slow เปนตน 

• การเปรียบเทียบข้ันกวา (Comparative Degree)ใชเปรียบเทียบกบันาม 2 จํานวน  

เชน longer, shorter, smaller, bigger, faster, slower เปนตน 

• การเปรียบเทียบข้ันสูงสุด (Superlative Degree) ใชเปรียบเทียบกับนามที่ม ี

จํานวนต้ังแต 3 ขึ้นไป เชน longest, shortest, smallest, biggest เปนตน 
 

1.  การเปรียบเทียบข้ันปกติ (Positive Degree)   มีตัวเช่ือมหลายรูปแบบดังตอไปนี ้

• รูปแบบ as + คุณศัพทข้ันปกติ (positive degree) + as แสดงความเทาเทยีมกัน  

เชน     This pencil is as long as that one.   ดินสอแทงนี้ยาวเทา ๆ กับแทงนัน้ 

• รูปแบบ as + much หรือ many + นาม + as แสดงความเทาเทียมกัน เชน 

I have as much money as you. ฉันมีเงนิมากเทา ๆ กับคุณ 

I have as many books as you. ฉันมีหนังสือมากเทา ๆ กับคุณ 

 



246 

• รูปแบบ the same + นาม + as แสดงความเทาเทียมกัน เชน 

Malee is the same age as มาลีมีอายุเทากบัลัดดา 

แตถาประธานเปนพหพูจนใหตัด as ออกไดเลย เชน  

Malee and Ladda are the same age. มาลีและลัดดาอายุเทากัน 

• รูปแบบ Verb to be + like แปลวาเหมือนกนั เปนคาเช่ือมแสดงความเทาเทยีม

กัน แตถาประธานเปนพหูพจนใหใช verb to be + alike เชน 

She is like her father. เธอเหมอืนกบัพอของเธอ 

Your car and mine are alike. รถยนตของคุณและของฉันเหมอืนกนั 

• รูปแบบ Verb to be + similar to + นาม แปลวา เหมือนกัน คลายกัน เปน

คําเช่ือมแสดงความเทาเทียมกัน  

Your bag is similar to mine. ถุงของเธอคลายกับถุงของฉัน 

• กรณีตองการเปรียบเทียบความไมเทากันมีรูปแบบดังนี ้

not so + คุณศัพทข้ันปกติ + as หรือ not as + คุณศัพทข้ันปกติ + as เชน 

This road is not so long as that one.ถนนเสนนี้ไมยาวเทาเสนนั้น หรือ 

This road is not as long as that one. 

not as + much/many + นาม + as  เชน 

I don’t have so much money as you. ฉันไมมีเงินมากเทาคุณ หรือ 

I don’t have as much money as you. 
 

2. การเปรียบเทียบข้ันกวา  (Comparative Degree) 

• การเปรยีบเทียบที่สงูกวา แสดงในรูป คุณศัพทข้ันกวา + than เชน 

This road is longer than that one. ถนนเสนนี้ยาวกวาเสนนั้น 

You are taller than me. หรือ You are taller than I am. เธอสูงกวาฉัน 

• การเปรยีบเทียบที่ต่ํากวากัน แสดงในรูป less + positive degree + than เชน 

Malee is less careful than Somchai. มาลีเปนคนที่รอบคอบนอยกวาสมชาย 

It is less hot today than it was yesterday. วันนีอ้ากาศรอนกวาเมื่อวานนี ้
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• เมื่อนําคุณศัพทขัน้กวามาใชเปรียบเทียบกับคํานาม (noun) ดวยกัน ใหใชรูปแบบ

ดังนี ้

fewer + นามพหูพจนนับได + than = นอยกวา 

less + นามนบัไมได + than = นอยกวา 

more + นามพหูพจนนับได, นามนับไมได + than = มากกวา  เชน 

There are fewer students in this room than in that room.  

มีนักเรียนในหองนี้นอยกวาในหองนัน้ 

I spent less money than you. ฉันใชจายเงินนอยกวาคุณ 

There are more students in this room than in that room. มีนักเรียนในหองนี้

มากกวาในหองนั้น 

My mother has more money than my father. แมของฉันมเีงนิมากกวาพอ 
 

หมายเหตุ  ในกรณีที ่than ทําหนาที่เปน conjunction สรรพนาม (pronoun) ที่ตามหลัง than 

ซึ่งทําหนาที่เปนประธานตองม ีverb ตามดวย ดังนี ้
 

 

She eats less than I do. 

เธอเปนคนกินนอยกวาฉัน 

than ทําหนาที่เปนคําเช่ือม 2 อนุประโยค (clause) เขาดวยกัน คือ 

She eats less เปน main clause 

I do เปน subordinate clause 

โดย I ทําหนาที่ประธานของประโยคที่ 2 ม ีverb do ตาม 

than I do เปน adverbial clause of comparison 

 

ในกรณีที ่than ทําหนาทีเ่ปน preposition pronoun ที่ตามหลงั than ทําหนาที่เปน object ไมตองม ีverb  

ตาม ดังนี ้
 

She eats less than me. 

เธอเปนคนกินนอยกวาฉัน 

than ทําหนาที่เปน preposition ดังนั้น pronoun ที่ตามหลัง 

than อยูในรูปของกรรม (object) คือ me จึงไมตองม ีverb ตาม 
 

โดยทั่วไปใชไดและมีความหมายไมตางกันทัง้สองกรณี 
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3.  การเปรียบเทียบข้ันสูงสุด (Superative Degree) รูปแบบมีดังนี ้ 

the + คุณศัพทข้ันสูงสดุ + นาม 

 What is the longest river in the world?  แมน้ําอะไรยาวที่สุดในโลก 

 My eldest son is 16 years old.   ลูกชายคนโตของฉันอายุ 16 ป 

 Jane is my best friend.    เจนเปนเพือ่นที่ดทีี่สุดของฉัน 

  (ถาม ีpossessive adjective อยูหนาคุณศัพทขั้นสงูสุดแลว ไมตองใช the) 

 

กิจกรรมท่ี 4 จงอานประโยคตอไปน้ีแลวลองเปรียบเทียบโดยใช comparison 

ตัวอยาง 

 My car costs seven hundred thousand baht. 

 Jim’s car cost nine hundred thousand baht. 

ประโยค Comparison 

 My car is cheaper than Jim’s car. 

 But Annie’s is 2 million baht. 

Comparison : Annie’s car is the most expensive. 

1. John is 5 feet tall. 

Jim is 5.2 feet tall. 

Henry is 6 feet tall.  

2. My room is 20 metres2 wide. 

My sister’s room is 18 metres2 wide. 
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เฉลย Chapter 10 
 

เรื่องท่ี  4   

 Hi my new friend 

 My name is Jimmy 

 My nickname is Jim. 

 I am 21 years old. I have two older sisters and one younger sister. 

 I graduated from …………………………….. 

 My major is …………………………………. 

 I am a  doctor, student, shop – assistant. 

 I work at  Silom Company. 

 I live in  Bangkok. 

 My hobby is  painting. 

 My favourite colour is  yellow. 

 My favourite food is  Tom yom kung. 

 And my motto is “Education equips you for your battle with life.” 

 It’s nice to meet you. 

 Nattaya [Add] 
 

ขอความ นําเสนอตัวเองเพื่อสมัครงาน 

 Hello my name is Jimmy. 

 You can call me Jan. 

 I studied mathematics from  ABAC University. 

 I am an active person and able to co-ordinate in teamwork. 

Skill : 

I am good at typing and I believe this skills will help in my career in marketing 

division and lead me to better career opportunities in the future. 
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เรื่องท่ี  5  

1. ประโยคคําถาม What’s your name? 

ประโยคคําตอบ  Somchai. 

2. ประโยคคําถาม Where are you from? 

ประโยคคําตอบ  I’m from Bangkok. 

3. ประโยคคําถาม Where do you live? 

ประโยคคําตอบ  I live in San Diego. 

4. ประโยคคําถาม  What is your phone number? 

ประโยคคําตอบ  209 – 789 – 9845  

5. ประโยคคําถาม  How old are you? 

ประโยคคําตอบ  Twenty – five./ I’m twenty – five years old. 

6. ประโยคคําถาม  When were you born? 

ประโยคคําตอบ  I was born in 1961. 

7. ประโยคคําถาม  Are you married or single? 

ประโยคคําตอบ  I’m single. 

8. ประโยคคําถาม What is your career? 

ประโยคคําตอบ  I’m a librarian. 

9. ประโยคคําถาม  Do you have children? 

ประโยคคําตอบ Yes, I’ve got three children – two boys and a daughter. 

10. ประโยคคําถาม  Do you play sport? 

ประโยคคําตอบ  Yes, I can play golf. 

11. ประโยคคําถาม  Can you speak Japanese?  

ประโยคคําตอบ  No, I can’t speak Japanese. 

Saying Hello (หมวดการพูดทักทาย) 

12. ประโยคคําถาม  How do you do? 

ประโยคคําตอบ How do you do. Nice to hear from you. 

13. ประโยคคําถาม  How are you? 

ประโยคคําตอบ  Fine, thanks. 
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Questions with ‘Like’ (คําถามที่มีคําวา ‘like’) 

14. ประโยคคําถาม What sport do you like? 

ประโยคคําตอบ  I like playing tennis, reading and listening to music. 

15. ประโยคคําถาม  What does he look like? 

ประโยคคําตอบ  He’s tall and slim. 

16. ประโยคคําถาม What food do you like? 

ประโยคคําตอบ  I’d like a steak and chips. 

17. ประโยคคําถาม What’s the weather like? 

ประโยคคําตอบ  It’s raining at the moment. 

Asking for an opinion (หมวดการขอความคิดเห็น/ขอมูล) 

18. ประโยคคําถาม What’s the book about? 

ประโยคคําตอบ  It’s about a young boy who encounters adventures. 

19. ประโยคคําถาม What do you think about the book? 

ประโยคคําตอบ  I thought the book was very interesting. 

20. ประโยคคําถาม How is the test? 

ประโยคคําตอบ  The test was very difficult. 

21. ประโยคคําถาม How do you find the examination? 

ประโยคคําตอบ  The questions were very easy. (คําถามงายมาก) 

22. ประโยคคําถาม  What is your opinion on this matter? 

                         What do you think about the project? 

ประโยคคําตอบ  It was very interesting. (มันนาสนใจมาก) 

23. ประโยคคาํถาม What is your plan for holiday? 

ประโยคคําตอบ  I’m going to visit some friends next weekend. 
 

กิจกรรมท่ี 4  

1. Jim is taller than John 

Henry is the tallest 

2. My room is wider than my sister’s room 
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Chapter11 

Natural Disaster 

ภัยธรรมชาติ     
 

สาระการเรียนรู   
 ผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะในการอานเรื่องเกี่ยวกับ  Earthquake,  

Tornado  หรือ  Flood  จากหนังสือพิมพ หรือ Website ของหนังสือพิมพ  The Nation  หรือ 

Bangkok Post  โดยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท วลี สํานวนที่เกี่ยวของ เชน kill,  injured, 

die, homeless, help, shelter, landslide ,ect. และมีความเขาใจในโครงสรางประโยค Past Simple 

Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense,  Compound Sentence และ Complex 

Sentence  และสามารถแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) เปนผูสื่อขาว หรือนําเสนอขาวเกี่ยวกับ 

Natural Disaster ไดอยางถูกตอง 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. ผูเรียนมีความรูและมีความสามารถในการศึกษาคนควาหาความรูและขอมลู 

จากส่ือตาง ๆ 

2. ผูเรียนมีความสามารถในการสืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก Internet ไดอยาง 

มีประสทิธิภาพ 

3. ผูเรียนมีความรูและเขาใจสามารถใชประโยคซับซอนในสถานการณตาง ๆ  

ไดอยางถกูตอง 

4. ผูเรียนมีความรูและสามารถใช  Tense  ที่ยุงยากและซับซอนได 

5. ผูเรียนมีความรูความสามารถ และทกัษะในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู 

อยางเปนทางการ และไมเปนทางการไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1   บทอานเกีย่วกบั Earthquake,  Tornado  หรือ  Flood  จากหนังสือพิมพ  

   หรือ Website ของหนงัสือพมิพ  The Nation  หรือ Bangkok Post 

 เร่ืองที ่ 2    คําศัพท วลี สํานวน ที่เกี่ยวของ  เชน   kill,  injured, die, homeless, help,  

   shelter, landslide ,ect. 

 เร่ืองที่  3    โครงสราง  Past Simple Tense, Past Continuous Tense,  

   Past Perfect Tense             

 เร่ืองที่  4    โครงสราง  Compound Sentence และ Complex Sentence 

 เร่ืองที่  5   การถามและการตอบคําถามจากบทอาน 

 เร่ืองที่  6    การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) เปนผูสื่อขาว หรือนําเสนอขาว 

   เกี่ยวกับ  Natural Disaster   
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เร่ืองท่ี  1  Earthquake   แผนดินไหว 
 

                              
Damaged buildings in Port-au-Prince 

Haiti earthquake 
            From Wikipedia, the free encyclopedia 

 

 The 2010 Haiti earthquake  was a catastrophic magnitude 7.0 Mw earthquake, 

with an epicenter near the town of Léogâne, approximately 25 km (16 miles) west of Port-au-

Prince, Haiti's capital. The earthquake occurred at 16:53 local time on Tuesday, 12 January 

2010. By 24 January, at least 52 aftershocks were measuring 4.5 or greater had been recorded. 

An estimated three million people were affected by the quake; the Haitian Government 

reported that an estimated 230,000 people had died, 300,000 had been injured and 1,000,000 

made homeless.  They also estimated that 250,000 residences and 30,000 commercial 

buildings had collapsed or were severely damaged, and many people were starving in  Haiti. 

             

       (http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake) 
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Word Studies   (ศัพทที่ควรรู) 
 

 

Vocabularies (คําศัพท) 
 

 

หนาที่ของคํา 
 

Meaning (ความหมาย) 

earthquake 

approximately 

homeless 

collapse 

damage 

catastrophic 

magnitude 

estimate 

report 

affect 

starving 

n 

adv 

adj 

v 

v 

adj 

n 

v 

v 

v 

v 

แผนดินไหว 

โดยประมาณ / ใกลเคยีง 

ไมมีบานอยู 

พังลง ยบุลง ทรดลง 

ทําลาย / ความเสียหาย (n) 

ภัยพิบัติ หายนะ 

ขนาด 

ประมาณการ / ประเมนิคา 

รายงาน 

กระทบ 

อดอยาก หิวโหย 

 

Activity 1  :  Answer  the following questions. 

กิจกรรมที่ 1   ตอบคําถามตอไปนี ้
 

1. What time did the earthquake occur?   ____________________________ 
 

2. When did the earthquake happen?  ____________________________ 
 

3.   How many times did  aftershocks occur? _____________________________ 
 

4.  How many people were affect by the quake? ______________________________ 
 

       5. How many people were homeless ?  ______________________________ 
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เร่ืองท่ี  2  คําศัพท วลี สํานวน ท่ีเก่ียวของ 

 

Tornado   พายุทอรนาโด 
 

                                                

                               
Tornado in Mississippi 

         April 25, 2010 by John    

         Filed under Weather 

 The tornado in Mississippi was three quarters of a mile in width, something that 

hasn’t been witnessed in a long time and as it moved along its path, its force was so absolute 

that it left a trail that could be easily discerned from afar. Rescue teams were deployed to the 

city to try and find any survivors who might still be trapped within the rubble of the fallen 

houses and there is bad news as ten people have been confirmed dead due to the tornado in 

Mississippi. Out of the ten people there were also three children, one of whom was not even a 

year old as he was a three month old baby. 
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Words Studies  (คําศัพทที่ควรรู) 
 

คําศัพท ความหมาย 

absolute ครบถวน/เต็มที ่

deploy เคลื่อนกําลงั 

injure  บาดเจ็บ 

landslide แผนดินเลือ่นไถล 

massive flooding   น้ําทวมหนัก 

missing หาย 

occur เกิดขึ้น 

release อนุญาต/ปลอย 

rescue ชวยชีวิต 

rubble เศษหิน เศษอิฐ 

shelter ที่กําบัง/ที่พัก 

survivor  ผูรอดชีวิตจากหายนะ 

suspend  แขวน/ไมจม 

trap  ติดอยูกับ 

witness  หลักฐาน/เหน็ดวยตา 

have been confirmed dead ไดถูกยนืยันวาตายแลว 
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Activity  2  :   Answer these questions. 

กิจกรรมที่ 2  ตอบคําถามเหลานี ้
 

1. How wide was  the tornado in Mississippi? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

2.   How many people have been confirmed dead? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

3.  Who were deployed to the city to try and find survivors? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

4.  Where were survivors might still be? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

5.  How many children that was not even a year old? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Activity  3  : Search the meaning of the given words. 

กิจกรรมที่  3 คนหาความหมายของคําที่กําหนด 

 1.  tornado =  

 2.  more = 

 3.  force = 

 4.  bad news = 

 5.  confirm =   

 



259 

เร่ืองท่ี  3   โครงสรางประโยค 

                    Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense    

   

 

 

ประโยค  Past Simple Tense เชิงบอกเลา  

โครงสราง   :   Subject + Verb 2           (ประธาน + กริยาชองที่ 2)  

ตัวอยาง     1.    The earthquake occurred at 16:53 local time on Tuesday. 

2. The ministry announced it yesterday. 

 

ประโยค  Past Simple Tense เชิงปฏิเสธ                                                                                             

โครงสราง   :   Subject + did + not + Verb 1    (ประธาน + did + not + กริยาชองที่ 1)                        

ตัวอยาง    1.   The earthquake  did not ( didn’t ) occur at 16:53 local time on Tuesday. 

   2.   The ministry did not  announce  it  yesterday. 

3. It did not move along its path. 

***  ขอสังเกต : เมื่อนํา did มาใชในประโยคแลวตองเปลีย่นกริยาชองที่ 2 ใหเปนกริยา 

ชองที่ 1 ดวย  

 

ประโยค  Past Simple Tense  เชิงคําถามและการตอบ                                                                        

โครงสราง   :  Did + Subject + Verb 1     ( Did + ประธาน + กริยาชองที่ 1 )                                      

ตัวอยาง     1.  Did the earthquake occur at 16:53 local time on Tuesday ?                                                     

 2.  Did  the ministry  announce  it  yesterday?  

 3.  Did  it  move along its path? 
 

การตอบ    ตอบดวย Yes หรือ No ดังนี ้                                                                                                 

 1.  Yes, it did.         No, it didn’t.                                                                                                    

 2.  Yes, they did.     No, they didn’t.   

 

Past Simple Tense  
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Activity  4  :  Choose the correct answer. 
 

1.   I __________ your order this morning.  

 a. receive      b. received        c. am received    d. was receiving    

2.  He __________ the office ten minutes ago. 

 a. leave         b. left               c. is leaving          d. was leaving      

3. I ____(not)_______ walk to school yesterday.     

 a. did not      b.  am not        c. was not            d. were not             

4.  They ___________  go to Chiang Mai last week.   

 a. did not      b.  am not        c. was not            d. were not             

5.   We _________ in Chaing Mai 3 years ago.   

 a. live           b. living           c.  lived               d. was living          

6. His father__________ during the war.   

 a.  die         b. dead              c. dieing              d. died                    

7. She________ English when she_______ young.   

 a. learned/ was        b. learned /were        c. learning/was         d. learning/were    

8.  ________they walk to school yesterday?      

 a.  Are                     b. Were                     c.  Was            d. Did        

9. Did they go to Chiang Mai last week?  

 a. No, they didn’t.  b. No, they aren’t.    c. No, they wasn’t.   d. No, they weren’t.  

10.  Did you walk to school yesterday?                                                                                              

             a. Yes, I did.        b. Yes, I am         c. Yes, I was    d. Yes, I were        
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ประโยค  Past Continuous Tense   เชิงบอกเลา  

โครงสราง  :    Subject + was , were + Verb 1 ing    

        ( ประธาน + was , were + กริยาชองที่ 1 เตมิ ing ) 

ตัวอยาง     1.   52 persons were missing.                                                                                       

      2.   Many people were starving.   

 

ประโยค  Past Continuous Tense  เชิงปฏิเสธ 

  โครงสราง  :    Subject + was, were + not + Verb1 ing.  

( ประธาน + was , were + not + กริยาชองที่ 1 เตมิ ing ) 

ตัวอยาง     1.    52 persons were not missing.    

        2.   Many people were not starving.    

 

ประโยค  Past Continuous Tense  เชิงคําถาม 

โครงสราง  :    Was, Were + Subject +    Verb1 ing.  ?  

( Was , Were +ประธาน +  กริยาชองที่ 1 เตมิ ing ) 

ตัวอยาง    1.  Were 52 persons  missing ? 

    2.  Were many people  starving  ?   

การตอบ     ตอบดวย Yes หรือ No  ดังนี ้                                                                                        

        1.  Yes, they were.                                                                                                        

       2.  No, they weren’t.        
 

*** ขอควรจํา   ใชกับเหตุการณ 2 เหตุการณทีเ่กิดขึน้ในอดีต      

             เหตุการณที่เกิดกอนและกําลังดําเนินอยู ใช past continuous 

                 เหตุการณสั้นๆ ที่เขามาแทรก ใช past simple 

   เชน  When I came home , my mother was cooking in the kitchen. 

 

Past Continuous Tense 
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กิจกรรมท่ี  5 Choose the correct answer. 

 1. When Judy came, I ...(work).... in the garden. 

 a.  was worked       b. was working      c. am work     d.  am working     

2. She..(work).....all day last Saturday.  

 a.  was worked      b. was working      c. am work    d.  am working     

3. Who was that boy whom they ...(talk).....about all the time? 

 a. are talking        b. was talking     c.  were talked     d.  were talking     

4.  Ben....(ride)...... on the road when his bike  broke down. 

 a.  is ride        b. is riding     c. was riding       d. were riding   

5. Marry...(eat)..... a snack at midnight last night. 

 a.  ate        b. is eating      c.  was  eating   d. were eating         

6. While Laura ...(walk).....home , she met her boyfriend. 

 a. walked     b. am walking         c. were walking    d. was walking   

7. It began to rain when they ...(sit)....on the beach. 

 a. are sitting       b. was sitting     c. were sitting   d. is sitting      

8. The sun...(shine)...when they...(get)...to the beach but it ...(begin)......to rain soon afterwards. 

 a. shone / got / began                  b. was shining / got / began   

 c. shine/ get / begin                     d. were shining / getting /beginning 

9. I..(sleep)....when the telephone...(ring)... 

 a. was sleeping / rang                   b.  slept / was ringing         

 c. were sleeping / rang                 d.  slept / were ringing 

10. Why ......(not you speak)..... to me when we....(meet)..at the party last night?  

      because you ...(talk)....to someone else. 

 a. didn't you speak / met / were talking     b. weren't you speaking / met / talked      

 c. wasn't you speak / met /   talking           d. doesn't you speaking / meet / talked 
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 ประโยค   Past Perfect Tense เชิงบอกเลา  

โครงสราง   :   Subject + had + verb 3 

( ประธาน + had + กริยาชอง 3 ) 

ตัวอยาง       1.  230,000 people had died. 

                   2.  30,000 commercial buildings had collapsed. 

     

ประโยค   Past Perfect Tense เชิงปฏิเสธ   

โครงสราง   :   Subject + had + not + Verb 3 

                    ( ประธาน + had + not + กริยาชอง 3 ) 

ตัวอยาง      1.  230,000 people had not (hadn’t ) died. 

                  2.  30,000 commercial buildings had not collapsed. 

 

ประโยค   Past Perfect Tense  เชิงคําถาม 

โครงสราง   :   Had  +Subject  + Verb 3 

                     (Had +ประธาน  + กริยาชอง 3 ) 

ตัวอยาง     1.   Had  230,000 people  died? 

                 2.   Had 30,000 commercial buildings collapsed ?   

การตอบ     ตอบดวย Yes หรือ No  ดังนี ้                                                                                        

        1.   Yes, they had.                                                                                                         

       2.    No, they hadn’t.   
 

*** ขอควรจํา   1.  รูปประโยคของ Past Perfect Tense นี้ ไมวาประธานจะเปนเอกพจน หรือ 

                               พหูพจนจะตองใชกรยิาชวย had กับกริยาชองที่ 3 เสมอ   

               2.  ใชกับเหตุการณ 2 เหตุการณทีเ่กิดขึ้นและส้ินสุดลงแลวในอดีต 

                                เหตุการณที่เกิดขึ้นกอน ใช Past Perfect  เหตุการณที่เกิดขึน้ 

                                หลังใช Past Simple  และมักจะเช่ือมดวยคําวา when , before , after , until ,  

                                 as soon as.   

Past Perfect Tense 
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เชน      He had written to her three times when he got her reply. 

  I had finished my work before I ate dinner. 

 

Activity  6  :  Choose the correct answer. 
 

1. After Susan ...(go)....to the book store , she went home. 

 a. is goes             b.   was gone         c.  has  gone      d.  had gone   

2. After John...(visit)...his father , he went to Australia. 

 a. had  visited        b.  has visited        c. was  visited     d.  is visited   

3. Before John went to sleep , he ...(call)....his wife. 

 a. has called          b. had called          c. was called      d. is calls   

4. The teacher ..(review).....the material before he gave the quiz. 

 a. is review          b. was reviewed      c. had reviewed     d.  has reviewed   

5. She said that she ...(be).... in England for ten years. 

 a. had been         b. has been           c. was been         d. is being        

6. Anny...(live)... in this cottage for three years. 

 a. has lived        b. had lived           c.  was lived          d. is living    

7. She refused to go till she.....(see)....all the pictures. 

 a. is seeing        b. was seeing        c.  had seen            d. has seen    

8. After she ...(give)....the police her name and address, she was allowed to go. 

 a. is giving       b. was giving      c. has given           d. had given   

9. After Liz ...(go)....to the movie , she went to the market. 

 a. is going         b. was going       c. had gone             d. has gone.  

10. Before Tomas went to swim , he ...(call)....his friend. 

 a. is calling         b. was calling     c. has called            d. had called   
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เร่ืองที่  4  โครงสราง Compound Sentence และ Complex Sentence 
 

                 Compound Sentence  (ประโยคความรวม)  คือ ประโยคเด่ียว 2 ประโยคขึน้ไป  

รวมกันเปนประโยคเดียวกนั  

หลักการทําประโยคความรวม มี 3 แบบคือ            

 1.  ใชเครื่องหมาย  Semicolon  ( ; )  เชน 

        Jim sees the sky; Tom hears the song.   

 2.  ใช  coordinators  หรือ  conjunctions  (คําเช่ือมความ)  and, or, yet, but, so, 

nor, for เชน 

                     Jim sees the sky, and Tom hears the song.    

                   Laura is rich, for she saves up a lot.   

 Tom reads a book, but Liz sleeps.   

 Peter is discouraged, yet  he does not give up.   

 They must be patient, or they may fail.   

 Bella  will not go abroad, nor will she further her studies.   

        She cheated him, so  he broke up with her.   

              3.  ใชเครื่องหมาย  semicolon ( ; ) + คําวิเศษณเช่ือม + comma ( , )                

คําวิเศษณเช่ือมมีดังตอไปนี ้  

  3.1  แสดงความขัดแยง เชน however , although  , still , nevertheless   

         Peter is discouraged; however, he never gives up. 

  3.2  แสดงเพ่ิมเติม  เชน besides , furthermore , moreover , meanwhile   

         Jim wants to be as writer; meanwhile,  he practices every day. 

  3.3  แสดงเปนเหตุเปนผล เชน  therefore , so, thus , finally , consequently ,                

                         similarly  , otherwise   

                    You must study harder; otherwise, you may fail the exam.  
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 Complex Sentence  (ประโยคใจความซอน)   คือ ประโยค Simple Sentence มา

รวมกัน โดยใชคําเช่ือมที่ไมใชกลุมคําของ and, but, or, so เชน when, while, until, as soon as, ... 

 โดยปกติประกอบดวย ประโยค 2 ประโยค คือ 

 1.  Main clause (Independent clause) คือ ประโยคที่อยูลําพัง โดยมีความหมาย

ครบถวนในตัวเองได 

 2.  Subordinate clause (Dependent clause) คือ ประโยคที่อยูลําพังแลวความหมาย

จะไมครบถวน ปกติแลว Subordinate clause มักเปนประโยคที่อยูหลัง/กับคําเช่ือมตาง ๆ ทํา

หนาที่เหมือน adverb, adjective, noun ซึ่งเรียกวาประโยค adverb clause, adjective clause     

หรือ noun clause     

  เชน    She is very lazy.   This is certain. 

              =   It is certain that he is very lazy. 

                      This is the postman.   The postman brings us letter every day. 

              =   This is the postman, who brings us letter every day. 

 

Activity 7   : Compound Sentences  (ประโยคความรวม)  หรือ  Complex Sentences               

(ประโยคความซอน) 

1. Jason and Tomas have a big argument every summer over where they should spend their     

    summer vacation.  

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

 2. Suzie  dislikes sitting on the beach; she always gets a nasty sunburn.  

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

3. Although they are 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet.  

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

4.  Aliz went to the book store of Big C, and Tomas went to Lotus.  

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

5. When Liz felt sleepy, she didn’t want to read any books. 

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         
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6.  The dog barked fiercely, for there was a stranger in front of the house.   

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

7. The people fled away to other regions because there were many bombs in Southern Thailand.  

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                

8. I haven’t done any homework, nor do I intend to do so. 

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

9. Thailand is a beautiful country, but still it has many poor people. 

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence                         

10. The computer crashed, so I lost all of my work. 

 a. Compound Sentence               b. Complex Sentence     
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เร่ืองท่ี  5  การถาม และตอบคําถามจากบทอาน 

Flood  นํ้าทวม 
 

      

        Flash Floods in Thailand Caused 43 Deaths, 52 people were reported missing                                                            

       By  Ruxandra Adam, News Editor          

       25th of May 2006, 08:43 GMT 

 

 The Thai Public Health Ministry released a report today stating that death tolls in 

three provinces in the northern part of Thailand, hit by massive flooding, rose to 43, while 52 

persons were missing.  The floods were caused by heavy rains occurred  in the  May 22nd -23rd 

period in provinces Prae, Sukhothai and the Uttaradit, the hardest hit. 

 According to the Public Health Ministry's rescue agency, in Uttaradit province, 

which is 490 kilometers north of capital Bangkok, 38 people were killed in three districts, out 

of which the most important - downtown Narenthorn Center.  The statement added that in 

Sukhothai, two people were killed, while three lost their lives in Prae province. 

 Moreover, road traffic was suspended as well on 10 highways, while 28 bridges 

have been severely damaged. 

 The ministry announced it had sent around 400 officials in all three provinces in 

order to provide aid to survivors and recover the dead.  
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Activity  8  :   Answer these questions 

กิจกรรมที่  8  ตอบคําถามเหลานี ้

 

1.  How many  provinces in the northern part of Thailand  were hit by massive flooding?  

     ……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

2.  How far was Uttaradit province from Bangkok? 

     ……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

3.  How many people were killed in three districts? 

     ……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

4.  How many people were killed in Sukhothai? 

     ……………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………… 

5.  Who is the writer? 

      ……………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………… 

 

 

เร่ืองท่ี  6  การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  เปนผูสื่อขาว 
 

Activity 9  :   Matching in pair by reporting the news. 

กิจกรรมที่  9 ใหผูเรียนสมมุติตัวเองเปนผูสื่อชาว และรายงานขาวตามหัวขอขางบน  

หรือหาขาวเกี่ยวกับ Natural Disaster เพิ่มเติมอีกกไ็ด  
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กิจกรรมที่  1  

1. The earthquake occurred at 16:53 of local time. 

2. The earthquake  happened on Tuesday,12 January 2010. 

3. Aftershocks occurred at least 52 times. 

4. People were affected by the quake estimated at three million people. 

5. 1,000,000 People were homeless. 
 

กิจกรรมที่  2 

1. พายุทอนาโด 

2. เคลื่อน 

3. แรงดัน 

4. ขางซาย 

5. ยืนยนั 

กิจกรรมที่  3 

1. The tornado in Mississippi was three quarters of a mile wide. 

2. 10 people have been confirmed dead. 

3. Rescue teams were deployed to the city to try and find survivors. 

4. Survivors might still be trapped within the rubble of the fallen houses. 

5. There was 1 children that was not even a year old. 

กิจกรรมที่  4 

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

7.  6.  d  7.  a  8.  d  9.  a  10. a 
 

กิจกรรมที่  5 

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

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

กิจกรรมที่  6 

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

11.  6.  b  7.  c  8.  d  9.  c  10. d 
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กิจกรรมที่  7 

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

13.  6.  a  7.  b  8.  a  9.  a  10. a 
 

 

กิจกรรมที่ 8    

1. There were three provinces. 

2. Uttaradit province was about 490 kilometers from Bangkok. 

3. There were 38 people.   

4. There  were two people. 

5. Ruxandra Adam. 

 

กิจกรรมที่  9  ครูเปนผูประเมิน 
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Chapter 12 

Let’s Travel 
 

สาระการเรียนรู 
 การเดินทางทองเที่ยวผูเรียนตองเรียนรูเรื่องตารางเวลาของยานพาหนะตาง ๆ ไดแก  

Bus,  Train,  Airplane,  Boat  หรือ  Subway  จากแผนพับหนังสือพิมพหรือ Website ที่เกี่ยวของ

การถามหรือใหขอมูล (Asking + giving information)  การบอกทิศทาง การแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสาร การเขียนเลาประสบการณและการวางแผนการทองเที่ยวโดยใช Present Perfect  และ 

Past Simple 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. ผูเรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษในการสืบคนตารางเวลา 

ของ Bus, Train, Airplane, Boat  หรือ Subway จากแผนพับ, หนังสือพิมพ หรือ Website            

ที่เกี่ยวของ 

2. ผูเรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการถาม และให 

ขอมูล  (Asking and Giving Information) ไดถูกตองตามสากลนิยม 

3. ผูเรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษในการบอกทิศทาง  

(Direction) ไดถูกตองตามหลักสากลนิยม 

4. ผูเรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวน หรือการแลกเปลี่ยนขาวสาร  

ความรู 
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ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่   1 ตารางเวลาการเดินทาง (Travelling Timetable)  :  Bus, Train, Airplane, 

Boat and Subway  

 เร่ืองที่  2 การถามและใหขอมลู (Asking + Giving Information) 

-  Could you please tell me ______________ ? 

-  Please tell me ______________ . 

-  Excuse me. Do you know ____________? 

 เร่ืองที่  3 การบอกทิศทาง (Direction) 

-  Go straight 

-  Keep walking to ____________ . 

-  Walk past  

-  It’s at the opposite of _______________ . 

-  Next to _______________ . 

 เร่ืองที่  4 Past  Perfect  and  Past  Simple 

 เร่ืองที่ 5 การเขียนเลาเรื่องประสบการณจากการทองเทีย่ว 

 เร่ืองที่ 6 การวางแผนการเดินทางทองเที่ยว 
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เร่ืองท่ี  1  ตารางเวลาการเดินทาง (Traveling Timetable) 
 ในการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง (Bus), รถไฟ (Train), เครื่องบิน (Plane) 

ฯลฯ เขาตองทราบเวลาออกเดินทาง (Departure) และเวลามาถึง (Arrival) ซึ่งคําศัพทที่ควรทราบ

มีดังนี้ 

1. leave และ depart (v.) = ออกจาก 

The train leaves (departs) Bangkok Noi Station at ten in the morning. 

(คําวา leave มักพบในบทสนทนา สวน depart พบในตารางเวลา ซึ่งมักใชคูกับ 

Preposition “from”) 

Flights for Chiang Mai depart from Terminal 8 

The train departs from platform 8. 

2. Dep. เปนคํายอของ depart – ออกจาก 

Arr. เปนคํายอของ arrival – ถึง  

3. การอานเวลา อานได 2 แบบ แบบอังกฤษและอเมริกัน  เชน 

เวลา 2 : 45 อานวา   It’s a quarter to three.  (อานแบบอังกฤษ) 

                     It’s two forty – five  (อานแบบอเมริกัน) 
 

Activity 1    Read the following Train Timetable and then answer the questions. 

กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนอานตารางรถไฟตอไปนี้ แลวตอบคําถามใหถูกตอง 

Station 
Time 

Dep. Arr. 

Surat Thani 8.00 - 

Chumphorn 12.10 12.00 

Prachuap Khiri Khan 02.20 02.10 

Hua Hin 03.30 03.20 

Petchaburi 04.30 04.20 

Ratchaburi 06.10 06.00 

Bangkok - 07.40 

Notes  :  a.m.  =  Ante – meridian (นับจากเที่ยงคนื (midnight) ถึงเทีย่งวนั (midday) 

    p.m.  =  Post – meridian (นับจากหลงัเทีย่งวนั (often midday) ถึงเที่ยงคืน (midnight) 
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1. What time does the train leave Surat Thani Station? 

__________________________________________________________ 

2. What is the first station? 

__________________________________________________________ 

3. If you are in Chumphorn province and want to go to Bangkok by this train,  

What time will you come to Chumphorn Station? 

__________________________________________________________ 

4. How long does it take to go from Chumphorn to Prachuap Khiri Khan by train? 

__________________________________________________________ 

5. How long does it take to go from Petchaburi to Ratchaburi by train? 

__________________________________________________________ 

 

Notes  :   -  one hour and a half                      =  หนึ่งช่ัวโมงครึง่ 

                -  half an hour                                 =   ครึ่งช่ัวโมง 

                -  every half hour                            =   ทุก ๆ ครึ่งช่ัวโมง 

                -  Tourism Authority of Thailand   =   หนวยงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

                    -  from………… to…………     =   จากที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่ง 

                    -  daily                                         =   รายวัน/แตละวนั 
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Activity  2  :  Read the Trip Schedule and then answer the questions below follow.

กิจกรรมที่ 2  ใหผูเรียนอานกําหนดการเดินทางโดยยานพาหนะ แลวตอบคําถาม 

ขางลางนี้ 

          

 

 

By Rail 

 Train leaves from Bangkok ‘s Hualamphong Railway Station.  Call 0-2220 4334  

or Hotline 1690 for more information. 

By Bus 

 From Bangkok Bus Terminal on Kamphaeng Phet II Road (Tel. 0 – 2963 – 2852 – 66), 

air – conditioned buses leave for Ayuthaya every half – hour from 5.30 a.m. to 7.20 p.m. 

By Car 

 Take Highway 1 (Phahonyothin Road) then take Highway32 to Ayutthaya.  

For more information please contact : 

 -  Tourism Authority of Thailand Center Region Office : Region6  

Tel. 035 – 322 – 730 , 035 – 246 – 276 – 7 (E – mail : tatyutya@tot.or.th) 

 -  Tourism Authority of Thailand Call Center (TAT Call Center 1672) 

 -  www.tat.or.th  E – mail : center@tat.or.th  

  

 

Answer the questions completely. 

1. You are now in Bangkok and want to go to Ayutthaya by train.  

Where can you get on the train? 

______________________________________________________________ 

2. If you want to know when the train leave Hua Lamphong Railway Station for 

Ayutthaya, How do you contact for more information? 

______________________________________________________________ 

How to Get There 
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3. You are in Bangkok and want to go to Ayutthaya by bus.  

Where do you catch the bus leaving for Ayutthaya? 

______________________________________________________________ 

4. How often do the air – conditional buses leave for Ayutthaya?  

They  leave Bangkok Bus Terminal. 

______________________________________________________________ 

5. If you want to ask for more information about a day trip in Ayutthaya,  

What would you do? 

______________________________________________________________ 

 

Activity  3  : Read the following Thai Airways Timetable carefully and then answer the  

                        following questions . 

กิจกรรมที่  3 อานตารางการบินไทยแลวตอบคําถามตอไปนี ้

Bangkok Suvarnabhumi (BKK) – Koh Samui (USM)  Koh Samui (USM) – Bangkok Suvarnabhumi (BKK) 

Day Flight Dep. Arr. Between Day Flight Dep. Arr. Between 

Daily TG281 07:45 08:50 28 Mar – 30 Oct Daily TG282 09:30 10:35 28 Mar – 30 Oct 

Daily TG287 16:00 17:05 28 Mar – 30 Oct Daily TG288 17:45 18:50 28 Mar – 30 Oct 

Chiang Mai (CNX) – Mae Hon Son (HGN) 

-  By SGA Air (Nok Mini) 

Mae Hong Son (HGN) – Chiang Mai (CNX) 

-  By SGA Sir (Nok Mini) 

   

Bangkok Don Mueang (DMK) – Ubon. (UBP)  

-  By Nok Air 

  Ubon. (UBP) – Bangkok Don Mueang (DMK) 

-  By Nok Air 

Day Flight Dep. Arr. Between Day Flight Dep. Arr. Between 

Daily TG3422 06:10 07:15 1 Apr – 30 Oct Daily TG3423 07:45 08:50 28 Mar – 30 Oct 

Daily TG3424 18:20 19:25 1 Apr – 30 Oct Daily TG3425 19:55 21:00 2 Apr – 30 Oct 
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Bangkok Don Mueang (DMK) – Phitsanulok (PHS) 

-  By Nok Air 

 Phitsanulok (PHS) – Bangkok Don Mueang (DMK) 

-  By Nok Air 

Day Flight Dep. Arr. Between Day Flight Dep. Arr. Between 

Daily TG3402 07:00 07:50 10 Mar – 30 Oct Daily TG3403 08:20 09:10 10 Mar – 30 Oct 

Daily TG3404 15:40 16:30 10 Mar – 30 Oct Daily TG3405 17:00 17:50 10 Mar – 30 Oct 

 

Answer the questions completely. 

1. Which airways can you take from Chiang Mai to Mae Hong Son? 

_______________________________________________________________ 

2. If you want to go from Don Mueang to Ubon Rajthani by Thai Airways,  

How do you go there? 

_______________________________________________________________ 

3. If you want to get to Koh Samui form Bangkok Suvarnnabhumi at 10:35,   

Which flight will you take? 

_______________________________________________________________ 

4. If you want to leave Bangkok Don Mueang for Phitsamulok at 07:00,  

Which flight will you take? 

_______________________________________________________________ 

5. If you want to leave Koh Samui for Bangkok Suvarnabhumi at 17:45,  

Which flight do you take? 

_______________________________________________________________ 
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Tokyo? 

London? 

Bangkok? 

Chiang Mai? 

เร่ืองท่ี  2  การถามและใหขอมูล (Asking and Giving Information) 
 การเดินทางเราตองรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ        

การเดินทางเพือ่ชวยในการถามและใหขอมูลดังนี ้
 

1.  การเดินทางโดยรถไฟ (By train) 

  ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟ มีดังนี ้

1. ใหผูเรียนฝกอานประโยคตอไปนี้พรอม ๆ กัน 

I want to buy a ticket for   Chiang Mai. 

    Chiang rai. 

    Songkhla. 

    Phuket. 
 

2. การถามราคาคาต๋ัว 

How much is the one – way ticket? 

What’s the prize of the round – trip ticket? 

How much is the fare to New York? 
 

3. ถามวารถไฟขบวนทีเ่ราจะเดินทางไป 

3.1 Which train goes  to 

3.2 Does this train go to 

 

3.3 Which platform does the express train to   New York 

       Chiang Mai     

       Songkhla 

       Phuket 
 

4. ถามเมือ่ตองการทราบวาเมือ่ไรรถไฟขบวนตอไปจะออก 

When will the next  express train leave? 

 

 

stop? 
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5. ถามวารถไฟจะมาถึง......เมื่อไร 

                        New York? 

              London?     

                   What time does the train arrive to    Bangkok? 

                                                                             Chaing Mai? 

                                                          Phuket? 

6. ถามวา รถไฟจอดนานเทาไร 

How long does the train stop? 

7. ถามวา ใชเวลานานเทาไรในการเดินทาง 

How long does it take to get to     Phuket? 

                                                      Chaing Mai? 

                                                      Songkhla? 

                                                      Bangkok? 

                                                      Chaing Mai? 

8. ถาตองการลงรถไฟสถานีใด พูดดังนี ้

I will get off at the next station. 

 

Activity  1  : Complete the following conversation with given words below. 

กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนเติมบทสนทนาตอไปนี้ใหสมบูรณ โดยใชคําที่กําหนดใหในกรอบ

สี่เหลี่ยม 

 

 

 

 A  : _____(1)____ I help you? 

 B  : Yes, sir. I’d like _______(2)_______. 

 A  : _____(3)_____ would you like to go? 

 B  : I want to buy a ticket ___(4)____ Chiang Mai. 

   ____(5)_____  is the one – way ticket. 

May         For               When            Wher      How much 

Which      platform How long         to buy a ticket 
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 A  : 350  baht for the express train. 

 B  : ____(6)_____ does the express to Chiang Mai stop? 

 A  : The platform number 9 

 B  : ____(7)____ will it leave the station? 

 A  : About 2:45 p.m. 

 B  : _____(8)_____ does it take to get to Chiang Mai? 

 A  : About ten hours. 
 

2.  การบอกเสนทางโดยใชรถประจําทาง 

 -  Take bus number 21. That’ll take you pass (บอกสถานที่) and then get off at ….. 

                (สถานที่/สถานี/ปาย)  

 สํานวนทีน่าสนใจเกี่ยวกับรถประจําทาง 

  take/catch/get on  = ขึ้นรถ 

  get off    = ลงรถ 

 -   bus number 21/ a number 21 bus = รถเบอร 21 (เมื่อใช bus number จะไมม ีarticle “a 

      นําหนา bus stop =  ปายรถเมล 

     It will take you pass…………… บอกวา รถจะผานสถานที่ใดบาง 
 

3.  คําถามที่นิยมใชในการถามหาขอมูล มีดังนี ้

 คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการถามเพื่อตองการทราบขอมูลตามสากลนิยม มี

ดังตอไปนี ้

1. ใช Excuse me. หรือ Pardon me. เปนการพูดสอดแทรกตามมารยาท แปลวา 

ขอโทษ หรอื Sorry to trouble you = ขอโทษที่มารบกวนคุณ นําหนาประโยค

เพื่อถามหาขอมลู 

2. คําถามที่นิยมใชในการถามหาขอมูล มีดงันี ้

Could/ Would you please tell me  if/whether 

            Please tell me          where/when/who/            + S. + V. + O. 

            Do you know           how/how long/Howfar   (ตามดวยรูปประโยคบอกเลา) 
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Activity  2  : Complete the following conversation with words in the box correctly. 

กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนเติมบทสนทนาโดยใชคําที่กําหนดใหสมบูรณ 

   

 

 

 

 A  : Good morning. May I help you? 

 B  : Good morning. ____(1)____  trouble you. Would you please tell me  

                         ____(2)____ does the express train leave for Chiang Mai? 

 A  :  Certainly, the train on platform 9. 

 B :  _____(3)_____ will it leave? 

 A : It will leave Hua Lampong for Chiang Mai at 10:45 p.m. 

 B : _____(4)_____ does it take to get there? 

 A : It takes you 11 hours to get to Chaing Mai. 

 B : _____(5)_____ is the one – way ticket? 

 A : About 450 baht a person. 

 B : And how much is the ____(6)____ ticket? 

 A : About 950 baht a person. 

 B : All right. I will buy a round – trip ticket? 

 A : Here is your round – trip ticket 950 baht altogether. 

 B : ____(7)____ a one thousand baht note. 

 A : Thanks and here is your ____(8)_____ 

 

Notes :     1.  เวลายืน่สิ่งใดสิง่หนึง่ใหแกผูใดผูหนึ่งใหพูดวา “Here is + สิ่งที่ของที่ยื่น” เชน  

                      Here is your change. = นี่คือเงนิทอนของคุณ 

      2.  altogether แปลวา รวมทั้งหมด 

      3.  change  แปลวา เงนิทอน 

 

round trip             sorry to                change                when    

How much           Here is                  How long           which platform 
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เร่ืองท่ี  3   Asking and Giving Direction (การถามและการบอกทิศทาง) 
 ปจจุบันนี้การถามหาและการบอกทิศทางเพื่อการเดินทางมีความจําเปนตอ

ชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยเฉพาะผูที่มีอาชีพเกี่ยวของกับการทองเที่ยว ผูเรียนตองเรียนรูเขาใจใน

การนําคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการสอบถามและการบอกทิศทางเพื่อ            

การเดินทางตอไปนี้ไปใชในชีวิตประจําวันใหมีทักษะ 
 

1.  การถามทิศทางเพ่ือการเดินทาง 

 การถามหาทิศทางเพือ่การเดนิทางที่นิยมใชกัน มีดงัตอไปนี ้

1. ใชคําถามตรงไปตรงมาที่ขึน้ตนประโยคคําถามดวยใช “Where, How, Which 

(Direct Questions) 

-  Excuse me. Which is the best way to the post office? 

-  Excuse me. Where is the post office? 

-  Excuse me. How can I go to the post office? 

2. ใชคําถามโดยใช Indirect Questions ซึ่งเปนคําถามทีฟ่งแลวสุภาพ เชน 

-  Excuse me. Would you please tell me where the Grand Palace is? 

-  Excuse me.  Do you know where the National Museum is? 

 

 

 

 

Notes  :   1.  เพื่อใหการถามทางสุภาพยิง่ขึ้นกอนที่จะถามตองมีคําพูดสอดแทรกมากอน  

        โดยใช Excuse me หรือ Pardon me นําหนามากอนดังตัวอยางขางตน 

 2.  ถาประโยคคําถามขัน้ตนดวยกริยาชวยใหใชโครงสราง ดังนี ้

   Can you tell me      if 

   Do you know          whether 

 

 

 

there are any buses passing here? 

Can you tell me         where            

Do you know              how  
+ S + V. + O ? 
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Activity 1  :  Change the following questions into affirmative statements and  

   complete the conversation correctly. 

กิจกรรมที่  1 ใหผูเรียนเปลี่ยนประโยคคําถามตอไปนี้เปนประโยคบอกเลา แลวนําไปเติม 

ในบทสนทนาใหสมบูรณ   

 

 

 

 

 

 

 

1. A  :  Can you tell me _______________? 

B  :  Certainly. It’s not far from here. Take a number 80 bus and get off at the next  

        bus stop. My apartment is across the road form the bus stop. You can’t miss it. 
 

2. A  :  Excuse me. Could you tell __________________________________? 

B  :  Yes, sir. There are two buses : the number 80 bus and 84 bus. 
 

3. A  :  Excuse me. Would you please tell me _________________________? 

B  :  Certainly. Take a bus and get off at the next corner. It’s next to the City Bank. 
 

4. A  :  Do you know _____________________? 

B  :  Yes, sir. It leaves every hour. 
 

5. A  : Excuse me. Do you know ________________________________ ? 

B  : Yes, sir. It will take you ten minutes to get there by bus. 
 

6. A  :  Excuse me. Do you know ________________________________ . 

B  :  Yes, sir. It’s not too far from here. If you walk another 15 meters, you will  

        see it. It’s ahead of you; just at the end of the road. 

 

-  How far is it from here to your office? 

-  How often do the buses leave? 

-  Are there any buses to Sanam Luang passing here? 

-  How can I get to your apartment? 

-  Where is Chongkolni Building? 

-  How long will it take to get to Sanam Luang? 
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Directions  : การบอกทิศทาง มี 9 วิธี 

1. ประโยคคําส่ัง (Imperative) ที่นิยมใชในการบอกทิศทาง ไดแก 

-  Cross over the road   =  ขามถนน 

-  Cross the main road  =  ขามถนนใหญ 

-  Turn left/right        =  เลี้ยวซาย/ขวา 

-  Take the third turning on the right  = เลี้ยวขวาแยกที่ 3/เลีย้วขวาครั้งที่ 3 

-  Drive straight on  = ขับตรงไป 

2. การเดินทางดวยยานพาหนะตาง ๆ นิยมพูดดังนี ้

-  Take the bus number 80. 

-  Change the bus/train at ……………เปลีย่นรถเมล/รถไฟ 

-  Get out at the next station/bus.   =  ลงที่สถานี/ปายขางหนา 

-  Take the next train/bus  = ลงที่สถานีขางหนา 

3. แนะนําวา ไมควรทําใช Do not + V1 + o. 

-  Do not cross the road.   =  อยาขามถนน 

-  Do not take this road.    =  อยาไปตามถนนสายนี ้

-  Do not take the third turning  =  หามเลี้ยว ตรงหัวเลี้ยวที่ 3 

4. เมื่อตองการเตือนใหใชรูปประโยค ดังนี ้

-  Be sure to take the correct  =  จงมั่นใจวาเดินตามถนนสายที่ถูกตอง 

-  Be careful not to take the first turning  =  ระวังเลีย้วตรงเลี้ยวแรก 

5. ใชประโยคเงื่อนไขขึ้นตนประโยคดวย “If” 

-  If you walk about ten metres from here, you will see ____________. 

   (ถาคุณเดินไปประมาณ 10 เมตร จากตรงนี้ คุณจะเห็น______________) 

-  If you turn left, you will meet ________. (ถาคณุเลี้ยวซาย คุณจะพบ __________) 

6. บอกใหตรงไปเรื่อย ๆ ในทิศทางเดิมโดยยังไมเปลี่ยนทิศทางจะใช Preposition on 

ตามหลังกรยิา (Verb) ดังนี ้

Keep on …………..  Carry on …………….. 

Walk on ………….  Drive on …………….  Stay on ……….. 

- Keep on driving along this road. 
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7. ถาบอกบงช้ีทิศทางไปในทิศทางเดียวกนัหรอืสื่อความหมายวา อยูขางหนา ใหใช 

คําวา “ahead” และ “Straight” ดังนี ้

-   The Grand Palace is ahead of you. (พระราชวังอยูขางหนาคุณ) 

-   The  National Museum is straight ahead (พิพิธภัณฑแหงชาติอยูขางหนา)  

แตถาบอกใหเดนิตรงไป พูดวา 

-   Walk straight to the intersection. 

-   Go straight ahead of ……(2 kilometres) =  เดินตรงไปขางหนา........ (2 กิโลเมตร) 

-   Keep going straight ahead. = เดินตรงไปเรื่อย ๆ 

-   Go straight until you come to ………. (the traffic lights) 

-   Walk straight as far as the bridge (เดินไปจนสุดสะพาน) 

8. ถาบอกใหเลี้ยวหรือเปลีย่นเสนทางใหพูดดังนี ้

-  Turn left/right – เลี้ยวซาย/ขวา 

-  Turn to the left – เลี้ยวซาย 

-  Take the street that ……….(goes up the hill)   =  เดินไปตามถนนที่ขึน้ไปบนเนิน 

9. บอกที่ตัง้ของสถานที่หรือสิง่นัน้ ๆ เชน 

-  It’s next to (ติดกับ) ……………….. (a school, a temple) 

-  It’s a (pared (ลาดยาง), gravel (โรยกรวด), dead – end (ตัน)) 

**-  It’s about ………………. minute’s walk (ride) from here. (ten/fifteen) 

**-  It’s ……………… from here. (two meters) 
 

*** หมายเหตุ  1. คําถามที่ขึ้นตนดวย How long…… ใหตอบเปนระยะเวลา เชน 

  A  : How long can I get there? 

  B  : It’s not far from here. It’s five minute’s drive (walk). 

           2.  คําถามที่ขึ้นตนดวย How far…… ใหตอบดวยระยะทาง เชน 

   A  : How far can I get there? 

  B  :  It’s about 2 kilometers from here. 

            3.  คําศัพทสํานวนที่ควรทราบ 

  -  intersection/crossroads  =  สี่แยก 

  -  Junction  =  สามแยก 
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  -  Traffic lights  =  ไฟจราจร 

  -  at the end of the road  =  สุดถนน 

  -  on your right/left  =  ขางขวา/ขางซายของคุณ 

  -  next to school = ติดกับโรงเรียน 

  -  just before school =  กอนถงึโรงเรียน 

  -  you can catch/take a taxi. It will take you there in 10 minutes.  =   

             คุณสามารถไปไดดวย Taxi และจะพาคุณไปที่นัน้ใน 10 นาท ี

  -  cross over the road = เดินขามถนน 

  -  walk along the road = เดินตามถนนไป 

  -  walk straight on  =  เดินตรงไป 

  -  go straight on = เดินตรงไป 

  -  go pass the school = เดินผานโรงเรียน 

 

 

Activity  2  :  Complete the follow dialogues with words in the box correctly. 

กิจกรรมที่  2  ใหผูเรียนใชคําที่กําหนดในกรอบสี่เหลี่ยมเติมบทสนทนาใหสมบูรณ 

                       

 

 

 

Dialogue 1 A :  Sorry to trouble you, but can you tell me _____(1)_____ the post office is? 

  B :   Certainly, walk ___(2)____ this street and then ____(3)____ left at the  

                                next corner, walk about 20 meters and you’ll see the post office on you  

              right. It’s a two storeyed building. You can’t miss it. 

  A :  Thank you very much. 

  B :   You’re welcome 

 

 

next to    tell     walking     where     until       along          

a number 80 bus          how                 know            turn 
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Dialogue 2 A :   Excuse me. Can you tell me ____(4)____ I can get to Sanam Laung? 

  B :   Yes. Keep ____(5)____ a long this street _____(6)_____ you come to  

        the bridge with the traffic lights. You will see Sanam Laung on your right. 

 

Dialogue 3 A  :  Excuse me. Would you please ___(7)____ me where the National  

             Museum is? 

  B :  Yes, it’s near Sanam Luang. Do you ____(8)_____ where Sanam Luang is? 

  A :  No. 

  B :  Where is the National Theatre? 

  A :  It’s across the road form Sanam Luang. 

  B :   That’s right. You must take ______(9)______ and get off the bus at the  

            bus stop opposite the National Museum and then walk across the road to  

           the National Museum. The National Museum will be on your left  

            ______(10)_______ the National Theatre. You can’t miss it. 

  A  :  Thank you very much. 

  B  :  You’re welcome. 
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Activity 3  :  Look at the map and fill in the blanks by using the following  questions 

กิจกรรมที่  3 ดูภาพแลวใชคําถามที่ใหเติมลงในชองวาง 

   

 

 

 
 

                                                Muang Thong Road 

 

 

                                Monument                 

           
         

                  Sirichai Road                                                                   Train Station 

 

 

 

 

Where is Jane’s house?  What is the train station next to? 

Where is Ed’s house?   What is the temple behind? 

What’s Ed’s house opposite to? What is the police station across? 

What’s Jane’s house near?  What is the food shop opposite to? 

Where’s the monument?  Where is the bank? 

 

1. A  :  Could you tell me ________________________? 

B  :   The police station is opposite to the food shop. 

2. A  :   Do you know ____________________? 

B  :   It’s on Srikrung Road. 

 

Po
st

 O
ffi

ce
 

Police Health 

Temple 

Jane’s Ba
nk

 

Food 

Ho
sp

ita Ed’s Pa
tta

na
 R

oa
d 

Si
rik

ro
ng

 R
oa

d 
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3. A  :   Would you please tell me ________________? 

B  :    The temple is behind the health center. 

4. A  :  Do you know ____________________? 

B  :  It’s opposite to the hospital. 

5. A  :  Do you know ____________________ ? 

B  :  It’s on Muang Thong Road. 

6. A  :  Will you please tell me _______________? 

B  :   It’s near the train. 

7. A  :   Would you please tell me ________________? 

B  :   It’s on Patthana Road. 

8. A  :  Do you know _______________________? 

B  :  It’s near the bank. 

9. A  :  Please tell me ________________________? 

B  :  It’s across the food shop. 

10. A  :  Would you please tell me ________________________? 

B  :  It’s next to the Monument. 
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เร่ืองท่ี  4  การแลกเปล่ียนขอมูลความรู 

1.  การเขียนเลาเร่ืองประสบการณจากการทองเทีย่ว 

  การแลกเปลี่ยนขอมูลความรูหรอืการเลาประสบการณที่เกิดขึน้ในอดีต เรานิยม

ใช Past Simple Tense, Past Continuous Tense  สําหรับในการนี้ซึ่งผูเรียนตองเรียนและทํา     

ความเขาใจกับ Tenses ดังกลาวตอไป 

1.1 Past Simple Tense (อดีตกาล) 

เปนการกระทําที่เสรจ็สิ้นลงไปแลวในอดีต โดยมีเวลาบงบอกไวแนชัดวา เสร็จ

เมื่อไร ซึ่งไดแก ago, yesterday, the other days (a few days ago) last week/month/year etc.    

สวนกริยาของประโยคนั้น กรยิาชองที่ 2 ซึ่งถาเปนกริยาปกติทั่วไปกเ็ติม –ed หลังกรยิา และ     

ถาเปนกริยาไมปกติซึ่งมีอยูมากมาย   ใหเปลี่ยนรูป ซึ่งผูเรียนจะตองจํารปูแบบการเปลี่ยนแปลง

ของกริยานัน้ ๆ ใหได เพราะมอียูหลายรปูแบบดวยกัน เชน 

1. รูปแบบทีเ่หมือนกนัทั้งสามชอง เชน 

cut  cut  cut 

burst  burst  burst 

shut  shut  shut 

put  put  put 

2. รูปแบบที่ชองที่ 1 กับชองที ่3 เหมือนกนั เชน 

come  came  come 

become became become 

run  ran  run 

3. รูปแบบที่ชองที่ 2 กับชองที่ 3 เหมือนกนั เชน 

buy  bought  bought 

sleep  slept  slept 

sting  stung  stung 

4. รูปแบบที่ชองที่ตางกนัทั้ง 3 ชอง เชน 

begin  began  begun 

sing  sang  sung 

sink  sank  sunk 
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Notes  :   1)  ที่กลาวมาแลวขางตนเปนเพียงตัวอยางที่แสดงใหเหน็ถึงการเปลี่ยนรูปของ

กริยาทั้ง  3 ชอง ของภาษาอังกฤษใหผูเรยีนทุกคนนํากริยาที่เปนปกติมาจัด

กลุมใหไดดงัตัวอยาง ซึ่งจะชวยใหผูเรยีนจําไดแมนยําขึ้น 

2)  ประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธของ Past Simple Tense ใช “Did” ขึ้นตน

  ประโยคคําถาม แลวเปลี่ยนกริยาแทเปนกรยิาชองที่ 1 (infinitive verb) และใช    

  “did not + V1 (infinitive verb) หรือ didn’t + V1 (infinitive verb) ในประโยค

  ปฏิเสธ เชน 

 Did you go to the movie very often? 

 No, I didn’t. I didn’t go to the movie very often. 

1.2 Past Perfect Tense (อดีตกาลสมบูรณ) 

ใชกับเหตุการณสองเหตุการณทีเ่กิดขึน้แลวในอดีต เหตุการณหนึ่งเกิดกอนแลว    ถึง

มีอีกเหตุการณหนึง่เกิดตามทีหลงัเหตุการณทีเ่กิดกอน ใช Past Perfect Tense (S + had + V3 + 

Object) สวนเหตุการณที่เกิดตามมาทีหลังใช Past Simple Tense (S + V2 + Object) โดยมี

คําสันธานบอกเวลา อาท ิ“when, as soon as, after, before” เปนตวัเช่ือมประโยคทัง้สอง เชน 

After we had eaten our breakfast, we left our house for the country. When the birds had been 

frightened by the dog, they flew away. 

1.3 Past Continuous Tense (อดีตกาล) 

Tense นี้ใชกับเหตุการณสองเหตุการณทีเ่กิดขึน้ดังตอไปนี ้

1.3.1 สองเหตุการณเกิดขึน้พรอมกันอดีต โดยมี while or when เช่ือมประโยคที่

เปน Past Continuous Tense ทั้งคู เชน 

Subject + was/were + V.ing  while/when + Subject + was/were + V.ing 

เชน We were swimming in the stream while my parents were sitting on 

the edge of the stream reading a book. 

1.3.2 สองเหตุการณเกิดขึน้ในอดีต เหตุการณหนึง่เกิดขึ้นในขณะทีม่ีเหตุการณ

หนึ่งกําลงัดําเนินอยู และเหตุการณกําลังดําเนินอยูใช Past Continuous 

Tense สวนเหตุการณที่เกิดตามมาทีหลังใช Past Simple Tense (S + V2 + 

Object) โดยมีคําสันธาน บอกเวลา อาท ิ“while หรือ when” เปนตวัเช่ือม

ประโยคทั้งสอง  
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Notes :  อนึ่ง ถาประธานของสองประโยคเปนบุคคลคนเดียวกัน เราก็สามารถตัดคําเช่ือม

และประธานออกเขียนไดดงันี ้

1. After having eaten our breakfast, we left our house for the country. 

Having eaten our breakfast, we left our house for the country. 

2. When having been frightened by the dog, they flew away. 

Having been frightened by the dog, they flew away. 

3. While we were walking into the woods, we found lots of wild flowers. 

While walking into the woods, we found lots of wild flowers. 

Walking into the woods, we found lots of wild flowers. 

 

กิจกรรมที่  1  Read the passage about the journey by train carefully and then write the  

   correct forms of the verbs in the brackets (Past Simple Tense, Past Perfect 

  Tense, Past continuous Tense).  

A  Journey by Train to Bangkok 

  Early in the morning, the train running between Bangkok and Nakorn Rajsrima, 

(leave) ____(1)____ Nakorn Rajsrima Station as soon as the bell rang and the station master 

(blow) ____(2)____ the whistle while the guard was waving his green flag. 

  Several weeks ago, I (have) ___(3)___ an opportunity to make a journey to 

Bangkok. I (go) ___(4)___ there with some of my friends. We (take) ___(5)___ a seat in one 

of carriages of the train. While the train (be glide) ___(6)____ on, we amused ourselves 

looking out of the carriage windows. Pleasant views are on around us. Rice – fields are on both 

side of the rail. Here and there are green trees and shrubs of all sizes. Farm – houses are seen at 

a distance. Groups of farmers are busily working in the hot sun. 

  We had been seated for some hours when we (feel) ___(7)____ that the train 

began to move slowly. Looking out of the windows, we (find) ___(8)___ that the train was 

climbing up the hilly valley of “Phaya Yen Wood – lands.” Here trees grew thicker and thicker 

and hills were passing us. The train (speed) ____(9)____ merrily along, and we enjoyed 

ourselves watching the pleasant views all around. The air was by this time delightfully cool. 
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The train (be run) ____(10)____ merrily up and down the hilly lands for one or two hours, 

when we came once again to an open country. 

1.3.3 นอกจาก Tenses ดังกลาวขางตนแลว เรายังตองอาศัย Present Perfect 

Tense เพื่อบอกเลาเหตุการณที่เสร็จสิ้นลงแลว ไมรูวา เหตุการณนั้น เสรจ็สิ้นลงไปเมือ่ไร แตยังมี

ผลงานปรากฏใหเห็นอยูในปจจบุัน ซึ่งผูเรียนตองรูและนําไปใชใหถกูตองตามสถานการณนั้น ๆ 

ดังตอไปนี ้

 

 

 

ตัวอยางบทสนทนา 

A  :  Where have you been? (คุณไปไหนมา) 

B  :  I have been from picnicking in the woods in upcountry. (ฉันกลับมาจากการไป 

         พักผอนในปาตามชนบท) 

A  :  Did you have a good time? (สนุกไหม) 

B  : Yes, we have got a lot of fun. (สนุกมากครับ) 

A  : Would you like to go there for a picnic some time? (เมื่อมีเวลาคุณจะไปพักผอน 

        ที่นั่นอีกไหม) 

B  :  Yes, I would very much. (ครับ ผมอยากไปอีกมาก) 

 

กิจกรรมที่ 2   Read the passage about “A Visit to London”  carefully and then write the  

    correct forms of the verbs in the brackets. Also, write about the journey in brief. 

  David and Susan (show) ____(1)____ their friends around London. They first 

(take) ___(2)___ them to Buckingham Palace, the home of the Queen and the Royal Family. 

They then walked down Whitehall, which (be) ___(3)___ the street all the Government offices 

are. While they (be cross) ___(4)____ the road to Westminster Abbey, Big Ben, the clock on 

the House of Parliament, struck ten. From Westminster, they (go) ___(5)___ down the River 

Thames by boat to the tower of London, which (be) ____(6)____ a very old castle. There they 

saw the big blackbirds living in the Tower. They also (see) ___(7)___ the Queen’s jewels. 

S + have + V3 (past participle) + Object 
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Then they went to St. Paul’s Cathedral, which is not far from the Tower, and went into some 

other churches in the city. Near St. Paul, they saw the Mansion House, the home of the Lord 

Mayor of London. Each November, there is a new Lord Mayor and he (live) ___(8)____ in the 

Mansion House until the next one take his place. After lunch, they got on a bus which took 

them to the National Gallery. Here they saw many beautiful pictures. 

  They (have) ____(9)____ dinner in a little restaurant in Soho. After dinner, they 

went to the theatre. It was midnight when they (get) ____(10)____ home after a very 

interesting day. 

 

Directions : Complete each blank with the words from the above passage. 

  A week ago, I took two English tourists to ___(1)____ around Bangkok. I 

___(2)____ took them to the Grand Palace, the ___(3)___ of King and the Royal Family and 

showed them around the Temple of the Emerald Buddha.  From the Grand Palace, we 

____(4)____ through Phra Mane Ground to the National Museum, ___(5)___ is between 

Thammasat University and the National Theatre near Phra Mane Ground. From there, we went 

___(6)___ the Chao Phraya River by an express ____(7)____ to Ayudhaya, which is a very old 

city of Thailand. ____(8)____, we visit from one important temple to another until lunchtime. 

____(9)____ lunch, I took them back to Bangkok by train. At half past four, I got to the      

guest house they have rented. Both of them got a lot of fun. They gave me a sum of money to 

thank me for my help taking them to see the most ___(10)___ attraction they have ever seen 

before and then I left them with saying “Goodbye to them”. 

 

กิจกรรมที่ 3 Read the passage about “A Picnic in the Country” carefully and then write  

   the correct forms of the verbs in the brackets. Also, write about the picnic  

    in brief. 

  A week ago, my family and I (go) ___(1)___ for a picnic in the country. It was 

early spring, so we (think) ____(2)____ it was too cold to go to the seaside. My mother packed  

a large basket of food and my younger brother, David, (put) ___(3)____ it in the back of the car. 
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  After breakfast, we set off and (drive) ___(4)____ about thirty miles into the 

country until we (come) ____(5)____ to our favorite place for picnicking. This place is very 

nice and beautiful. Here the green fields (slope) ___(6)____ gently south to a small stream, and 

a wood of tall trees (keep) ____(7)____ out the wind from the north and east. In the woods, 

there (be) ___(8)___ a lot of spring flowers in the woods and there are small fish in the stream. 

The sun is shining brightly and the ground is so dry that we can sit on the grass. We found that 

this place was pleasant for our picnic; therefore, we ___(9)____ the car carrying the basket of 

food down through the fields to the edge of the stream and put it beside the stream. My 

younger brother, David, as well as my older sister, Susan, and I went into the woods to pick 

wild flowers while my mother ____(10)____ by the stream in the sunshine reading a book and 

my father was fishing. 

  At lunchtime, we had tea, eggs, tomatoes, cheese rolls, lettuce sandwiches, 

cakes and fruit. At half past four, we put the plates, cups, saucers and other things back into the 

basket, went to the car and drove it back home. At half past five, we all got back home safely 

with lots of fun. 

 

Directions :  Write your own picnic by completing each blank with the words from the  

above passage. 

  Last week, my friends and I went for a ___(1)___ in the country. After packing 

a large ____(2)____ of food, we put it in a car and drove directly to the ___(3)___ beside the 

mountain and stream. Having ___(4)____ the pleasant place near the woods beside the stream 

running from the mountain, we put our tent and a large pack of food beside the ____(5)____. 

After we had finished putting our tent, we all did what we wanted to do. Some went into the 

woods to hunt ____(6)____ flowers and plants, others went swimming and ____(7)_____ in 

the stream. We enjoyed what we had just done until ____(8)____. We had eggs, tomatoes, 

cheese rolls, lettuce sandwiches, cakes and fruit for lunch. While taking a rest after 

____(9)____ it began to rain, so we put everything in the back of the car and drove away back 
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home quickly. We got ____(10)____ home safely at half past four in the evening. We had got 

a lot of fun. 

2.  การวางแผนการเดินทางเพื่อการทองเทีย่ว 

  การเดินทางเพือ่การทองเที่ยว เราตองศึกษาตรวจสอบแหลงทองเทีย่ว 

(attractions) จากหนวยงานการทองเที่ยว (Tourism agency) รายการทองเทีย่ว (Trip Agenda) 

จองทีพ่ัก (accommodation reservation), จองตั๋วเดินทาง (Ticket reservation) 

2.1 Trip Agenda 

Trip Agenda คือ การเขียนกําหนดการเดินทาง ซึง่ตองเนนรายละเอียดเรื่อง

เวลาและสถานที่ แตก็ตองยืดหยุนได 

 

กิจกรรมที่ 4   Read the following Trip Agenda and then complete the passage provided below. 

Agenda for 2 days tour in Bangkok 

Time/Date/Month/Year A place to visit 

20th May 2010 

9.30 

11.0 

12.00 

13.30 

16.00 

18.30 

 

Pick up at the hotel lobby 

Visit Vimanmek Palace 

Lunch 

Visit the Grand Palace and the Temple of the Emerald Buddha 

Back to hotel 

Dinner 

21st May 2010 

8.30 

10.45 

12.00 

14.15 

16.15 

18.00 

21.00 

 

Pick up at the hotel lobby 

Visit Wat Yai Chaimongkhon in Ayuddhaya 

Lunch 

Visit Ayuddhaya Elephant Kraal 

Visit Bang Pa – in Palace 

Dinner 

Arriving at the hotel 
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At half past nine on 20th May 2010, the tourists will be picked up at the  

___(1)____. They visit ____(2)____ at 11 a.m. and have lunch at noon. After lunchtime, they 

visit the ____(3)____ and the Temple of the ___(4)____. At four o’clock in the afternoon, they 

get back to the hotel and have ____(5)____ at half past six in the evening. 

  At half past ___(6)___ on  21st May 2010, the tourists will be picked up at the 

hotel lobby and go to visit Wat Yai Chaimongkhon in _____(7)_____ at a quarter to eleven 

and then have ____(8)____ at noon. After lunchtime, they go to visit the _______(9)_______ 

at a quarter past two in the afternoon. Later, they visit _____(10)_____ at a quarter past four in 

the afternoon and have dinner at six o’clock in the evening. At nine o’clock in the evening, 

every tourist gets to the hotel safely. 

2.2 Booking a flight and Hotel Reservation (การจองต๋ัวเคร่ืองบิน และ

โรงแรม) 

สิ่งที่พบอยูเสมอ เวลาเดินทางทองเที่ยว คอื การจองต๋ัวเครือ่งบนิ และการจอง

ที่พัก ซึ่งผูเรียนจะตองรูเขาใจและนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดงันี ้

2.2.1 Booking a flight (การจองต๋ัวเคร่ืองบิน) 

คําศัพทสํานวนที่ใชสําหรับจองต๋ัวเครื่องบิน 

-  I’d like to book a flight to + (สถานที่จะไป)  =  ผมขอจองตัว๋ไป...... 

-  Seat’s available =  มีที่วาง 

-  Date of departure =  วันที่เดินทาง 

-  Date of returning =  วันที่กลับ 

-  Date of arrival =  วันที่มาถึง 

-  Flight timing =   เวลาเที่ยวบนิ 

-  Seat’s confirmed =   ยืนยันที่นัง่ 

-  Direct flight  =   บินตรง 

-  Stop over  =   พักเครื่อง 

-  Connect the flight =   ติดตอเครื่องบนิ 

-  In transit  =   เปลี่ยน/ถายเครือ่ง 
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กิจกรรมที่  5 Complete the following dialogue with the words in the box. 

Booking a flight to Chiang Mai 

 Operator      : Good morning, this is Thailand Airline. _______(1)________? 

 Mr. Simson : Yes, I’d like _______(2)_______ to Chiang Mai, please. 

 Operator      : May I know your ________(3)________, please? 

 Mr. Simson : In the morning of Monday 3rd September. 

 Operator      :   Hold on, please. I will check _____(4)_____? 

 Mr. Simson :   Thank you. 

 Operator      :   In the morning of Monday 3rd September. There two ____(5)____ at  

     9.30 and 11.30 a.m. ____(6)______ would you prefer? 

 Mr. Simson  : I think at 11.30 a.m. will suit me fine. And I would like to come back on  

    Friday, too. 

 Operator       : _____(7)_____ would you like to return, sir? 

 Mr. Simson  : About 5 p.m. 

 Operator       :  Let me check for that flight? 

 Mr. Simson  :   Thank you. 

 Operator       : There will be the flight for departure on Friday is 5.25 p.m. and will  

    arrive in Bangkok at 6.15 p.m. After that there will be the flight at  

    7.00 p.m. Which one do you prefer? 

 Mr. Simson   :  I’d prefer 5.25 p.m. 

 Operator        : O.K., sir. Seat is _____(8)_____. Do you have our member code? 

 Mr. Simson   :  No, I don’t have. 

 Operator        : All right. _______(9)________,please? 

 Mr. Simson   :  Yes. My name is John Simson. 

 Operator        : O.K., sir. Your seat is already booked. Your code is 9ZFG55 and please  

     pick your tickets from now until the next Tuesday. 

 Mr. Simson   : That’s great. And ______(10)______? 

 Operator        : Just a moment, sir. I have to check it first. The total price is 5,720 baht, sir. 
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 Mr. Simson   : All right. Thank you. 

 Operator       : You’re welcome, sir. 

Notes :  1.  May I have your name?  เปนคําถามที่พนักงานถามช่ือเวลาลงทะเบียน แปลวา    

        คุณช่ืออะไรครับ/คะ 

2.  May I help you?  เปนคําถามทีพ่นักงานพูดเสนอใหความชวยเหลือ แปลวา    

มีอะไรใหชวยไหมคะ/ครับ 

3.  Just a moment, sir/please. ใชพูดเมื่อตองการใหผูอื่นรอ แปลวา โปรดรอ

สักครู 

4.  How/What about + noun/V.ing?  ใชพูดถามความคิดเห็นจากผูอื่นในเรื่องตาง ๆ  

แปลวา แลว ...........ละครับ 

5.  Which  เปนคําถามที่ใชถามใหผูอื่นเลือกเพียงส่ิงเดียวจากทัง้หมด แปลวา    

สิ่งไหน เวลาไหน คนัไหน อนัไหน เปนตน 

6.  Hold on, please. ใชพูดทางโทรศัพทที่ตองการใหฝายตรงขามถือสายรอ         

ไวกอน แปลวา รอกอนครับ/คะ 

  7.  Let + กรรมรอง (บุคคล) +V1 + กรรมตรง (สิ่งของ) 

  8.  I’d prefer + Noun ใชพูดเพื่อเลือกวาชอบสิ่งไหน หรือ อันไหนมากกวา  

         (prefer + n/v.ing + to + n/v.ing) 

2.2.2 Hotel Reservation (การจองหองพักโรงแรม) 

คําศัพทสํานวนที่ใชในการจองหองพักโรงแรม มีดงันี ้

ในกรณีทีเ่ราจองหองพักในโรงแรมทางโทรศัพท ควรพูดดังนี ้

  -  I’d like to make a reservation, please. 

  -  I’d like to make a room reservation, please. 

  -  I’d like to reserve a room, please. 

  -  Reservation, please. 

  -  I’d like to make an advanced booking for a double room for the 2nd and 3rd of  

       June, please. 

  -  Can I make a hotel reservation here? 

  -  Can I book/reserve a double/ single room for two nights, please? 
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  -  Have you got a single/double room for two nights? 

  -  Have you got any vacancies for tonight? 

 ในกรณีที่ตองการทราบราคาหองพักควรถามดังนี ้

  -  How much is a room/it? Is service included? (รวมคาบริการ) 

  -  How much does it cost? Do you have any discount rates? (ลดราคาไหม) 

  -  What price is it? Does the price include breakfast? (รวมอาหารเชาไหม) 

  -  What’s the price? Is that your best price? (ราคาเหมาะสม) 

  -  What’s the price? 

  -  Do you have extra beds (เตียงพิเศษ) cable TV? 

  -  What facilities do you provide/have? 

 ในกรณีทีพ่นักงานที่พกัตองตอบคําถามลูกคา 

  -  Yes. I can offer you a double room. 

  -  Yes. We have two rooms available/left. 

  -   I’m sorry. We have no vacancies./ We’re full. 

  -   I’m sorry. We’re fully occupied. 

  -  The rate is 2,000 baht for a double/a single. 

  -  The price/ It is inclusive/ not inclusive tax/ breakfast. 

  -  When would you like to check in/ out, sir/ Madam? 

 ในกรณีทีพ่นักงานที่พกัตองตอบคําถามลูกคา 

  -  Yes. I can offer you a double room. 

  -  Yes. We have two rooms available/ left. 

  -  I’m sorry. We have no vacancies. / We’re full. 

  -  I’m sorry. We’re fully occupied. 

  -  The rate is 2,000 baht for a double/a single. 

  -  The price/ It is inclusive/ not inclusive tax/ breakfast. 

  -  When would you like to check in/ out, sir/ Madam? 
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กิจกรรมที่ 6 Complete each blank with the words in the box correctly. 

Dialogue 1 

 

 

 Reservation  : Hello, this is reservation. _______(1)_________? 

 Mr. Henry    :  Yes, I’d like ____(2)______ a room reservation, please. 

 Reservation  : When would you like to check in, sir? 

 Mr. Henry    :  Tomorrow. 

 Reservation  : What type of room would you like, sir? 

 Mr. Henry    : ____(3)_____ with double bed. 

 Reservation  : When would you like to check out, sir? 

 Mr. Henry    : On Friday. 

 Reservation  : _______(4)________, please? 

 Mr. Henry    : My name is George Henry. 

 Reservation  : All right, Mr. Henry. The room is ____(5)______. Thank you and have  

a nice stay 

Mr. Henry    : Thank you. 

  Dialogue 2 

 

 

 

 

 

Reception     : Hello, this is Hi – Class Hotel. _______(1)________? 

 Mr. Henry    : Yes. _______(2)___________ 

 Reception     : Hold on a moment, please. I will put you through to the reservation  

     counter? 

 Mr. Henry     :  Thank you. 

single room,        confirmed,         to make,         Can I help you?      May I have your name 

I’d like to make a room reservation,       Reservation, please.          May I help you. 

What type of room would you like, sir.  How much is the price,    Would you like any special request. 

The room is confirmed.                          When would you like to check out, sir.    

At what time would you like to check in, sir.        Breakfast included. 
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 Reservation   : Reservation. May I help you? 

 Mr. Henry     : Yes, _____________(3)___________________, please. 

 Reservation   : When would you like to check in. sir? 

 Mr. Henry     : On Friday 16th June. 

 Reservation   :  __________(4)______________? 

 Mr. Henry     :  A single room and if possible I want the room on the 16th floor. 

 Reservation   : All right, the room is available. _________(5)__________? 

 Mr. Henry     :  Oh, yes. I want no smoking room and I don’t want the room closes  

     to the elevator. 

 Reservation   : All right, _____________(6)______________? 

 Mr. Henry     :  My flight will arrive at 2.45 p.m., I think I will check in around 3.30 p.m. 

 Reservation   : And would you like the airport transfer? 

 Mr. Henry     : No, thank you. 

 Reservation   : _______________(7)_______________ ? 

 Mr. Henry     : On Monday 19th June. 

 Reservation   : All right. May I have your name and your mobile phone number, please? 

 Mr. Henry     : My name is George Henry and my mobile phone number is  

     081 – 688 – 7788. _________(8)____________? 

 Reservation   : The rate of a single room is 2,700 baht a night and ______(9)______. 

 Mr. Henry     : O.K. 

 Reservation   : All right, Mr. Henry. ________(10)________, sir. If there’s anything  

     changed, please call us. Thank you and have a nice stay. 

 Mr. Henry     : Thank you. 

 

Notes  : 1. The room is confirmed. เปนคําพูดของพนักงานเพื่อบอกลูกคาวา หองที่คุณ

จองเรียบรอยแลวเขาพักไดเลย 

 2.  If there is anything changed, please call us = หากมีอะไรเปลี่ยนแปลง โปรด 

        โทรศัพทมาบอก 
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       Adjective ที่ขยายคําตอไปนี้ คือ something, anything, someone, somebody, 

anyone, anybody, who, what, where วางไวหลงัคําที่มาขยาย เชน Anything else/changed, 

(Who/What/ Where else?) 

3. to check in = เขาพักโรงแรม to check out = ออกจากโรงแรม 

4. to put someone through to = ตอสายไปยังสายอืน่ภายในอาคาร สํานักงาน 

โรงแรม ฯลฯ 

5. The room is available  =   มีหองวางใหจองหรอืเขาพักได 

6. Hold on a moment, please.   =  โปรดถือสายรอสักครู 

7. if possible  =  หากเปนไปได 

8. Any special request?  =  ตองการอะไรเปนพิเศษไหม 

9. the room/seat closes to the elevator/the window = หอง/ ที่นัง่ทีอ่ยูใกลลิฟต/

หนาตาง 

10. the airport transfer = มีรถไปรับที่สนามบิน 
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เฉลย Chapter 12 
เรื่องท่ี 1  ตารางเวลาการเดินทาง 

 

กิจกรรมที่  1  

1. It leaves Surat Thani Station at 8 o’clock. 

2. It’s Surat Thani Station. 

3. I will come to this station before 12 o’clock. 

4. It takes two hours from Chumpon to Prachuap Khirikhan. 

5. It takes one hours and a half from Petchaburi to Ratchaburi. 

 

 

กิจกรรมที่  2  

1. I can get on the train at Hua Lampong Railway Station. 

2. I will call on  0 – 2220 – 433408 Hotline 1690. 

3. I will catch the bus at Bangkok Bus Terminal on Kamphaeng Phet Road. 

4. They will leave Bangkok Bus Terminal every half hour from 5.30 a.m. to  7.20 p.m. 

5. I will do as follows :- 

-  Call Tourism Authority of Thailand Center Region Office Region 6 

-  Call Tourism Authority of Thailand Center. 

-  Enter into www.tat.or.th E – mail : center@tat.or.th 

 

กิจกรรมที่  3  

1. I will take SGA (Nok Mini) from Chiang Mai to Mae Hong Son. 

2. I will go there by Nok Air. 

3. I will take flight TG 282. 

4. I will take flight TG 3402. 

5. I will take flight TG 288. 
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เรื่องท่ี 2   การถามและใหขอมูล (Asking and Giving Information) 

 

กิจกรรมที่  1  

1.  May  2.  to buy a ticket     3. Where  4. For 

5.  How much  6.  Which platform    7.  When  8. How long 

 

กิจกรรมที่  2  

 1.  Sorry to  2.  Which platform     3.  When  4.  How long 

 5.  How much     6.  round – trip       7.  Here is  8.  Change 

 

เรื่องท่ี  3 (การถามและบอกทิศทาง) Asking and Giving Direction  

 

กิจกรรมที่ 1  

1. how I can get to your school 

2. if there are any buses to Sanam Luang passing here 

3. where Chongkolni Building is 

4. how often the buses run  

5. how long it will take to get to Sanam Luang 

6. how far it is from here to your office 

 

กิจกรรมที่  2  

 1. where 2. along  3. turn  4. how                5. walking 

6. until  7. tell   8. know 9. a number 80 bus 10. next to 

 

กิจกรรมที่  3  

1. What the food shop is opposite to? 

2. Where Ed’s house is? 

3. What the temple is behind? 
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4. What Ed’s house is opposite to? 

5. Where Jan’s house is? 

6. Where the Monument is? 

7. Where the bank is? 

8. What  Jan’s house is near? 

9. What police station is across? 

10. What the train station is next to? 

 

เรื่องท่ี 4  การแลกเปลี่ยนขอมูลความรู 

 

กิจกรรมที่  1  

 1.  left  2.  blew 3. had  4. went  5. took 

 6. was gliding 7.  felt  8. found 9. sped  10. was running 

Direction    

 1.  journey 2. train  3. amused 4. watching 5. Sped 

 6.  left  7. sunshine 8. awoken 9. My friends 10. enjoyed 

 

กิจกรรมที่ 2  

 1. showed 2. took  3.  is  4. were crossing 5.  went 

 6. is  7. saw  8.  lives 9. had   10. got 

Direction  

 1. show 2. first  3.  home 4. walked  5.  which 

 6. down 7. boat  8.  There 9. after   10. Interesting 

 

 

กิจกรรมที่ 3  

 1. went  2. thought 3.  put  4. drove about  5.  came 

 6. slope 7. keeps 8.  are  9. left   10. was sitting 
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Direction  

 1. picnic 2. basket 3.  country 4. found  5.  Stream 

 6. wild  7. fishing 8.  lunchtime 9. lunch  10. Back 

 

กิจกรรมที่  4  

 1. hotel lobby 2. Vimanmek Palace 3.  Grand Palace 4. Emerald Buddha 

 5. dinner 6.  eight  7. Ayuddhaya  8.  Lunch 

 9. Elephant Kraal Pavillion  10. Bang Pa – in Palace 

 

กิจกรรมที่ 5  

 1. May I help you 2. to book the flight 3.  date of departure 4. the flight? 

 5. Flights available 6. Which one  7. At what time 8. Available 

 9. May I have your name 10. What about the price 

 

กิจกรรมที่ 6  

Dialogue 1 

 1. Can I help you  2. to make  3.  A single room  

4.  May I have your name 5. confirmed 

Dialogue 2 

 1. May I help you 2. Reservation, please.       3. I’d like to make a room reservation

 4. What type of room would you like, sir?       5. Would you like any special request 

 6.  At What time would you like to check in, sir  7. When would you like to check out, sir? 

 8.  How much is the price 9. Breakfast included  10. The room is confirmed 
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กิจกรรมที่ 1  จงใหความหมายของคําศัพทตอไปนี ้

 

คําศัพท ความหมาย 

help  ชวยเหลอื 

estimate  ประมาณการ/ประเมนิคา 

damage ความเสียหาย 

massive flooding น้ําทวมหนัก 

missing หาย 

absolute ครบถวน/เต็มที ่

approximately โดยประมาณ/ใกลเคียง 

rubble  เศษหิน เศษอิฐ 

survivor  ผูรอดชีวิตจากหายนะ 

 were killed ถูกฆา 

suspend  แขวน/ไมจม 

witness  หลักฐาน/เหน็ดวยตา 

earthquake  แผนดินไหว 

trap  ติดอยูกับ 

homeless  ไรบาน/ไมมทีี่อยู 

rescue ชวยชีวิต 

injure บาดเจ็บ 

have been confirmed dead  ไดถูกยนืยันวาตายแลว 

release อนุญาต/ปลอย 

landslide แผนดินเลือ่นไถล 

occur เกิดขึ้น 

deploy เคลื่อนกําลงั 

shelter ที่กําบัง/ทีพ่ัก 
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Chapter 13 

The Weather 
 

สาระการเรียนรู 
  ดินฟาอากาศเปนธรรมชาติที่เกิดขึน้ในชีวิตประจําวนัที่ทุกคนตองเรียนรู คําศัพท

สํานวนภาษาอังกฤษที่เกีย่วกับการพยากรณอากาศ (Weather Forecast) การสอบถามขอมลู

เกี่ยวกับดินฟาอากาศ (Asking and Giving Information) ทั้งในและตางประเทศ 

 

 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. ผูเรียน รูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษถามตอบเกี่ยวกับ 

บทอานพยากรณอากาศ (Weather Forecast) ไดถูกตองตามสากลนิยม 

2. ผูเรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษ เพื่อถามและให 

ขอมูลเกี่ยวกบัการพยากรณอากาศ 

3. ผูเรียนรูและเขาใจและใชประโยคที่ซบัซอนในสถานการณตาง ๆ ได 

4. ผูเรียนรูจักสบืคนขอมลูดานตาง ๆ จาก Internet 

 

ขอบขายเน้ือหา 
  เรื่องที่  1    บทอาน การพยากรณอากาศในประเทศและตางประเทศ  

  เรื่องที่  2    การถาม ตอบคําถามจากบทอานการพยกรณอากาศ 

  เรื่องที่  3    การถามและการขอขอมูล(Asking and Giving Information) เสียง  

      คําศัพท วลี สํานวนทีม่ักใชบอย ๆ ในขาวพยากรณอากาศ 

  เรื่องที่  4     Parts of Speech การทมําคํานามใหเปน   Adjective 

  เรื่องที่  5     Website ที่เกี่ยวกับการพยากรณอากาศ 
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เร่ืองท่ี 1 : บทอานการพยากรณอากาศในประเทศและตางประเทศ 

ตัวอยาง   การพยากรณอากาศในประเทศ 

Weather Forecast For Thailand 17 Sep. 2011 From 12:00 PM Saturday To 12:00 PM Sunday.  

Northern Part  Scattered thundershowers mostly in Chiang Mai, Chiang Rai,  Phayao, Nan, Phrae, 

Uttaradit and Phetchabun.  

Minimum temperature 23-25 °C. Maximum temperature 32-33 °C.  

Variable wind 10-30 km/hr.  

Northeastern Part  Scattered thundershowers and isolated heavy rain in Nong Khai, Bueng Kan, Udon 

Thani, Sakon Nakhon and Nakhon Phanom.  

Minimum temperature 23-24 °C. Maximum temperature 29-33 °C.  

Southwesterly winds 15-30 km/hr.  

Central Part  Scattered thundershowers mostly in Nakhon Sawan,  Uthai Thani, Lop Buri, Saraburi 

and Phra Nakhon Si Ayutthaya.  

Minimum temperature 24-25 °C. Maximum temperature 33-34 °C.  

Southwesterly winds 15-30 km/hr.  

Eastern Part  Scattered thundershowers  mostly in Nakhon Nayok, Chon Buri, Rayong, Chanthaburi 

and Trat.  

Minimum temperature 24-26 °C. Maximum temperature 32-34 °C.  

Southwesterly winds 15-35 km/hr.  

Wave height 1-2 meters.  

Southern Part (East 

Coast)  

Widely scattered thundershowers mostly in Phetchaburi, Surat Thani,  

Nakhon Si Thammarat, Pattani, Yala and Narathiwat.  

Minimum temperature 24-26 °C. Maximum temperature 32-34 °C.  

Southwesterly winds 15-30 km/hr. Wave height about 1 meter.  

Southern Part (West 

Coast)  

Scattered thundershowers mostly in Ranong, Phang-nga, Phuket and Satun.  

Minimum temperature 23-25 °C. Maximum temperature 32-34 °C.  

Southwesterly winds 15-35 km/hr. Wave height 1-2 meters.  

Metropolitan  Scattered thundershowers mostly in afternoon to evening.  

Minimum temperature 25-26 °C. Maximum temperature 32-34 °C.  

Southwesterly winds 15-30 km/hr.  

http://www.tmd.go.th/en/daily_forecast.php 
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ตัวอยาง   พยากรณอากาศในตางประเทศ 

Tokyo 17 September 2011 
Current conditions as of 1:29 PM JST  
Mostly Cloudy/Windy 
Feels Like: 35 °C 
Barometer: 982.05 mb and steady 
Humidity: 62 % 
Visibility: 9.99 km 
Dewpoint: 23 °C 
Wind: S 40.23 km/h 
UV Index: 3 
UV Description: Moderate 
Sunrise: 5:23 AM 
Sunset: 5:45 PM 

High  31° Low  24°  

High: 30° Low: 24° 

TODAY TOMORROW MON TUE WED 6-10 DAY 

 
Isolated T-

storms/W- ind 

 
Mostly Cloudy 

 
Scattered T-

storms  

 
Scattered T-

storms  

 
Scattered T-

storms   

High: 30°  

Low: 24° 

High: 32°  

Low: 24° 

High: 31°  

Low: 23° 

High: 25°  

Low: 22° 

High: 24°  

Low: 22° 

http://weather.yahoo.com/japan/tokyo-prefecture/tokyo-1118370/?unit=c 

 
London, Greater London Saturday 17 Sep 2011 
Saturday 17 Sep 2011 
Bright at times through the day, but with further showers forecast. These showers will be heavy        
at times, and perhaps thundery, especially during the afternoon. Brisk southwesterly winds. 
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• Max. Day (°C°F)  
19 66°F  

Sunrise 06:38  
•      Min. Sat Night (°C°F)  

10 50°F  
Sunset 19:10  

Hour Weather 
Temp.  

(°C°F) 

Wind Direction and 

Speed 

(mphkm/h) 

Humidity Pressure 

Visibility 

07:00  

weather  

 
Sunny 

Intervals 

14  

57°F  
South Westerly9 14km/h  86% 1007mb Good  

http://mens.bbc.co.uk/weather/forecast 

 Words Study about Weather Forecast (คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ) 

  1. Weather Factors (องคประกอบของกาลอากาศ) 

1.1 Rain = ฝน 

1.1.1  feature of rain (ลักษณะของฝน) 

       -  rain, rain shower, shower  =  ฝนที่ตกลงมาเปนชวง ๆ  

     -  thundershower  =  ฝนฟาคะนอง 

     -  thunderstorm    =  พายุฝนฟาคะนอง 

1.1.2  Area of raining (พื้นที่ฝนตก) 

     -  scattered (adj.)     = กระจัดกระจาย 

     -  widespread (adj.) = แผเปนวงกวาง 

           -  isolated (adj.)      = กระจายไปทั่วทุกพืน้ที ่

1.2 Wind   =  ลม 

1.2.1  light/breezy = ลมพัดเอือ่ย ๆ 

1.2.2  windy         =  ลมแรง 

1.2.3  dusty          =  ลมกรรโชก 
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1.2.4   gale           =  ลมพาย ุ

1.3 Sky  =  ทองฟา 

1.3.1  clear    =  แจมใส 

1.3.2  sunny  =  แดดจา 

1.3.3  dusty   = ลมกรรโชก 

1.3.4  partly  cloudy  =  มีเมฆเปนบางสวน 

 

    2.  Weather condition = สภาพดินฟาอากาศ 

  -  frost/frosty  = น้ําคางแข็ง 

  -  snow/snowy = หิมะ มีหิมะตก 

  -  icy      =  หนาวจัด มีหมิะจับทั่วไป 

  -  misty  =  มีหมอกบาง ๆ ไมหนานัก 

  -  fog/foggy  = หมอกหนา/มีหมอกลงจัด 

 

    3.  Temperature  = อุณหภูมิ 

  -  minimum (min)     =   ต่ําสุด 

  -  maximum (max)    =  สูงสุด 

  -  low/high pressure  =  ความกดตํ่า/สูง 

  -  average = normal  = ปกติ 

  -  standard = มาตรฐาน 

  -  Celsius  =  หนวยวัดอุณหภูมิสากล (องศา °C) 

  -  Fahrenheit  = องศาฟาเร็นไฮต  

 

     4.  Humidity  =  ความช้ืน (คิดเปนรอยละ %) 

  -  relative humidity  =  ความช้ืนสัมพัทธ 

  -  average humidity =  ความช้ืนเฉลีย่ 

 

 



315 

      5.  Tide  : a.m./p.m.  : เวลาน้ําขึ้น หรอืลง = low (ต่ํา) or high (สูง) 

 

      6.  Sea  :  ทะเล 

  -  smooth     =   สงบ 

  -  moderate  =   มีคลื่นปานกลาง 

  -  slight        =    มีคลื่นเล็กนอย 

  -  rough       =    มีคลืน่จัด 

 

       7.  Areas/regions  :  เขตพื้นที ่

  -  Cent (Central)     =   ตอนกลาง 

  -  Cent S (Central South)    =  ใตตอนกลาง 

  -  Cent N (Central North)    =   เหนือตอนกลาง 

  -  SW (South West/ Southwest)  = ตะวันตกเฉียงใต 

  -  SE (South East/Southeast)    =  ตะวันออกเฉียงใต 

  -  NE (North East/Northeast)      =  ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  -  NW (North West/Northwest)  =  ตะวันตกเฉียงเหนือ 

 

       8.  Sun/Mon/a.m./p.m./  =  พระอาทิตย/พระจนัทร 

  -  set (v)    =    ตก  rise (v)   =  ขึ้น 

 

       9.  Other words :  คําศัพทสํานวนอืน่ ที่พบบอยในการพยากรณอากาศ มีดังนี ้

  -  rainfall  =  ปริมาณน้ําฝน 

  -  tropical depression =  พายุความกดอากาศตํ่าเขตรอน 

  -  intensify (v.)  =  ทําใหรุนแรงขึ้น 

  -  Northeasterly winds =  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  -  Southwesterly winds=  ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต 

  -  prevail  =  ลมพัดแรง 

  -  flash flood  =  น้ําทวมฉับพลนั 
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  -  flooding condition =  สภาวะน้ําทวม 

  -  kph (a kilometer per hour ) = 1 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

  -  likely  =  เปนไปได 

  -  partly (adv.)  =  บางสวน 

  -  mostly (adv.) =  สวนมาก สวนใหญ 

  -  hail (n.)  =  ฝนลูกเห็บ 

  -  widely (adv.) =  อยางกวางขวาง/เปนบริเวณกวาง 

  -  decline (v.)  =  ลดลง 
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Activity 1 Read the following weather forecast and answer the questions 

กิจกรรม 1 อานการพยากรณอากาศตอไปนี้และตอบคําถาม 

London, Greater London 

5 Day Forecast (17 September 2011) 

Day Weather 

Max. Day 

Temperature  

(°C°F) 

Min. Night 

Temperature  

(°C°F) 

Wind 

Direction and 

Speed 

(mphkm/h) 

Humidity 

Pressure 

Visibility 

Sat Day 

weather 
 

Light Rain 

Shower 

19  66°F 10  50°F 

West South 

Westerly13 

21km/h 

53%  

1005mb Very 

good 

Sun Day 

weather 
 

Heavy Rain 

Shower 

18  64°F 11  52°F 

West South 

Westerly9 

14km/h 

92%  

1000mb 

Moderate 

Mon Day 

weather 
 

Sunny 

Intervals 

19 66°F 14 57°F 

West South 

Westerly12 

19km/h 

61%  

1011mb  Very 

good 

Tue Day 

weather  
Light Rain 

20 68°F 14 57°F 

West South 

Westerly9 

14km/h 

88%  

1018mb Good 

Wed Day 

weather  
Light Rain 

19 66°F 

10 50°F 

West North 

Westerly9 

14km/h 

95%  

1017mb 

Moderate 

http//:news.bbc/co.uk/weather/forecast/….. 
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Choose the best answer.  

 

1. What day has the maximum temperature?   

a.  Saturday  b.  Sunday c.  Monday       d.  Thesday 

 

2.  How many days have the minimum temperature in a week?    

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

 

3.  The weather on Sunday will be_____________. 

     a. light rain shower   b.  heavy rain shower     

     c.    light  rain   d.  heavy snow 

 

4.  The humidity on Wednesday is ___________________.     

 a.  53%  b.  92%        c.  95%        d.  88% 

 

5.  The wind speed on Saturday is____________________.    

 a.  14 km/h  b.  15 km/h  c.  19 km/h   d.  21 km/h 
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Activity 2 :  Read the following weather forecast below and then answer the questions  

            which follow. 

กิจกรรมที่  2   อานคําพยากรณอากาศตอไปนี้และทาํแบบฝกหัด  

 

Weather Today 

  An active low pressure in the Gulf of Thailand has upgraded to a tropical 

depression. Winds and waves are intensifying, with a wave height of 2 – 4 meters. Small boat 

should keep ashore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

North 

 

 

Cool with isolated thundershowers. 

Northeasterly winds 15 – 30 kph. 

Temperature 

Min. 22°C Max 32°C

Northeast 

 

 

Cool with isolated light rains. 

Northeasterly winds 15 – 35 kph. 

Temperature 

Min. 20°C Max 33°C

Central 
 
 

 

Partly cloudy isolated light rains. 

Northeasterly winds 15 – 30 kph. 

Temperature 

Min. 23°C Max 33°C

South (West Coast) 

 

 

Very cloudy with spread thundershower 

and isolated heavy rains.   

Southwesterly winds 15 – 35 kph.  

Wave height 1 – 2 meters. 

Temperature 

Min. 23°C Max 28°C
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Write true (T) or false (F) in front of the following sentences  

            ____1. The minimum of the temperature in the North is 15°C. 

____2. The Northeasterly winds blow between 15 – 30 kilometers per hour. 

____3. It rains heavily in the Northeast. 

 ____4. The weather in the Northeast is very cold. 

____5.  It’s very cloudy in the Central. 

____6.  The weather in the Central is very wet because it rains very heavily. 

 ____7.  There are a lot of clouds in the sky in the South (West Coast). 

 ____8.  The waves in the South (West Coast) are about one to two meters high. 

____9.  The winds in the South (East Coast) are variable. 

  ___10.  There is little rain in the South (East Coast). 

 ___11.  There are widely scattered thundershowers in the East & Coastal. 

 ___12.  It rains heavily in the East and Coastal. 

 ___13.  It occasionally rains in the East and coastal. 

 ___14.  There is a tropical depression in the Gulf of Thailand. 

 ___15.  The small boat must not leave the shore for the sea. 

 

South (East Coast) 

 

 

Widespread thundershowers and 

isolated heavy rains. 

Variable winds 20 – 40 kph. 

Wave height 2 – 4 meters 

Temperature 

Min. 23°C Max 30°C

East & Coastal 

 

 

Cloudy with widely scattered 

Thundershowers.  Northeasterly winds 

20 – 35 kph. 

Wave height 2 meters 

Temperature 

Min. 23°C Max 33°C
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เร่ืองท่ี 2 การถาม- ตอบคําถามจากบทอานการพยากรณอากาศ 
  There are three seasons in Thailand : the cool season (November to February), 

the hot season (April to May), and the rainy season (June to October). Downpours rarely last 

more than a couple of hours. The North and Northeast has semi – humid dry – savannah 

climate with a wintry dry season and generally little rainfall. The climate in the Chao Phraya 

lowland and in the coastal areas tropical rainforest climate dominates. From November until 

March the wind blows from north – east. From April to October the wind blows from South – 

west. If then brings humid air from the Indian Ocean. The temperatures in Thailand vary 

only little throughout the year. In the annual average they are at about 26°C. In the upcountry. 

They are, apart from the mountain regions, slightly higher than on the coasts. The average 

rainfall in Thailand is about 1,500 mm. The most rainfalls in summer among June and 

October.In November to the end of Noverber, the climate a quite cool and breezing. It is the 

best time for tourists. 

  According to the weather condition above, the western visitors who want to 

visit Thailand needn’t bring too much clothing because everything can be purchased locally, 

in a cheap price. Do remember that the tropical sunlight will be quite hot, so a hat is useful, 

and don’t forget to use a good sun screen. 

 

Word Studies  (ศัพทที่ควรรู) 

1.  คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษที่บงบอกถงึลักษณะภูมิอากาศ ซึ่งนักศึกษาควรทราบ มีดงันี ้

 -  climate =  ภูมิอากาศทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง 

 -  weather = ลักษณะภูมิอากาศในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ (ประจําวัน, เดือน) 

 -  monsoon  =   ฤดูมรสุม 

 -  temperature average  = อุณหภูมิเฉลี่ย 

 -  tropical  =  เกี่ยวกับเขตรอนหรอืประเทศทีร่อนมาก 

 -  downpour  = ฝนตกหนัก 

 -  last  = คงอยูตอ 

 -  humidity = ความช้ืน 
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 -  dominate = มีอิทธิพลตอ  

 -  rainfall = ปริมาณน้ําฝน 

 -  tropical rainforest climate = ภูมิอากาศปาเขตรอนซึ่งมีฝนตกมาก 

2. Tense ที่นิยมใชพูดหรือบรรยายถึงดินฟาอากาศคือ Present Simple Tense ซึ่งมีโครงสราง 

ดังนี ้

 

ประธาน กริยา Object/Adv. of place เวลา 

I drive 

walk 

run 

             sun 

in the    rain 

             storm 

 

            night. 

every   morning. 

            evening. 

 

every   day. 

            month. 

            year. 

We 

He 

She 

drives 

walks 

runs  

 

It rains in Thailand 

They drive 

walk 

run  

            sun 

in the   rain 

            storm 

 

Notes  :  กริยาใน present simple ตองสอดคลองกับประธาน คือ 

1. ถาประธานเปนเอกพจน คือ มีหนึ่งเดียว กริยาตองเติม S เชน 

Dang walks to school every day. 

He works on his farm every morning. 

2. ถาประธานเปนพหูพจน คือ มีตัง้แต 2 คน/สิ่ง ขึ้นไปกริยาไมตองเตมิ “S” เชน 

Dang and his friends go to school by bus everyday. 

Two things help him to read well are to practice reading and to know language 

structures and vocabularies well. 

3. ประธานที่เปนคําสรรพนาม I, we, you และ they กริยาที่ตามมาไมตองเตมิ “S” เชน 

I/We/You/They sell food at the mark every morning. 



323 

4. กฎการเติม “S” ที่กริยา มีดังนี ้

4.1 กริยาที่ลงทายดวย o ใหเติม es เชน 

She goes to school everyday. 

4.2 กริยาที่ลงทายดวย y ใหเปลี่ยน y เปน I แลวเตมิ –es เชน 

She carries her bag to school everyday. 

4.3 กริยาที่ลงทายดวย ss, ch, sh ใหเติม –es เชน 

He washes his clothes every Saturday. 

He passes my school everyday. 

She watches television every night. 

4.4 กริยาอืน่ ๆ ที่นอกเหนอืจากขอ 4.1, 4.2 และ 4.3 ใหเติม “S” เชน 

He eats rice everyday. 

4.5  is ที่แปลวา เปนอยู คอื ใชกับประธานทีเ่ปนเอกพจน are ใชกับประธานทีเ่ปน

พหูพจน 

4.6 “does” แปลวา ทําและเปนกริยาชวย ในประโยคคําถามและปฏิเสธใชกับ

ประธานเอกพจน สวน “do” ใชกับประธานที่เปนพหูพจน เชน 

He does her homework everyday. 

They do their homework everyday. 

4.7  is เปน verb to be ที่แปลวา เปนอยู คือ ใชกับประธานที่เปนเอกพจน are ใชกับ

ประธานที่เปนพหูพจน สวน am ใชกับประธาน I เชน 

 

Activity 1:  Answer the questions briefly. 

กิจกรรม 1:  ตอบคําถามตอไปนี ้

 

1. What’s the weather like in Thailand ?   
________________________________________ 
2. How many seasons in Thailand? What are they? 
________________________________________ 
3. Which monsoon season brings the rainy season to Thailand? 
________________________________________ 
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4. When is the best time to visit Thailand? 
________________________________________ 
5. Describe the climate in Thailand briefly. 
________________________________________ 
 

Notes :  needn’t + v1 แปลวา  ไมจําเปนตอง 

 

เร่ืองท่ี  3 การถามและการขอขอมูลเก่ียวกับดินฟาอากาศ 

  (Asking and Giving weather information) 
1.  คําศัพท สํานวนภาษาองักฤษที่ใชในการบอกดินฟาอากาศเปนคําคุณศัพท (adjective) ที่มา

จากคํานาม  

     (noun) ที่เติมขางหลงัดวยปจจัย (suffix) “y” ที่บอกถึงความรนุแรงของดินฟาอากาศ  

คํานาม (Noun) คําคุณศัพท 

(Adjective) 

คําแปล (Meanings) 

rain rainy ฝนตกหนัก 

wind windy ลมแรง 

snow snowy หิมะตกหนกั 

ice icy หนาวมาก 

sun sunny แดดจา 

storm stormy พายุจัด 

fog foggy หมอกลงจัด 

cloud cloudy เมฆจัด 

frost frosty เย็นจัด (มีน้ําคางเต็ม) 

mist misty มีหมอก 

humid humidity ความช้ืน 
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2. คําวิเศษณ (adverb) ที่ใชเนนหรอืบรรยายลักษณะดินฟาอากาศ ไดแก  

 2.1  quite หรือ pretty หมายถึง คอนขาง 

 2.2  really, very, terrible หมายถึง  มาก 

3.  คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษทีน่ิยมใชในการถามถึงดินฟาอากาศ มีดังนี ้

 3.1  What’s the weather like in + สถานที่ ? 

 3.2   Is it + สภาพดินฟาอากาศ + in + สถานที่ ? 

 3.3  What is the high temperature in + สถานที่ ? 

 3.4  What is/was the low/high temperature in + สถานที่ ? 

ตัวอยางประโยค 

 What’s the weather in Bangkok? 

 Is it cool in Thailand? 

 What’s the high temperature in Srakaew? 

 What’s the low temperature in the south? 

4.  คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการตอบเกี่ยวกับดินฟาอากาศ มีดังนี ้

Subject/Adverb Weather condition Preposition Places 

It’s 

Yes, it isn’t 

Really 

Quite 

Pretty 

Very 

rainy 

sunny 

windy 

snowy 

stormy 

foggy 

cloudy 

icy 

frosty 

misty 

humidity 

 

 

 

 

in 

 

Thailand. 

Bangkok. 

London. 

Tokyo. 

China. 

Tak. 

Kanchanaburi. 

Mae – Hong Son. 
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Example : 

(ตัวอยาง) It’s hot in Roi – Ed. 

  It’s warm in Bangkok 

  No, it isn’t. It’s foggy now in Tokyo. 

  It’s pretty windy. 

 

Activity 1  Complete each blank with the provided words in the box correctly. 

กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนใชคําที่กําหนดเติมคําลงในชองวาง 

   

 

 

 

1. We have a lot of ice in the winter. It’s quite _________. 

2. In the winter, we have a lot of snow and it’s very _________ at that time. 

3. In the morning, it’s _________ and cold. We have a lot of frost. 

4. In the autumn, it often rains. We have a lot of rain, so it’s quite __________. 

5. Sometimes, we get some very strong wind, so it’s very __________. 

6. At that time of the year, we see a lot of mist, so it’s pretty __________. 

7. At the bottom of the mountain, there is a lot of fog. It’s really __________. 

8. There are a lot of black clouds in the sky. It’s really ___________. 

9. There is no cloud in the sky, so it very ___________ today. 

10. During this month, there are a lot of storms at sea. It very ___________. 

 

 

 

 

 

 

sunny          snowy          cloudy           foggy          windy 

icy              stormy          rainy              misty          frosty 
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กิจกรรมที่  2 ใหผูเรียนเติมคําที่กําหนดใหลงในชองวางในบทสนทนา 

Activity 2 Complete each blank in the conversation with the words or phrases in the box  

    correctly. 

 

  

 

 

 Sang  : May speak to Tom? 

 Tom : This is Tom speaking. 

 Sang : Hello, Tom. Good morning. How are you today? 

 Tom : I’m fine, thanks. And you? 

 Sang : I’m very well. ______(1)_______ in your country? 

 Tom : Yesterday, it rained a lot. It was ____(2)______. 

 Sang : How about today? 

 Tom : Today there is no cloud in the sky. It’s _____(3)_____. 

 Sang : How about tomorrow? 

 Tom : Tomorrow? I think it’s going to be really _____(4)_____ because  

    there is just some snow today. How is the weather in your country?  

     Is it hot? 

 Sang : Yes, it is pretty hot weather now. But, in fact, in Thailand it rains  

     everyday especially, in the South. Now there are a lot of grey clouds in  

     the sky. I think it’s going to rain in the evening, so it’s ___(5)____ now. 

 Tom : I think Thailand is a cold country because there are three seasons in  

Thailand : cold, rain and hot season. Therefore, the weather in Thailand  

is ____(6)_____ good. 

 Sang  : That’s right but today, the cold season is short and the hot season is long. 

 Tom : How about the weather today? 

 Sang : Today, it rains a lot. The weather is _____(7)_____. 

windy              sunny              pretty                  What’s the weather like  

rainy (3)          snowy             stormy                foggy 
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 Tom : How about the weather tomorrow? 

 Sang : I think tomorrow morning it’s going to be _____(8)_____ and hot  

    during the day. At night, it’s going to be ____(9)____ and ___(10)____. 

 Tom : That’s OK. Goodbye Sang. Hope to see you next. 

 Sang : Goodbye. See you, Tom. 

 

 

Notes  : 1)  How about +            ?  ใชถามเพื่อขอความคิดเห็นเกีย่วกบั 

 

                             เหตุการณบุคคล สิง่ของ และสถานที่ตาง ๆ  ที่ปรากฏใหเห็น 

  2)  to be going to + v1 + O = กําลังจะ(ใชกับการกระทําที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ                          

                             ในอนาคต อันใกล) 

  3)  will + v1 + O = จะเกิด,จะทํา (ใชสําหรับการพูดในกรณีที่ใหคํามั่นสัญญา          

                              ซึ่งจะเกิดขึ้นหรอืไมเกิดก็ได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noun 

v + ing + O 
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เร่ืองท่ี 4 :  Perts Of Speech 

 

PARTS OF SPEECH (สวนตางๆ ของคําพูด) 

คือ สวนประกอบของคําพูด ในภาษาอังกฤษนัน้สวนประกอบถือวาสําคัญที่สุด เพราะการพูดและ  

การเขียนสรางมาจาก  PARTS OF SPEECH อาจอยูในรูปของ ประโยค  (sentence ) อนุประโยค 

(Clause ) หรือ วลี   ( Phrase ) การ นําเอาสวนประกอบของคําพูดที่ช่ือวา PARTS OF SPEECH       

มาประกอบเขาดวยกนัตามโครงสรางของภาษา เชน 

1.Noun ( คํานาม ) เปนช่ือ คน สัตว สิ่งของ หรือสถานที่ เชน Jany, Dog, School Bangkok is 

the capital city of Thailand. กรุงเทพฯเปนเมือง หลวงของประเทศไทย 

2. Pronoun ( คําสรรพนาม ) คือคําพูดที่ใชแทนคํานาม เชน I, You, We, They, He, She, It   

She is a beautiful girl in the village. หลอนเปนเด็ก ที่สวยคนหนึง่ในหมูบาน 

3.Adjective ( คําคุณศัพท )  คือ คําที่ขยายคํานาม เชน สูง ต่ํา ดํา ขาว อวน ผอม  My sister is 

thin. (นองสาวของฉันผอม) There are student ten in my class. มีนักศึกษา 10 คน ในหองเรียนของ

ฉัน  

5. Verb (คํากริยา) Ex. Eat / Went / Taste / is, am, are / Go / Went / Learn / Resist / 

Swim /Cry / Broken / Stop / Work / See / Talk etc. 

6. Adverb (คํากริยาวิเศษณ) Ex. Fully / Well / angrily / gaily /shyly / rarely/happily 

/easily/dully /solely /completely / surprisingly / dramatically / specifically / favorably etc. 

7. Auxiliary หรือ Helping Verb (คํากริยาชวย) มี 24 ตัวคือ is / am / are / was / were / do / does / did / 

has / have / had / can / could / may / might / will / would / shall / should / must / need / dare / ought / used to 

8. Proposition (คําบุพบท)  Ex. across / above / below / over / under / before / after / 

around / between / among / at / from / to / behind / by etc. 

9. Conjunction (คําสันธาน) Ex. after / although as / as if / as long as / because / before 

/ even if / even though / if / in order that / once since / so that / than 

10. Interjection (คําอุทาน) ไมตายตัวแตสิ่งทีบ่อกวาเปนคําอทุานจะอยูทีเ่ครือ่งหมาย

ตกใจ  (Exclamation mark) “ ! ” /  Hey! / Hooray! / Indeed! / My Goodness! / Nuts! / Oh no! / 

Oops! / Ouch! / Phew! / Right on! / Ugh! / Dear me! etc. 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=03c8e621b421a3b1 
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สําหรับการอธิบายเกี่ยวกับการพยากรณอากาศมักใช Present Tense ซ่ึงกลาวในขางตนแตหาก

จะบันทึกขอมูลจะใช Past Tense 
 

โครงสรางของ Past Simple Tense 

Subject Past Simple Object Adverb of Time 

He/She/ It/Sak was/V2 him/her/it/Sak Yesterday, last week/ 

month/year/ a week ago. I/We/you/They were/V2 Me/us/you/them 

It rained heavily - a week ago. 

 

เมื่อเรียนรูและเขาใจคําศัพทตาง ๆ และ Past Simple Tense อยางถองแทแลวกล็องฝกทํากิจกรรม

ตอไปใหถกูตอง 

Activity 1 :  Complete  each blank by writing the right verb forms of the verbs in the     

    bracket. 

กิจกรรมที่  1 เติมคําในชองวางโดยใชกริยาในวงเล็บ 

  1.  Yesterday the weather in Bangkok (not be) _____(1)_____ fair. The day 

temperature was 31%. It was cloudy and it (rain) ____(2)_____ continuously all day long. 

Most people stayed indoors throughout the day. However, in the evening it (stop) ___(3)___ 

raining and some people went out for dinner in a restaurant. It (start) ____(4)_____ to rain at 

midnight. It (not stop) ____(5)____ until morning, so I took an umbrella to school, otherwise  

I would be wet and catch a cold because of the rain. In brief, the weather in Bangkok 

yesterday (appear) ____(6)_____ rainy and cloudy. The weather was wet and cold. 

  2.  The weather in the South yesterday was very bad. The wind (blow) 

____(7)_____ from North to South. The sun rose at 6:30 a.m. and set at 6 o’clock. The tides 

(come) ____(8)_____ in at six – thirty in the morning and (go) ____(9)____ out at five -  

thirty in the evening. The sun was sunny. The wind was windy. The sea was very rough. The 

wave height was 4 meters. No ships and boats left the shore to the sea. It was cloudy and it 

rained very heavily. There was flash flood in some areas, especially the country beside the 
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mountain. Lastly, every area in the South (become) _____(10)_____ flooded. Briefly, the 

weather in the South was rainy and stormy last week. 

 

Activity 2: A :  Read the following weather forecast carefully and then underline the  

         right word in each bracket. After that record weather information in  

         the provided table below. 

กิจกรรมที่  2 : อานพยากรณอากาศและขีดเสนใตคําที่ถูกตอง 

 

Weather 

             Summary of 1.(observed, observing, observation) record at 09.03 hours:- 

Bay Inference – Weather was partly. 2.(clouded, clouding, cloudy) in Andaman Sea, South Bay 

of Bengal and fair elsewhere Bay. In Rangoon 3.(related, relation, relation) humidity was 61% 

It was 4.(sun, sunny, sunning) during the day. Forecast valid until evening of May 4:- 

Rain or thundershowers are like to be isolated in Kachin, Mon Karen States and Tenaserim 

Divisions. Degree of certainly 60%. Weather will be 5.(like, likely, liked) to be fair in the 

remaining States and Divisions. There will be no 6.(appreciative, appreciated, appreciation) 

change of day temperature in the whole country. State of the sea : Seas will not be 7.(storm, 

storming, stormy) in Burma waters. They will be 8.(breeze, breezy, breezed). Outlook for 

subsequent two days : 9.(continuously, continuity, continued) of 10.(thundery, thundering, 

thunder) conditions in Upper Burma Areas.              
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เร่ืองท่ี 5   Website เก่ียวกับการพยากรณอากาศ 
Website เกี่ยวกับการพยากรณอากาศ เชน 

http:// weather. yahoo.com 

http:// www.tmd.go.th 

http:// news.bbc.co.uk/weather/forecast/ 

                  etc 

 

Activity 1  :  Search websites about weather forecact. 

กิจกรรม 1 :  ใหผูเรียนฝกคนหา website เกี่ยวกับการพยากรณอากาศ 
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เฉลย Chapter 13 

 

เร่ืองที่ 1 บทอานการพยากรณอากาศ (Weather Feature) 

กิจกรรมที่ 1  

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

 

กิจกรรมที่  2   

 1.  F  2.  F  3. F  4.  F  5.  F  6.  F 

 7.  T  8.  T  9. T  10. T  11. T  12. T 

 13. F  14. T  15. T 

 

เร่ืองที่ 2  การถาม-ตอบ คําถามจากบทอานการพยากรณอากาศ 

กิจกรรมที่ 1 

แนวเฉลยคําตอบ  

   

1. It is wet in the rainy season, hot in the hot season and cold in the cold season. 

Briefly, the weather in Thailand is rather warm. 

2. There are three seasons in Thailand nowadays. They are the cool season the hot 

season and the rainy season. 

3. Southwest Monsoon brings the rainy season to Thailand. 

4. The best time to visit Thailand is from November to the end of February. 

5. Thailand has a warm tropical climate. The weather is wet and warm from June to 

October and the rest of the year it is dry. 
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เร่ืองที่  3 การถามและใหขอมูลเกีย่วกับดินฟาอากาศ (Asking and Giving Weather  

  Feather Information) 

กิจกรรมที่  1  

 1.  icy  2. snowy 3. frosty 4. rainy 5. windy 

 6.  misty 7. foggy 8. cloudy 9. sunny 10. stormy 

 

กิจกรรมที่  2  

 1.  What’s the weather like 2. rainy 3. sunny 4. snowy 5.  rainy

 6. pretty 7. rainy 8. foggy 9. windy 10. stormy 

 

เร่ืองที่  4   Pasts of Speech  

กิจกรรมที่ 1  

 1.  was not 2. rained 3. stopped 4. started 5. didn’t stop 6. appeared 

 7.  blew 8. came 9. went  10. became 

 

กิจกรรมที่  2  

 1.  observation  2. cloudy 3. relation 4. sunny 5. likely  

6.  appreciative 7. stormy 8.  breezy 9. continuity 10. thundery 

  

เร่ืองที่ 5  Website เกี่ยวกับการพยากรณอากาศ 

กิจกรรมที่ 1   ใ หครูเปนผูประเมนิ 
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Chapter 14 

Global Warming 

สาระสําคัญ 
  สาระเกี่ยวกับความหมายของภาวะโลกรอน สาเหตุและผลกระทบจากภาวะโลก

รอน โดยใชคําศัพทและโครงสรางประโยคที่ซับซอน 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. ผูเรียนมีความเขาใจ บทความทีม่ีสาระเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 

2. ผูเรียนสามารถอานออกเสียงคําศัพทเกีย่วกบับทความที่อานได 
3. ผูเรียนสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอนได 
4. ผูเรียนสามารถแสดงเหตุผลและผลกระทบของภาวะโลกรอนได 
5. ผูเรียนมีความเขาใจและใชประโยค Passive Voice ไดอยางถูกตอง 

 

ขอบขายเน้ือหา   

                         เร่ืองที่  1  บทความเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกรอน 

  เร่ืองที่  2  คําศัพท สํานวน และวลเีกี่ยวกับภาวะโลกรอน 

  เร่ืองที่  3  โครงสรางของประโยค Passive Voice 

   เร่ืองที่  4  บทสนทนาเกี่ยวกับการปองกนั หรือการลดภาวะโลกรอน 

  เร่ืองที่  5  Mind Map แสดงเหตุผล และผลกระทบของภาวะโลกรอน   
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Global Warming 

 
What is global warming?   

 The term global warming refers to the rise in the average temperature of the planet, 

due to the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere as a result of various natural 

and human activities. These greenhouse gases, such as carbon dioxide and methane, have   the 

tendency to trap the sun’s heat in the atmosphere, in a phenomena referred to as the 

greenhouse effect, and contribute to the problem of global warming. 

 The main causes of global warming can be broadly categorized into two groups – 

natural causes and human causes. The natural causes of global warning, such as the solar 

variation, natural release of the methane gas, volcanic eruption etc., do not cause much harm 

to the planet. In fact, these natural causes play a crucial role in regulating the temperature      

of the planet, and absence of these world have resulted in frying conditions on the planet.    

The human causes of global warming, on the other hand, include several human activities 

which result  in accumulation of various greenhouse gases in the atmosphere. These activities 

include pollution caused by vehicles and industries, methane released by mining, fossil fuels 

used in energy plants and cattle – rearing, depletion of oxygen as a result of deforestation, etc. 

It’s obvious that cattle – rearing generates more global warming than transportation. 

 There are various examples of some of the most several global warming effects on 

earth. 
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• increasing in overall air and water temperature 

• a definite imbalance of nature 

• changes in climate 

• sea level rise 

• The ice cap are melting faster 

• carbon dioxide from nature increases 

Simply being aware of the numerous things that can cause global warming is         

a great way to help people modify behaviors which harm the atmosphere. 

 

Word studies  (ศัพทที่ควรทราบ) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

global warming 

temperature 

planet 

greenhouse effect 

atmosphere 

carbon dioxide 

methane 

phenomena 

contribute 

solar variation 

volcanic eruption  

pollution vehicle 

 

industry 

fossil fuel 

 

energy 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adj. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

 

n. 

ภาวะโลกรอน 

อุณหภูม ิ

ดาวเคราะห (หมายถึงโลก) 

ภาวะเรือนกระจก 

บรรยากาศ 

กาซคารบอนไดออกไซด 

กาซมีเทน 

ปรากฎการณธรรมชาติ 

สนับสนนุ 

ความผันแปรของดวงอาทิตย 

การระเบิดของภูเขาไฟ 

มลภาวะจากยานพาหนะ 

ยานพาหนะ 

อุตสาหกรรม 

น้ํามันเช้ือเพลิงทีเ่กิดจากซากพืช 

ซากสัตว 

พลังงาน 
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คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

factory 

deforestation 

deplete 

generate 

increase 

severe 

climate 

ice cap 

n. 

n. 

adj. 

adj. 

adj. 

o. 

n. 

n. 

โรงงาน 

การทําลายปา 

ทําใหสูญเสีย 

ผลิต กอใหเกิด 

เพิ่มขึน้ 

รุนแรง 

อากาศตามฤดูกาล 

ภูเขาน้ําแข็งที่คลมุพืน้ที่กวาง 

 

Activity  1   Fill in the blanks with the suitable words from the passage. 

กิจกรรมที่  1 เติมคําในชองวางดวยคําที่อยูในเนื้องเร่ืองที่อาน 

1. The global surface ______________  rises a further 1.1 to 6.4°C during the 21st 

century. 

2. Carbon dioxide and methane are __________________. 

3. Carbon dioxide is continuing to rise due to burning of _______________. 

4. Volcanic eruption is one of the __________ causes of global warming. 

5. We will see hurricanes, typhoons and cyclone increasing in frequency because of 

____________ changes. 

 

Activity  2   Matching the related phrases according to the passage you have  read. 

กิจกรรมที่  2 จับคูกับคํา หรือวลีที่สอดคลองกับเร่ืองที่อาน 

 ________1. Pollution caused by vehicle  a. produce more greenhouse gases  

             than driving cars 

 ________2. Depletion of oxygen   b. don’t cause much harm to the Earth 

 ________3. Greenhouse effect   c. the transportation increases CO2 

 ________4. Cattle – rearing    d. Sea level rise 

 ________5. Global warming effects on Earth  e.  result of deforestation 
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 ________6. Natural release of methane  f.  the rise in the temperature of    

              the world 

 

Activity  3 Study the dialogue drill with your friend in pair. 

กิจกรรมที่  3 จับคูกับเพ่ือนฝกบทสนทนาตอไปนี ้

 Suda     :  Hello, Somchai. 

 Somchai  : Hello, Suda. 

 Suda     : Do you think it’s hot today? I’m going to the swimming pool. 

 Somchai  : I think it may be caused by greenhouse effects. The temperature  

   changes vary over the world. 

 Somchai  : I agree with you. How can we face the crisis? 

 Suda     :  Everyone must be aware of this problem. I always use recycled paper  

     and try not to use a plastic bag. 

 Somchai  : That’s very good. My father uses compact fluorescent light bulbs  

    instead of the old ones. I think my mother can save a lot of money now. 

 Suda     : Let’s share the idea to our neighbors. I think there are many ways to  

     reduce global warming. 

 Somchai   : That’s excellence. If only we are wanted, it will help a lot. 

 Suda         : See you tomorrow and let’s see what we can do. 

 Somchai   : See you. 
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Word Studies   คําศัพทที่ควรทราบ 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

to face 

crisis 

aware 

recycle 

compact fluorescent light bulb 

v. 

n. 

adj. 

n. 

n. 

เผชิญหนา 

วิกฤตการณ 

รูตัว ตระหนกั 

นํากลับมาใชใหม 

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต 

 

Activity  4 Write 5 things you can do to reduce global warming. 

กิจกรรมที่  4 เขียน 5 สิ่งที่คุณสามารถทําไดเพื่อ 

1. _______________________________________  

2. _______________________________________  

3. _______________________________________  

4. _______________________________________  

5. _______________________________________  

 

Activity  5 Fill in the mind maps with the causes and effects of global warming. 

กิจกรรมที่  5 เติมขอความที่เปนสาเหตุและผลของภาวะโลกรอน 

 5.1  Causes  of  global  warning 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

causes of global warning 
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5.2   Effects  of  global  warning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักไวยากรณ (Grammar focus) 

Active Passive 

He writes a letter. A letter is written by him. 

 

ขอควรจํา 

1. ประโยค active บอกถึงการกระทําของประธาน สวนประโยค Passive บอกอาการถกู

กระทําของประธาน 

2. ประโยค active ใช Tense อะไร ประโยค passive ก็ตองใช Tense นั้นดวย 

 

Activity  6 Change the sentence into passive voice. 

กิจกรรมที่  6  เปลี่ยนประโยคตอไปนี้ใหเปน  passive voice 

 

1. Mr. Johnson teaches the English class. 

__________________________________________________ 

2. The soldier killed him in the war. 

__________________________________________________ 

 

 

effects of global warming 
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3. Shut all the windows. 

__________________________________________________ 

4. She will see the dentist tomorrow. 

__________________________________________________ 

5. Has he killed the dog? 

__________________________________________________ 

6. They were singing the song. 

__________________________________________________ 

7. No one has used that door for a month? 

__________________________________________________ 

8. Have you fed the baby, yet? 

__________________________________________________ 

 

Activity  7 Choose  the correct forms of verbs. 

กิจกรรมที่  7 เลือกกริยาที่ถกูตองกับประโยคดังตอไปนี ้

 

1. It _______ that he is a millionaire. 

a.  says   b. said 

c.  is said   d.  has said 

 

2. America ___________ by Columbus. 

a.  discovers  b. discovered 

c.  discover  d.  was discovered 

 

3. The noise outside ______________the patients. 

a.  annoys   b. is annoyed 

c.  is annoying  d.  annoy 
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4. I saw Susan __________ a letter. 

a.  write   b. writing 

c.  is writing  d.  wrote 

 

5. You ____________ to smoke in this room. 

a.  are not allowed  b.  don’t allow 

c.  don’t be allowed d.  will not allow. 

 

6. She was very upset because she ____________. 

a.  wasn’t be invited b. didn’t get invited 

c.  wasn’t invited  d.  didn’t invited 

 

7. The room must _________ by my room – mate. 

a.  clean   b. have cleaned 

c.  be cleaned  d. cleans 

 

8. You ought to _________ the teacher now. 

a.  seeing   b. see 

c.  be seen   d. sees 

 

9. The project _________ by the students. 

a.  did   b. was doing 

c.  is doing   d. was being done 

 

10. That man has _______ her of all her wealth. 

a.  rob   b. robbed 

c.  been robbed  d. being robbed  
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เฉลย Chapter 14 

กิจกรรมที่ 1 

1. Atmosphere 

2. Greenhouse gases 

3. Fossil fuels 

4. Natural 

5. Climate 

 

กิจกรรมที่ 2 

1. c  2. e  3. f  4. a  5. d  6. b  

 

กิจกรรมที่ 3  - 

 

กิจกรรมที่ 4 

1. Turn off the lights when I leave the room. 

2. Plant the trees. 

3. Use bicycle or walk to the nearly place. 

4. Buy Energy – efficient products. 

5. Use less air conditioning. 

 

กิจกรรมที่ 5 

 5.1        Causes of global warming 

1) Solar variation 

2) Carbon dioxide and methane 

3) Fossil fuels used in plants 

4) Deforestation 

5) Greenhouse effect 

6) Cattle rearing 
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5.2 Effects of global warming 

1) Increasing air and water temperature 

2) Imbalance of nature 

3) Changes in climate 

4) Sea level rise 

5) The ice caps are melting faster 

6) Increasing of carbon dioxide 
 

กิจกรรมที่ 6 

1. The English class is taught by Mr. Johnson. 

2. He was killed by the soldier in the war. 

3. All the windows are to be shut. 

4. The dentist will be seen by her tomorrow. 

5. Has the dog been killed? 

6. The song were being sung. 

7. That door hasn’t been used for a month. 

8. Have the baby been fed yet? 
 

กิจกรรมที่ 7 

1. c 

2. d 

3. a 

4. b 

5. a 

6. b 

7. c 

8. b 

9. d 

10. b 
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Chapter 15 

Urgently Wanted 

สาระการเรียนรู 
  ปจจุบันการติดตอสมัครงานตาง ๆ ตองสังเกตเรียนรูจากการโฆษณารับสมัครงาน  

ซึ่งผูเรียนจะตองเรียนรูถงึโครงสรางของการโฆษณา คําศัพทสํานวนทีน่ิยมใชในการโฆษณา 

อาทิเชน qualification, salary, graduation, age, photo, apply for, application, benefits, etc.              

การเขียนประวัติสวนตัว และการเขียนจดหมายสมัครงานทาง E – mail  

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. ผูเรียนสามารถศึกษา คนควา ขอมูลเกี่ยวกับการสมัครงานจากส่ือตาง ๆ ได 

2. ผูเรียนรูจักสบืคนขอมลูจาก Internet และสง e-mail สมัครงานได 

3. ผูเรียนเขาใจและใชประโยคซับซอนในสถานการณตาง ๆ ได 

4. ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนขาวสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการได 
 

ขอบขายเน้ือหา 

  เร่ืองที่  1  โฆษณาตําแหนงการรับสมัครงาน (Job Advertisement) จากหนงัสือพมิพ 

                                         หรือ website ที่เกีย่วของ 

  เร่ืองที่  2   คําศัพท สํานวน วลี โครงสรางทีเ่กี่ยวของ 

  เร่ืองที ่ 3   การเขียนประวัติสวนตวัในการสมัครงาน  (Resume of Application) / 

                                          การสง e-mail สมัครงาน 
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เร่ืองท่ี  1           โฆษณาตําแหนงการรับสมัครงาน (Job Advertisement)            

                          จากหนังสือพิมพหรือ  website ท่ีเก่ียวของ 
  การอานโฆษณาตําแหนงงานวางจากหนงัสือพิมพทีเ่ปนภาษาอังกฤษใหรูและเขาใจ

ไดดีนั้น ผูเรยีนจําเปนตองเรียนรูและเขาใจ คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษที่พบบอยในการโฆษณา

ตําแหนงงานวาง และสวนประกอบของโฆษณาตําแหนงงานวาง ดังตอไปนี ้

 

A well – established Import and Export Company 

Import various goods from worldwide country and export 

Agricultural goods to overseas countries. 

requires 

 

SECRETARY GENERAL CLERK 

 

-  Female, commercial or university graduate 

- Able to handle correspondence for, secretary 

- Accurate in typing Thai and English 

- Command of written and spoken English, Chinese spoken is preferable 

- Willing to work hard and active 

- Single, with 3 years’ experience in secretary 

We offer attractive salary, good benefits and a five – day work per week 

Please send your resume with recent photo to: 

 

Personnel  Department 

Import and Export Company 

49 – 51 Soi Wat Sangkrajai 

Issarapab Road Bkk 10600 

Tel. 02 – 304 – 3726-7, 02 – 394 – 4293 

2 

4 

3 

5 

1 

6 
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สวนประกอบของโฆษณาตําแหนงงานวาง 

 ในโฆษณาตําแหนงงานวาง มีสวนประกอบ 6 อยาง ดังนี ้

1. ช่ือของบริษัท (Name of a firm) อยูดานลางของขอความโฆษณา 

2. ที่อยูของบริษัท (Address of a firm) อยูดานลางสุด 

3. ภูมิหลังของบริษัท (Background of a firm) บอกใหรูวาบริษัทดําเนนิธุรกจิประเภท

ใดอยูบนสุด 

4. ตําแหนงงานวางทีป่ระกาศรับสมัคร (Position or Vacancy) อยูถัดลงมาจากภูมิ

หลังของบริษทั มักจะเขียนนําดวยคําวา Wanted, Required, Urgently Required,  

Wanted Immediately, Immediately Required เปนตน 

5. คุณสมบัติของผูสมัคร (Qualification) อยูถัดลงมาจากตําแหนงงานวาง ซึง่เขียน

เรียงลําดับเปนขอ ๆ 

6. ขั้นตอนการสมคัร (Procedure) เปนการบอกกระบวนการตาง ๆ ที่ผูสมัครตอง

ปฏิบัติตาม 

 

คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษที่มักพบบอยในโฆษณาตําแหนงงานวาง มีดังนี ้ (Word Studies) 

 attractive (adj.)  = นาดึงดูดใจ 

 benefit (n/pl.)  = ผลประโยชน 

 command of +sth./language (n/c)   =   ความรูทางภาษา (knowledge of a particular  

      subject, especially the ability to speak a foreign language) 

 experience (n/c) = ประสบการณ 

 female (n/c)  = เพศหญิง 

 graduate (n/c)  = ผูจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

 male (n/c)  = เพศชาย 

 manufacture (v.) = ผลิต (n. การผลิต) 

 offer (v.)  = เสนอให 

 recent photo  = ภาพถายปจจุบนั 

 salary (n.)  = เงินเดือน 

 wages (n/c)  = ประจําวนั/สัปดาห 
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 well – established (adj.) =  มั่นคง 

 well – organized (adj.)  = จัดระบบที่ด ี

 well – paid   = รายไดดี 

 

Activity 1      Complete each blank with the provided words in the box. 

กิจกรรมที่  1    เติมคําลงในชองวางโดยใชคําที่อยูในกลองคํา 

 

 

 

1. I apply for this job because the company offers __________ salaries and good 

____________. 

2. Anyone who applies for this job must have good ___________ of written and spoken 

both English and Chinese. 

3. Interested applicants should send resume with one _________ photo as well as present 

and expected ___________. 

4. Our company is both ______________ and _______________. 

5. A successful qualified candidate will get ___________ and good medical care. 

6. A ________ candidate who has previous _____________ in managing a firm will be 

preferable. 

 

Activity 2      Search the sample of job advertisement from the website. 

กิจกรรมที่  2    คนหาตัวอยางการโฆษณารับสมัครงานจากเว็บไซด 

 

 

 

 

 

 

recent  well – organized experiences  salary  attractive 

female  benefits  well – established command well – paid  
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เร่ืองท่ี  2   คําศัพท สํานวน วลี โครงสรางท่ีเก่ียวของ 
 ผูที่จะสมัครงานในตําแหนงงานวางตองเรยีนรูและทาํความเขาใจกบัคําศัพทสํานวน

ภาษาอังกฤษดังตอไปนี ้

2.1  ช่ืองาน (job title) หมายถึง ตําแหนงงานตาง ๆ ที่ผูสมัครตองเขยีนและอานออกเสียงให

ถูกตอง เชน 

  Clerk (เสมียน) 

  Typist (พนักงานพิมพดีด) 

  Secretary (เลขานุการ) 

  Receptionist (พนักงานตอนรับ) 

  Sales Representative (พนักงานตอนรับ) 

2.2  อาชีพที่ควรทราบ 

  อาชีพหรือตําแหนงงานที่พบบอยในโฆษณาตําแหนงงานวาง ซึ่งผูเรียนควรทราบ 

มีดังนี ้

 accountant =    พนักงานบัญชี  architect =   สถาปนิก 

 artist  = ศิลปน   actor/actress = นักแสดงชาย/หญิง 

 banker  = นายธนาคาร  bookkeeper = พนักงานบัญชี 

 businessman = นักธุรกิจ  dentist  = ทันตแพทย 

 doctor  = นายแพทย  diplomat = นักการทูต 

 engineer = วิศวกร   government official  = ขาราชการ 

 government officer   = ขาราชการทหาร instructor = อาจารย 

 judge  = ผูพิพากษา  lawyer  = ทนายความ 

 librarian = บรรณารักษ  musician = นักดนตร ี

 newspaper reporter   =  นักขาว หนังสือพิมพ novelist = นักเขยีนนวนิยาย 

 nurse  = พยาบาล  painter  = ชางทาสี 

 pharmacist = เภสัชกร  police  = ขาราชการตํารวจ 

 professor = ศาสตราจารย (แตงต้ัง) reporter = ผูสื่อขาว 

 salesman = คนเดินตลาด  scientist = นักวทิยาศาสตร 

 sculptor = ชางปนแกะสลัก stenographer = ผูจดชวเลขและพิมพดีด 
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 teacher  = คร ู   typist  = พนักงานพิมพดีด 

 veterinarian = สัตวแพทย  writer  = นักเขยีน 

 

Activity 3     Complete the following sentences with the words provided in the box. 

กิจกรรมที่  3   เติมคําในชองวาง โดยใชคําที่จัดไว  

 

 

 

1. Someone whose job is to keep and check financial accounts, calculate taxes etc. is  

an _____________. 

2. A man who works in business is a _____________. 

3. Someone whose job is to treat people’s teeth is a __________. 

4. Someone whose job is to design or build roads, bridges, machines etc. is an __________. 

5. Someone who is in a position of authority in an organization is a ______________. 

6. Someone who teaches in a college or university is an ___________. 

7. Someone whose job is to prepare medicine in a shop or hospital is a _____________. 

8. A man whose job is to persuade people to buy his company products is a __________. 

9. A secretary whose main job is to type letters is a ____________. 

10. Someone who is trained to give medical care and treatment to sick animals  

is a ____________. 

 

Notes  :  1. Who เปนคําประพนัธสรรพนาม (relative pronoun) ใชเช่ือมประโยคกบัประโยคทํา

หนาที่ขยายคํานามซ่ึงเปนบุคคลที่อยูขางหนา ซึ่งเปนประธานของอนุประโยค เชน 

 Chai makes sculptures.   Chai is a sculptor = Chai, who makes sculptures, is a sculptor. 

 

   2.  whose เปนคําประพนัธสรรพนาม (relative pronoun) เช่ือมประโยคกับประโยค ทําหนาที่

แสดงความเปนเจาของแทนคํานามที่อยูขางหนา  S + V + N + whose + N + V + O เชน 

 

pharmacist instructor typist  government official          dentist 

businessman veterinarian accountant salesman           engineer 
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 Wilai is a stenographer. 

 Her job is to write down what someone else is saying, using stenography, and then type a 

copy of it. 

 = Wilai, whose job is to write what someone else is saying, using stenography, and then 

type a copy of it, is a stenographer. 

 

Activity 4  Here are some notes about characteristics, interests and likes of  8 people.  

    Can you match the appropriate jobs provided in the below. 

กิจกรรมที่  4 จับคูอาชีพใหตรงกับคุณลักษณะ 

 

 

 

 

People Characteristics Suitable Job 

Wilai Songsang Concern on pets and quite interested in biology, 

love taking care of poor animals, wants to go 

university but not too sure about becoming a 

doctor. 

 

Wichai Rattana Good at making money by producing or buying 

and selling goods, or providing services and good 

working in business. 

 

Wiroj Rakthai Very good at making a drawing or plan of 

something that will be made or built, keen on 

planning or developing something for a specific 

purpose. 

 

Kitti  Siriwattana Good at keeping and checking financial accounts, 

calculating taxes, good at calculating something 

and also good at math and science. 

 

salesman  newspaper  reporter  typist 

accountant  veterinarian  businessman  secretary 
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People Characteristics Suitable Job 

Wijit Sermsook Very interested in typing, using computer, good at 

using computer keyboard and typewriter. 

 

Wipa Janjam Very good at typing letter, keeping records, 

answering telephone calls, arranging meetings and 

also likes working in office. 

 

Wimon Lertpanyakool Good at travelling to different places selling goods, 

products an services to people and good at 

persuading or suggesting people or consumers to 

buy his goods or products of the company. 

 

 

Siri  Kongmuang Highly motivated in writing articles and making 

broadcast about events, such as accident and 

murder and social events or activities. 

 

 

2.3 Qualification (คุณสมบัติ) 

 2.3.1  คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษที่พบบอยในการสมัครงานตําแหนงวางมีดังนี ้

 Graduate (n)   =  people who has finished their studies at a high school, 

     college or university  

             =  someone who has a degree from a university          

     (graduate + in) Applicants should be graduates in science 

     or commerce. 

 Bachelor’s degree    =    จบปริญญาตร ี

 BA     = Bachelor of Arts 

 BS   = Bachelor of Science 

 Master’s Degree =   Master of Business Administration 

 Doctoral Degree =   ปริญญาเอก 

 Certificate  =   ใบประกาศ/ใบสําคัญ 
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 Vocational education =    อาชีวศึกษา 

 vocation  =    อาชีพ 

 commercial (adj.) =    การพาณิชย 

 commerce  =    การคา 

 commercial graduate   =    ผูจบการศึกษาดานการพาณิชย 

 diploma  =    educational certificate 

 2.3.2  สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

 คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษที่บงบอกช่ือสาขาวิชาที่จบ ซึ่งผูเรียนรูควรรูและเขาใจ               

การนําไปใชในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม มีดังนี ้

 Accounting/Accountancy  = Profession of an accountant (การบัญชี) 

 Advertising    = Science of the advertisement (การ

โฆษณา) 

 Business Administration  = บริหารธุรกิจ 

 Computer Science   = คอมพวิเตอรศาสตร 

 Civil Engineering   = วิศวกรรมโยธา 

 Electrical Engineering              = วิศวกรรมไฟฟา 

 Finance    = Science of the management of (esp. public)  

         money or expert in finance 

 Industrial Engineering   = วิศวกรรมอุตสาหกรรม 

 Marketing    = studying about selling and buying in the  

        market (การตลาด) 

 Mass Communication   = สื่อสารมวลชน 

 Mechanical Engineering  = วิศวกรรมเครือ่งกล 

 Secretary หรือ Secretarial Science =  เลขานุการ 

 Textile     = of the making of cloth (เกี่ยวกับผา) 
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2.4  ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Ability in English) 

  งานบางอยางถือวาความสามารถทางภาษาอังกฤษมคีวามจําเปน ซึ่งผูเรยีนควร

เรียนรูและเขาใจในการใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษที่เกีย่วของกบัความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ (Ability in English) ซึ่งพบบอยในโฆษณาตําแหนงงานวาง (Advertisement for Job 

Vacancy) ดังตอไปนี ้

- Ability to speak and write English well =  มีความสามารถในการพูดและเขยีน

ภาษาอังกฤษดี 

- A fair knowledge of English   =  มีความรูภาษาอังกฤษปานกลาง 

- Fluency in English   =  ใชภาษาอังกฤษไดคลอง 

- Fluent in English  =  ใชภาษาองักฤษไดคลอง 

- Good command of English   =  มีความรูภาษาอังกฤษดี (ดานการฟง พูด อาน  

และเขียน) 

- Good knowledge of spoken and written English  =  รูภาษาอังกฤษดีดานการพูดอาน 

และเขียน 

- Good English communication = สื่อสารดานภาษาอังกฤษดี 

- Proficiency in spoken and written English = มีสมรรถนะในการใชภาษาอังกฤษดี 

 

3.  บุคลิกภาพ (Personality) 

  คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษดานบุคลิกภาพ (personality) ที่พบบอยในการโฆษณา

ตําแหนงงานวาง ซึ่งผูเรียนตองเรียนรูและทําความเขาใจเพื่อนําไปใชในการอานโฆษณาตําแหนง

งานวาง ดังนี ้

- Energetic      =  full of done with energy  (วองไว กระฉับกระเฉง) 

- Good human relationship   = มีมนุษยสัมพนัธดี 

- Hard – working    = ขยันการงาน 

- Highly – motivated  = กระตือรือรนในการทํางาน 

- High mature   = fully grown or developed (มีวุฒิภาวะสูง) 

- Out – going  = เปนคนเปดเผย ราเรงิ เขากับผูอืน่ไดงาย 

- Pleasant personality = มีบุคลกิภาพที่นาคบหาสมาคม 
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4.  ผลประโยชนตาง ๆ จากบริษัท  (Advantages from the company) 

  ในการโฆษณาตําแหนงงานวาง ทางบริษัทจะกําหนดผลประโยชนที่บริษทัเสนอ

ใหแกผูที่ไดรับการคัดเลอืก ซึ่งผูเรยีนจะตองรูและเขาใจในขอเสนอเหลานั้น เพือ่ความสะดวกใน

การตัดสินใจ สมคัรเขาทํางานกับบริษัทนัน้ ๆ โดยมวีิธีการเขียนหลายวิธี ดังนี ้

- Attractive remuneration will be offered to a qualified candidate. 

- Attractive salary and benefits will be offered to successful candidates. 

- A successful candidate will get the following advantages: 

o Attractive salary package   =   เงินเดือนพรอมผลประโยชนอืน่ที่ทางบริษัท

กําหนด 

o Annual bonus   =  เงินโบนัสประจําป 

o Commensurate with  = เทียบเทา ไดสัดสวน 

Comparative salary  =   เงินเดือนสูง บางครัง้ใช compensation หมายถึง 

คาตอบแทน แทน = comparative compensation หมายถึง คาตอบแทนสูง 

salary  

o Employment benefits  = ผลประโยชนจากการทํางาน 

o Housing allowance  =  ไดรับคาเชาบาน 

o Medical Care  =  ไดรับคารักษาพยาบาล 

o Provident Fund = ไดรับเงนิทนุชวยเหลือในภายหนา  

o Remuneration  = มีเงินรางวลัให 

 

5.  ข้ันตอนการสมัคร (Application Procedure) 

  ขั้นตอนการสมคัรที่ใชคําศัพทสํานวนเปนภาษาอังกฤษในการโฆษณาตําแหนง

งานวางที่ผูเรียนควรรู เขาใจ และนําไปใช เขียนไดหลายรูปแบบดังนี ้

- Interested candidates please send a resume stating the current and expected salary, 

and a recent photo to: 

- Interested applicants should send a detailed resume with one recent photo, present 

and expected salary together with cover letter explaining interest in the job by 25th 

November 2010 to: 
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- Please write by 30 November 2010. Stating full personal and careers details, 

present and expected salary, a contact number and enclosing a recent photo to: 

EAGLE THAI CO.,LTD. 

337 Soi Pracha – Santi Rachadapisek Rd. BKK 10310 

Tel. 02 – 247 – 3252 

 

กิจกรรมที่  5 Identify the statements below by writing “B” for Background,  

“V” for Vacancy,  

    “Q” for Qualification and “P” for Procedure in front of the right statement. 

 _______1.  Interested candidates please apply in person or send a letter of application  

           together with essential documents and recent photo to: 

 _______2.  Secretary 

 _______3. Able to type both Thai and English 

 _______4. We are leading manufacturer of spectacle frames with its headquarter  

           in Germany. 

 _______5.  Lab Chemist 

 _______6.  Interested applicants should send the application letter in English with  

           relevant resume and one recent photo to: 

 _______7. Diploma or BA. In Electronic Engineering 

 _______8. Public Relation Manager 

 _______9. Good command of spoken and written English, and spoken Chinese is  

         preferable 

 ______10. We, an international property consultant in Thailand, are urgently looking  

         for a dynamic and ambitious Thai candidate for ……… 
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กิจกรรมที่ 6 Complete each blank with the words provided in the box. 

 

 

 

  

A well – organized and well – established international company in Thailand 

______(1)_______ requires 

_________(2)_________ 

- Male or ______(3)______, age not over 35 

- Bachelor’s degree in Accounting or above 

- Knowledge of PC Lotus, DBASE is ______(4)_______. 

- Fairly good _______(5)_______ of spoken and _____(6)______ both English and 

Chinese 

- Highly – motivated, _____(7)______ and good ______(8)______ relationship 

- We offer good _____(9)_____ and fringe benefits depending up on qualifications 

and experience. Interested candidates please send a detailed ______(10)______ 

with recent photo to: 

 

PERSONEL  DEPARTMENT  ESPAKA (THAILAND) LTD. 

NORTHERN  REGION INDUSTRIAL ESTATE 

81 MOO 4 BANGKLANG, AMPHUR MUANG, LUMPHUN 51000 

TEL. (053) 5811124 – 7 FAX : (053) 5811122 

 

 

 

 

 

 

resume  accountant  human  command urgently 

female  written     advantage salary  hard – working 
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เร่ืองท่ี  3 การเขียนประวัติสวนตัวในการสมัครงาน (Resume of Application)  

ประวัติสวนตัวที่นิยมใชกันตามสถานการณตาง มีอยู 3 รูปแบบ 

 รูปแบบที่ 1  Bio – data เขียนถึงประวัติสวนตัวที่ใสขอมูลเต็มรูปแบบเพื่อใชในการ

อางอิงตาง ๆ สวนใหญใชกับผูมีผลงาน และความสามารถตาง ๆ อาจเปนคนที่มีช่ือเสียงและ

เช่ือถือได 

 รูปแบบที่  2  Vitac (C.V.)  ใชในการเขียนประวัติยอ สําหรับวิทยากรในงานสัมมนา 

 รูปแบบที่  3  Resume  เปนการเขียนประวัติสวนตัวเพื่อการสมัครงาน โดยผูเขียนจะตอง

เนนดานประสบการณการทํางาน การศึกษา อบรมทางวิชาความรูและวิชาอาชีพตลอดจนถึง

ความสามารถในดานตาง ๆ อันเปนขอมูลที่จําเปนตองใชในการสมัครงาน (Job Application)             

ที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูและเขาใจในโครงสรางของ Resume คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษ 

ที่เปนที่นิยมใชในการเขียนประวัติสวนตัว (resume) ดังนี้ 

1.  Personal Details : 

Name (ช่ือ)...............................................  Last name (ช่ือสกุล).................................................... 

Sex (เพศ) : Male (เพศชาย) ;  Female (เพศหญิง) 

Date of birth (วัน เดือน ป เกิด) ............................ Place of birth (สถานที่เกิด).............................. 

Age (อาย)ุ .................yrs. (yrs = years) Special Interests (ความสนใจพเิศษ)...............................     

Height (สวนสูง) .....................cms (cms = centimeters) 

Color of hair (สีผม)................................. Health (สุขภาพ) ....................................(Excellent) 

Special Interests (ความสนใจพเิศษ).................................................................(Music, Language) 

Hobbies (งานอดิเรก) ......................(Flower planting, Stamp Collection, Raise Animals as pets) 

Nationality (สัญชาติ) ...........................(Thai, Chinese, Canadian, American, English, etc.) 

Religion (ศาสนา) ................................ (Buddhism, Christian, Islam etc.) 

Identity Card No. (Identification Card No. or I.D. Card No.) …………….(เลขที่บัตรประจําตัว) 

Issued on (ออกใหเมื่อวันที่)............................................................................(Date/Month/Year) 

Issued by (ออกใหโดย) .................................................................................(หนวยงาน,ราชการ) 

Tel. (Telephone) or Ph. (Phone) โทร. (Home phone/Mobile phone = โทรศัพทมือถือ/โทรศัพทบาน) 
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Post Code (Zip Code) = รหัสไปรษณยี ...............................(10160) 

Residence (ที่พักอาศัย) : Own Home(บานสวนตัว)  Rent Home (บานเชา) 

    Live with parents (อยูกับพอแม)   Live with others (อยูกับคนอืน่ ๆ) 

Present Address (ที่อยูปจจุบนั) : 55 Moo 3  Soi Tassaban 15 Tambon Oam Yai Amphur  

         Sampran, Nakorn Phathom Province. 13670 

 

2.  Marital Status (สถานภาพสมรส) :  Single (โสด) Married (แตงงานแลว)     

            Engaged (หมั้นแลว)  Divorced (โสด) 

            Widowed (แตงงานแลว) 

Spouse’s name (ช่ือคูสมรส) ......................................................................................................... 

Spouse’s occupation (อาชีพคูสมรส) ............................................................................................ 

 

 3. Military Status (Military Service)   สถานภาพทางทหาร 

3.1 Have you completed military service? (คุณผานการเกณฑทหารมาแลวหรือยัง) (   ) Yes  (   ) No 

3.2 Have you ever served in the military service? (คุณเขารับราชการทหารหรือไม) (   ) Yes(   )  No 

3.3 When will you be drafted? (คุณจะเขารับการเกณฑทหารเมื่อไร)..............(Date/Month/Year) 

3.4 Exempted from military service because of (ยกเวนการเกณฑทหารเพราะ)...........................  

      (Draw black slot = จับฉลากดํา ; Under Size = ขนาดตํ่ากวาเกณฑ) 

3.5  If you have already been a soldier, you can write “Served military service”? 

       (ถาคุณเขารับราชการทหารมากอนใหเขียนวา “Served military service”) 

        Enrolled at …………..(Begin becoming a soldier at…….(เริ่มเปนทหารเมื่อ................) 

             From …………………to …………………..(From             year           to        year) 

        Dated of discharged : ……………………………………………….(วันออกจากทหาร) 

 4.  Education Background and Training (ภูมิหลังทางการศึกษาและการฝกอบรม) 

4.1  High School  (มัธยมศึกษา) .................................................................................................... 

 Mattayom Suksa 6, Trium Udom Payathai, Bangkok 

 Years Attended (ปที่เขาเรยีน)  from (จาก)........................... to (ถึง) ................................ 
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4.2  Higher Education (อุดมศึกษา)  : B.A. in commerce with G.P.A. of 3.5 from 

Chulalongkorn  University, Bangkok 

Notes  : ช่ือยอของวุฒิทางการศึกษาที่ผูเรียนควรทราบมีดังนี ้

 Diploma in…………..= educational certificate (ประกาศนียบัตรทางการศึกษา) 

A diploma in architecture 

Certificate = written or printed statement made by someone in authority that may be used as 

proof or evidence of something 

Degree : rank or grade given by a university to one who has passed an examination 

Voc. Cert  =  Vocational Certificate (ปวช.) 

High Voc. Cert =  High Vocational Certificate (ปวส.) 

Tech. Cert  =  Technician Certificate (ปวท.) 

B.A.   =   Bachelor of Arts’ 

B.Ed.   =   Bachelor of Education 

B. Sc.   =   Bachelor of Science 

Major Course  =   Subject Studied  =  สาขาวิชาเอก 

 Accounting or Accountancy = การบัญชี 

 Agriculture   = การเกษตร 

 Advertising   = การโฆษณา 

 Automotive Technology = ชางยนต 

 Building Construction Technology =  ชางกอสราง 

 Business Administration = บริหารธุรกิจ 

 Commerce   = การพาณิชย 

 Electrical Technology  = ชางอิเล็กทรอนิกส 

 Electronic Technology = ชางไฟฟา 

 Machine Shop Technology = ชางกลโรงงาน 

 Sales & Market  = การขาย , การตลาด 
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 5.  Practical Training (การฝกอบรมภาคปฏิบัติ) 

- Other training courses (การใชเครื่องพิมพดีด), Typewriter Course (การใช

เครื่องพิมพดีด), Duplicator Training Course (อบรมการใชอัดสําเนา)  Dictation machines 

(เครื่องบันทึกแถบเสียงส่ังงาน) Telephone switchboard (การควบคุมสวิทชบอรดโทรศัพท) etc. 

6. Course Taken (วิชาที่ไดเรียน) 

- All courses required for a minor in (ทุกวิชาบังคับสําหรับวิชาโททาง)  

.......................... (secretary studies (ทางเลขานุการ), Secretary duties (งานเลขานุการ), 

Accounting (การบัญชี), Commercial Courses needed for the bachelor’s degree in commerce 

(วิชาการพาณิชยที่จําเปนสําหรับปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตร), Art of Advertisement (ศิลปะ

การโฆษณา), English (ภาษาอังกฤษ) and French = ภาษาฝรั่งเศส) 

7.  Activities (กิจกรรม) : …………………… (Member, Students’ Union Committee 

(กรรมการในคณะกรรมการองคการนิสิต);  Chairman of English Club (ประธานชมรม

ภาษาอังกฤษ) ; Member, Horse – riding Club = สมาชิกสโมสรนักขี่มา) 

8.  References (อางอิงถึง): บอกช่ือบุคคลที่อางอิงถึง อาจจะเปนอาจารยผูสอน หรือ

ผูจัดการบริษัท .....................(Dr.Somsak Rakdee, Faculty of Commerce and Accountancy, 

Chulalongkorn University; Dr. Thongdee Muangwong, Faculty of Commerce and 

Accountancy, Chulalongkorn University.) 

9. Reasons for wishing to leave present employment (เหตุผลการออกจากงานที่ทําอยู

ในปจจุบัน) 

- I’d like to work in a big company like yours. 

- I’d like to earn more money and make progress in my job. 
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กิจกรรมที่  1   Read the following self – information and the complete the resume  

    provided below. 

Information about myself 

  My name is Mr. Wittaya Piroon. I am now 25 years of age. I finished the upper 

secondary education level from Ratchaburi Provincial and Non-Formal Education (Adult 

school)   in 1984. I had worked as a typist in a chemical company. I finished my bachelor 

degree in administration from Sukhothai Thammathirat Open University in 1992. 

  I am now single and have got a job as a salesman working for one of the firms 

selling computers and other electrical tools in Bangkok. I wish to leave my own job to a well – 

established and well – organized company so that I will be able to make my job progress. 

  I have been trained in Computer Operation, Dictation machines, Telephone 

switchboard and Typewriters (all standard makes, including electric) 

  I am interested in music, and painting. I am now living with my parents at 23/4 

Soi Petchkasem 81, Petchkasem Road, Nongkhaem District, Bangkok 10160. 

 Note that two very important witnesses who can confirm and give more detail 

information about me are Dr. Chat Shalee, and Dr. Chitchong Muangwong who are the 

professors in the Faculty of Commerce and Accountancy at Sukhothai Thammathirat                  

Open University. 
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RESUME OF APPLICATION 

Personal Details 

Name ______________________________________________________________________ 

Age _______________   Gender : _______________________________  

Address : ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

EDUCATION AND EXPERIENCES : 

Upper secondary education : ____________________________________________________ 

Bachelor degree  : _____________________________________________________________ 

Practical Training : ____________________________________________________________ 

Personal interest : ____________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________ 

References : _________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________ 
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Activity 2    Read the following RESUME and then answer the questions which follow. 

กิจกรรมที่ 2    อานประวัติขางลางนี้แลวตอบคําถาม 

 

RESUME 

Miss Wanida  Duangdee 

Age : 20, Single     Special Interests : Music 

Health : Excellent     Activities : Swimming, Horse – riding  

Photograph : Enclosed     Address : 27 Bumrungmuang Street  

              Samranras, Bangkok 10200  

Education : Mattayom Suksa 3 from Satriwitaya College in 19…….. 

        Cert. in Higher Vocational Education from Bangkok Commercial College in 19….. 

Courses taken  : English, Secretarial Duties, Accounting, Shorthand, Typewriting (Thai and         

                   English), Commercial mathematics, Business Laws, Thai Language  

        (Reporting & Speech) 

Practical Training : Typewriters (all standard makes, Telephone switchboard. 

References : Acharn Porn Sangtham, Bangkok Commercial College, Bangkok 10300 

          Acharn Suda Chuanchom, Bangkok Commercial College, Bangkok 10300 

1. How old is Miss Wanida? ____________________________________________ 

2. How is her health?  __________________________________________________ 

3. What is her interest?   _________________________________________________ 

4. Where is her present address?   _________________________________________ 

5. What does she like to do for her free time?  ________________________________ 

6. What kind of her certificate?   __________________________________________ 

7. What courses has she taken?  ___________________________________________ 

8. What courses has she already been trained?   ______________________________ 

9. What is her resume enclosed by?   _______________________________________ 

10. Which school has she finished her third grade?   _______________________ 
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Activity 3   Fill your personal data in the blank. 

กิจกรรมที่ 3   เติมขอมูลสวนตัวลงในชองวาง   

Import and Export Company 

276/10 Soi Wat Sangkrajai 

                                                                     Issarapab Rd.  BKK 10600 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

Fill in BLOCK LETTERS 

Position application for ……………………………………….. 

PERSONAL DETAILS 

 Full name ………………………………………………………………………………... 

 Name of parents or guardian 

 Father’s name ………………………….Occupation …………...………………………. 

 Mother’s name ……..………………….Occupation …………...………………………. 

 Home address …………………………………………………...………………………. 

 Tel : ……………. Fax : ………….. Mobilephone…………….E – mail ………………. 

 Age now ……………… yrs. Date of birth ……………………………………………... 

 Place of birth ……………………………………………………………………………. 

 Nationality ………………………………….. Religion ………………………………... 

 Sex………………………… Marital Status……………………………… 

 Passport (Yes or No) ……………………………………………………………………. 

 Driving license (Yes or No) …………………………………………………………….. 

EDUCATION 

 Secondary school ………………………………..from ……….………to ………….….. 

 College/University ………..……………………..from ……….………to ………….….. 

PREVIOUS EMPLOYMENT 

 Last place of work …………………………………………………………………..….. 

Position held …………………from ……….………to ………….…..Salary ………….. 

 

 
Signature…………………………… 

       (                                                    ) 

Date/Month/Year………………..… 
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เร่ืองท่ี  4   จดหมายสมัครงาน  (Employment Letter) 
  การติดตอทางธุรกิจในปจจุบันยังตองพึ่งพาจดหมายเพราะรายละเอียดตาง ๆ           

อยูไดนานกวาการพูดคุย การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ และการสงจดหมายทาง E – mail           

มีรูปแบบเปนของตนเอง ดังตอไปนี้ 

1.  Applying for a job by a letter 

 การสมัครงานทางจดหมายผูเรียนตองเรียนรูถึงวิธีการเขียนและการใชคําศัพทสํานวนใน

การเขียนจดหมายตามโครงสรางของจดหมาย ดังตอไปนี้ 

Letter’s Structure (โครงสรางของจดหมาย) 

 จดหมายภาษาอังกฤษประกอบดวยสวนตาง ๆ 4 ตอน คือ  

1.  Letterhead/Sender’s Address (หัวจดหมายหรอืที่อยูของผูเขียน) เพือ่แจงใหผูรับจดหมาย

ทราบวา 

 จดหมายฉบับนี้สงมาจากไหน เพราะสวนนี้บอกถึงที่อยูของผู เขียนกับวันที่ ที่เขียน

ตามลําดับดังตอไปนี ้

 บรรทัดที่1 ช่ือบาน (ถาม)ี เชน Ban Klai Ramkarn หรือช่ือสถานที่ที่เขียนจดหมาย 

 บรรทดัที่ 2  เลขที่บานกับช่ือ ซอยหรือถนน (the name of soi or road) 

 บรรทัดที่ 3  ช่ือ ตําบล (the name of the district) เชน Banglumpoo, Bangna, Yannawa etc. 

 บรรทัดที่ 4  ช่ือเมือง (the name of the town or a country) 

 บรรทัดที่ 5  วัน เดือน ป (Date/Month/Year) 

ตัวอยาง (Example) 

 (สงไปตางประเทศ) 

  Ban Klai Ramkarn, 

     17 c. Soi Permsin, New Road, 

          Yannawa, 

   Bangkok 10120, Thailand. 

            15 April 20……. 
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(สงภายในประเทศ) 

  Ban Klai Ramkarn, 

     17 c. Soi Permsin, New Road, 

          Yannawa, Bangkok 10120 

          15 April 20……. 

Notes : การเขียนวนั เดือน ป ถาใชช่ือเดือนนําหนาใหเขียนดังนี ้April5, 20…. 

2.  Inside Address (ที่อยูของบริษัท หรอืผูที่เราเขยีนถึง) เขียนไวทางซายมอื ถัดจากวนัที่ 4 – 5 

บรรทัด 

      เขียนเรียงลําดับดังนี ้

 2.1  ช่ือบุคคล หรอืตําแหนงหัวหนางาน หรือแผนงานในบริษัท 

 2.2  ช่ือบริษัท 

 2.3  เลขที่อาคาร หรือตูไปรษณีย 

 2.4  ช่ือถนน 

 2.5  ช่ือเมอืง หรอืจังหวัด และรหัสไปรษณีย 

 2.6  ช่ือประเทศ (ในกรณีที่สงไปตางประเทศ) 

ตัวอยาง (Example) 

 2.1  ในกรณีที่ไมทราบช่ือบคุคล ใหเขยีนถงึตําแหนงในบริษัทของแผนกทีเ่ราสงถงึ อาท ิ

Personnel Manager ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

2.2 ในกรณีทีท่ราบช่ือบุคคล ใหเขียนถงึบุคคลนัน้ ๆ พรอมทัง้ตําแหนง และคํานําหนา

ช่ือดวยคําวา “Mr., Mrs., หรือ Ms. แตถามียศหรือตําแหนงอาชีพก็ใหใส ยศ หรือ

ตําแหนงอาชีพนั้น ๆ เชน Professorหรือ Dr. เปนตน 

 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 



369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Salutation คือ คําขึ้นตนจดหมาย มีหลายรูปแบบดังนี ้

 3.1 ถา Inside Address เปนช่ือบุคคล คําขึ้นตนจดหมายก็ระบุช่ือบุคคลนัน้ ๆ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2  ถา Inside Address เปนตําแหนงหนาที่ เชน หัวหนาแผนก 

  -  ถาเปนผูชายใหขึ้นตนจดหมายวา “Dear Sir,” 

  -  ถาเปนผูหญิงใหขึน้ตนจดหมายวา “Dear/Madam,” หรือ “Dear Madam,” เชน 

 

 

 

 

Ms. Preedaporn  Junjua 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

Ms. Preedaporn  Junjau 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

 

Dear  Ms. Preedaporn  Junjua: 
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 3.3  ในกรณีที่ไมแนใจวา เปนผูหญิง หรือ ผูชายใหใชคําขึ้นตนวา “Dear sir หรือ 

Madam” คําใดคําหนึ่งตามตองการโดยเขยีน Attention : ไวเหนือคําขึ้นตน 2 บรรทัด ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Managing Director 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

 

Dear Sir : 

The Sales Manager 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

 

Dear Madam : 

The Managing Director 

Personnel Manager 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

Attention : 

Dear Sir or Madam : 
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 3.4  ถา Inside Address เปนช่ือบริษัท ใหใชคําขึ้นตน ดังนี ้

       แบบอเมริกนั      แบบอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

Notes : คําขึ้นตนแบบอเมริกนั นยิมตามหลงัดวย ( : )   คําขึ้นตนแบบองักฤษ นยิมตามหลงัดวย ( , ) 

 

4.  Letter Body เปนเนื้อหาในจดหมาย แบงออกเปนยอหนา ดังนี ้

 ยอหนาที่ 1  ระบุถงึตําแหนง (post) ที่ตองการจะสมคัรวา มีตําแหนงวาง (vacant) อยูที่ใด 

หรือตําแหนงอะไรในบริษัท โดยทั่วไปมกัจะขึน้ตนวา “I wish to apply for the position (post) of              

(ช่ือตําแหนงที่ตองการสมัคร) as advertised in the (ช่ือหนังสือพมิพ หรือ วารสาร) on (วันที่/เดือน/ 

ป พ.ศ.) 

 ยอหนาที่ 2   ระบุขอมูลสวนตัว ที่สอดคลองกับคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัคร โดยพูด

พึงประสบการณดานการเรียนและการทํางาน สาเหตุที่ตองลาออกจากงานทีเ่คยทําอยูกอน เชน 

I graduated with a Bachelor/Diploma in Secretarial Science from Chulalongkorn University in 

2000. My grade average (G.P.A.) was 3.5. After my graduation, I worked as a secretary for 

one of the well – known firms in Bangkok. However, I would like to make more money and 

make progress in my job, so I leave my present job to work for an established company. 

  

 ยอหนาที่ 3    เปนการจบจดหมายที่เขียนในเชิงขอรองใหนายจางเรยีกตัวไปสัมภาษณ 

เชน 

I have enclosed a resume so that you can consider my qualifications. I would very pleased to 

come for an interview at your company according to your convenience. You can contact me by 

my mobile phone number 081 – 6173750 in case you arrange me to come for an interview for 

more details about my self – information.  

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

Gentleman : 

Import & Export Company 

3rd Floor, P.S. Tower 

36/106 Sukhumvit 21 

Klongtoey, Bangkok 10110 

Dear Sirs, 
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5.  Complimentary Close  เปนคําลงทายทีบ่อกวาเรายังคงระลึกถึงผูรับจดหมายอยูเสมอ อยูถัด

จากบรรทัดสุดทายของเนื้อความในจดหมายไป 2 บรรทัด ขอความที่ใชในการลงทายจดหมาย

สมัครงาน มีดังนี ้

 

แบบอเมริกัน (American Type) แบบอังกฤษ (English Type) 

Salutation Complimentary close Salutation Complimentary close 

Dear Sir: 

Dear Madam: 

Gentleman: 

Dear Sir or Madam: 

(เลือกใชอยางใดอยาง

หนึ่ง) 

Yours very truly, 

Very truly yours, 

Yours sincerely, 

Sincerely Yours, 

Dear Sir, 

Dear Madam, 

Dear Sir or Madam, 

Dear Sirs, 

 

 

Yours faithfully, 

Dear Ms. Songsri: 

Dear Dr. Jone: 

Yours Cordially, 

Cordially yours, 

Yours sincerely, 

Sincerely Yours, 

Dear Ms. Songsri, 

Dear De. Jone, 

 

Yours sincerely, 

 

Notes : สวนอืน่ ๆ ที่เพิ่มเขามาตอจาก Signature (ลายเซ็น) ไดแก 

1. Enclosed/Enc. (สิ่งที่แนบมาดวย) อาจเปนเอกสาร ประวัติสวนตวั, ใบรับรองแพทย 

ใบรับรองจากหนวยงานใบรับผลการเรียน (ใบเกรด) ปริญญาบัตร เปนตน 

2. CC. สําเนาหรือสงตอผูอื่นตามรายช่ือ หมายความวา จดหมายฉบับนีม้ีการสําเนาสง

ตอผูอื่นทีเ่กี่ยวของ 

3. Re. การอางถึงมักจะเปนเรือ่งทีคุ่ยกนัคางไวในฉบบัที่แลว หรือการอางองิถงึบุคคลที่

สามารถยืนยันความถกูตองและบอกรายละเอยีดและเปนพยานใหกบัผูสมัคร ยอมา

จากคําวา Reference 

4. P.S. มาจากคําวา Postscript หมายถึง ปจฉิมลิขิต (ป.ล.) เปนการหมายเหตุเพิ่มเติมที่

เปนคนละเรือ่งกบัเนือ้หาในจดหมาย กรณีทีเ่ปนจดหมายของบริษัท หรอืองคกรอื่นที่

ตองมีหวัหนารับผิดชอบ 
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6. Signature and Company position  เปนลายเซน็ของผูเขยีนจดหมายหรอืของหัวหนางาน

พรอมดวย  

    ตําแหนงในกรณีทีเ่ปนจดหมายของบริษัท หรือองคกรอื่นที่ตองมีหัวหนารับผิดชอบ 

 

Activity 1     In which part of the letter are these words or expressions? 

        Write the part of the letter after each expression provided below. 

1. Dear Sirs,  :  อยูในสวน___________________ 

2. Yours faithfully,  :   อยูในสวน ________________ 

3. Re : Conference on Thailand Innovation 2010 : อยูในสวน 

_____________________ 

4. 18th August 2010 at Amarin Bangkok Hotel : อยูในสวน ___________________ 

5. 7th August 2010 is in : อยูในสวน _____________________ 

6. Subject : asking for the price : อยูในสวน ___________________ 

7. Tony G. Logan : General Manager : อยูในสวน _____________________ 

8. I would like to thank you for all of your hospitality which you and your staff have 

kindly extended to me during my stay in Thailand. : อยูในสวน ________________ 

9. Enc : The agenda and Invitation Card : อยูในสวน _____________________ 

10. After my graduation, I have got a job as salesman working for an electrical firm.  

อยูในสวน ________________ 

11. I wish to apply for a post of accountant advertised in the Bangkok Post on 25 

September 2010. อยูในสวน _______________ 
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Activity 2    Complete the salutation and complimentary which are appropriate for the  

            inside address provided above. 

กิจกรรมที่ 2    เติมคําข้ึนตนจดหมาย (salutation) กับคําลงทาย (complimentary) ที่เหมาะสม  

                        และสอดคลองกับที่อยูของบริษัท (Inside address) 

Mr. Jakkrit  Sinchai 

General Manager 

Green Union Co., Ltd. 

9th floor Bubhajit Building 

20 North Sathorn Road 

Bangjak  Bangkok 10500 

 

Dear _________________: 

Yours ________________ 

Siemens Electrical Engineering Ltd. 

9th Floor Baiyok Building 

20 North Sathorn Road 

Banrak Soi 9 Bangkok 10500 

 

 

 

Dear _________________ 

Yours ________________ 

Mr. Jariya  Sinsmut 

General Manager 

Green Union Co., Ltd. 

9th floor Bubhajit Building 

20 North Sathorn Road 

Bangjak  Bangkok 10500 

 

Dear _________________: 

Yours ________________ 

The Personnel Manager 

Western Limited 

Silom Center Bldg., 15th Floor 

20 Silom Road, Bangkok 10500 

 

 

 

Dear _________________ 

Yours ________________ 
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Activity 3  Complete this employment letter with the word or words provide in the box. 

กิจกรรมที่ 3   เติมคําลงในจดหมายใหถูกตอง  

 

 

 

213 Majareon Road 

Nongkhaem Districe 

Bangkok 10160 

June 20, 2010 

The Personnel Manager 

Western Limited 

Silom Center Bldg., 15th Floor 

20 Silom Road, Bangkok 10500 

 

Attention : 

 

Dear ______(1)______, 

  I wish to ______(2)______ the position of secretary, ____(3)_____ in the Bangkok 

Post of 30th June 2010. I have _____(4)_____ B.A. in Secretarial Science with G.P.A. 3.70 from       

a secretarial college; therefore, I really believe I am ______(5)_______ this position. 

  Besides, I have been _____(6)______ in Secretarial Duty courses since I left the 

college. After that, I have _____(7)______ as a secretary with Golden Life Thailand Co., Ltd.       

For three years. My main duty is to receive phone calls for my boss. 

  I’m really interested in the position, for it will provide an ideal opportunity for 

growth and advancement in my career. I have enclosed my _____(8)______, a degree certificate and 

my past work ______(9)______ so that they will help you easily consider me your secretary. 

  I would be glad to ____(10)______ an interview at any time which would suit you. 

 

    _______(11)________, 

         (Jiraporn  Suwan) 

detail resume  apply for Yours faithfully suitable for come for 

worked  references trained  Sir or Madam  advertised graduated 
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Notes :    เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตและเสรจ็สิ้นลงแลว ซึ่งไมไดบงบอกเวลาที่แนชัดวา 

เหตุการณนัน้ ๆ เสร็จสิน้ลงเมือ่ไร แตยังมีผลงานปรากฏอยูใหเหน็ในปจจบุัน เราใช Present 

Perfect Tense ซึ่งมีโครงสรางดังนี ้

 Active Voice (ประธานเปนผูกระทํา) S  +  has/have + V.3  + Object 

  Examples: He has got a job as a personnel manage. 

    I have worked as a secretary with a well – known company. 

 Passive Voice (ประธานเปนผูถูกกระทํา)  S + has/have + been + V3 + by + Object 

(Subject) 

  Examples : I have been trained in secretary duties by the personnel manager. 

   The post of accounting has been applied for by lots of candidates  

      (applicants).  

 

3.  Applying for a post by e – mail (การสมัครงานทาง E – mail)  

  e – mail มาจากคําวา electronic mail หมายถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ

ไปรษณียทางอินเตอรเน็ต (Internet)  การรับ – สง อีเมลเปนการสะดวก รวดเรว็ มีประสิทธิภาพ

ในการติดตอสงู และเปนการเขียนจดหมายทีไ่มตองคํานึงถึงรูปแบบมากนกัใจความในจดหมาย

กระชัย เพราะเขียนแตเนื้อหาที่สําคัญ และจําเปนเทานั้น โดยมีขอปฏิบัติดังนี ้

1. บอกจุดประสงคในการสมัครงานตําแหนงอะไร ใชประโยชนสมบรูณเขาใจงาย เชน 

I would like to apply for a post of ……………………(ช่ือตําแหนง) advertised in 

the …………..(ช่ือหนังสือพิมพ) of ……………… (วัน เดือน ปในหนงัสือพมิพ) 

2. บอกขอมลูสวนตวั โดยใชขอความส้ัน ๆ และกระชับ เชน 

My name is (ช่ือ นามสกุล) .............................. I was born on 

……….(date/month/year) I am a Thai ……………….. (male/female) believing in 

……………(บอกศาสนาที่นับถอื เชน Buddhism, Christian, Catholic, Islam etc.) 

3. บอกสถานภาพสมรส บอกความสามารถและบุคลิกของตนเอง (Marital status and 

personality) เชน I am single, a good human relationship and able to work up – 

country and abroad. 



377 

4. ประสบการณการศึกษาและการฝกอบรม (Experiences in Education and Training) 

เชน ‘ 

I have got a B.A. in Commerce and Accounting with G.P. 3.00 from Chulalongkorn 

University. I have been trained as the following courses : Computer Operation, 

Secretary Duties, Accounting Studies and so forth. 

5. บอกประสบการณการทํางาน (previous job experiences) 

Last year, I got a job as a secretary in the hotel and resigned to find a better job for 

a better earning and make progress in my job. 

6. บอกถงึความหวังที่จะใหทางบริษัทพจิารณาตนเองเขารับการสัมภาษณเพือ่คัดเลือก
เขาทํางาน 

I am looking forward to your reply. 

I hope my education background, training and job experiences will be appropriate 

for me to work as a post you advertised in the newspaper. 
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Activity 4    Complete each blank with the appropriate word provided in the box. 

กิจกรรมที่ 4   เติมคําลงในชองวางใหถูกตอง 

 

 

 

Tokyo Textile Industry 

Guinza Doori, Tokyo, Japan 

Date : 20 june 2010  14:30:15 

From Jariya  Sawangsri 

To Tokyo Textile Industry 

Subject : ________(1)_________ 

  I am interested in applying ____(2)____ a job of a secretary ______(3)______ 

in the Bangkok Post of 18 June 2010. I am a ____(4)____ Thai female. I was born on 9 June 

1985 at Siriraj Hospital. I am now 25 years of __(5)___. I have got B.A. in Commerce and 

Accountancy with ___(6)____ 3.5 from Chulalongkorn University in 2007. I have 

____(7)_____ in secretary duties since I finished my study from a university. I got a job as a 

____(8)_____ in a well – known company in Bangkok from 2007 to 2009 and I resigned to 

find a new job which is appropriate for my _____(9)_____ background and training courses. 

  I am ____(10)____ forward to your reply. In case of an interview, please 

contact me by mobile ____(11)____ number 086 – 308 – 2560 or my E- mail ____(12)____  

is jariya-sa@hotmail.com . I am able to come for an interview at any time you are convenient. 

 

Jariya  Sawangsri 

 

Notes : คําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษทีบ่งบอกถงึความสามารถและบุคลิกภาพของผูสมคัร มีดังนี ้

- Able to speak English = สามารถพูดภาษาอังกฤษไดด ี

- Good command of English both speaking and writing = มีความรูภาษาอังกฤษดี 

ทั้งพูดและเขียน 

single  phone  looking salesman age education  

address  advertised Job Application for G.P.A.  been trained 
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- Have a good computer skill = มีความรูเรื่องคอมพิวเตอรเปนอยางดี 

- Proficiency in speaking and writing English = มีความชํานาญในการพูดและ

เขียนภาษาอังกฤษ 

- Ability to work under pressure  =  สามารถทํางานในสภาวะกดดนัได 

- Responsibility and independent = มีความรับผิดชอบและเปนตัวของตัวเอง 

- Willing to work hard  =  ยินดีทํางานหนักได 

- Service – minded = รักงานบริการ 

- Good personality and communication skill = บุคลิกดีมีทักษะในการ

ติดตอสื่อสารดี 

- Initiative, reliable and positive = มีความคิดรเิริม่สรางสรรคไวใจไดและมองโลก

ในแงด ี

- Leadership and team working = มีความเปนผูนําและสามารถทํางานเปนทีม 

- High ambitious and enthusiastic  = มีความทะเยอทะยานและกระตือรอืรน 

- Friendly and good co – ordination = เปนมิตรและประสานงานไดด ี

- Able to work up – country or abroad = สามารถทํางานในตางจังหวัดหรอื

ตางประเทศได 

- Have a drive – license = มีใบขับขี ่

- Good human relationship = มีมนุษยสัมพันธด ี
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เฉลย  Chapter 15 
 

เร่ืองที่  1     โฆษณาตําแหนงการรับสมัครงาน (Job Advertisement) จากหนังสือพิมพหรือ website 

ที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมที่ 1  

 1.   attractive, benefit 2. command 3. recent, salary 

4.   well – established, well – organized  5. well – paid 6. male, experiences 

 

กิจกรรมที่ 2  

 ไมมเีฉลย 

 

เร่ืองที่  2   คําศัพท สํานวน วลี โครงสรางที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมที่  3  

 1.  accountant  2. businessman 3. dentist  4. engineer 

 5. government official 6. instructor  7. pharmacist   8. salesman  

9. typist  10. veterinarian 

 

กิจกรรมที่  4  

 A veterinarian suits Wilai  Songsang A businessman   suits Wichai Rattana 

 An engineer suits Wiroj Rakthai  An accountant    suits   Kitti Siriwattana 

 A typist suits Wicjit Sermsook A secretary         suits   Wipa Janjam 

 A salesman      suits   Wimon Lertpanyakool a newpapers    suits   Siri Kongmuang 

 

กิจกรรมที่  5  

 1.  P  2. V  3. Q  4. B  5.V 

 6. P  7. Q  8. V  9. Q  10. B 
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กิจกรรมที่  6  

 1.  urgently 2. Accountant   3. Female 4. advantage 5. command 

 6. written 7. hard – working  8.  Human 9. salary 10. resume 

 

เร่ืองที่  3   การเขียนประวัติสวนตัวในการสมัครงาน  (Resume of Application) 

กิจกรรมที่ 1   

RESUME OF APPLICATION 

Personal Details 

Name         Mr. Wittaya  Piroon 

Age           25 years  old         Gender :  Male  

Address :    23/4 Soi Petchkasem 81, Petchkasem Road,  Nongkhaem District, Bangkok 10160 

 

EDUCATION AND EXPERIENCES : 

Upper secondary education :  Ratchaburi Provincial Non-Formal Education (Adult school)   

in 1984 

Bachelor degree  :   Sukhothai Thammathirat Open University in administration  

Practical Training : Computer Operation, Dictation machines, Telephone switchboard and  

          Typewriters (all standard makes, including electric) 

Personal interest : music and painting 

References : Dr. Chat Shalee, and Dr. Chitchong Muangwong who are the professors in the  

            Faculty of Commerce and Accountancy at Chulalongkorn University. 

 

กิจกรรมที่ 2  

1. She is  20 years old. 

2. It’s very excellent. 

3. Music is her interest. 

4. She is at 27 Bumrungmuang Street, Samranras, Bangkok 10200 

5. She swims and ride a horse. 
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6. It’s a Cert. in Higher Vocational Education. 

7. She has taken English, Secretarial Duties, Accounting, Shorthand, Typewriting 

(Thai and English), Commercial Mathematics, Business Laws, Thai Language 

(Reporting & Speech) 

8. She has already been trained Typewriters (all standard makes, Telephone 

switchboard) 

9. It’s enclosed by references. 

10. She has finished her third grade from Satreewittaya College. 

  

 กิจกรรมที่ 3 คําตอบเปนไปตามความเปนจริงของผูเรียนแตละคน 

 

เร่ืองที่ 4   จดหมายสมัครงาน 

กิจกรรมที่ 1  

1. อยูในสวน Salutation 

2. อยูในสวน Complimentary Close 

3. อยูในสวน Signature and Company Position 

4. อยูในสวน Head Letter 

5. อยูในสวน Head Letter 

6. อยูในสวน Inside Address 

7. อยูในสวน Inside Address 

8. อยูในสวน Letter body  

9. อยูในสวน Signature and Company Position 

10. อยูในสวน Letter body 

11. อยูในสวน Letter body 
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กิจกรรมที่ 2 

Mr. Jakkrit  Sinchai 

General Manager 

Green Union Co., Ltd. 

9th floor Bubhajit Building 

20 North Sathorn Road 

Bangjak  Bangkok 10500 

 

Dear Mr. Jakkrit : 

Yours  sincerely, 

Siemens Electrical Engineering Ltd. 

9th Floor Baiyok Building 

20 North Sathorn Road 

Banrak Soi 9 Bangkok 10500 

 

 

 

Dear  Sirs, 

Yours  faithfully, 

Mr. Jariya  Sinsmut 

General Manager 

Green Union Co., Ltd. 

9th floor Bubhajit Building 

20 North Sathorn Road 

Bangjak  Bangkok 10500 

 

Dear  Ms. Jariya, 

Yours sincerely, 

The Personnel Manager 

Western Limited 

Silom Center Bldg., 15th Floor 

20 Silom Road, Bangkok 10500 

 

 

 

Dear  Sir or Madam, 

Yours  Faithfully, 

 

กิจกรรมที่ 3 

1. Sir or Madam, 2. apply for 3. advertised 4. graduated 5. suitable for 

6.   trained 7. worked 8. detail resume,  9. references 10. come for  

11. Your faithfully 

 

กิจกรรมที่  4 

 1.  Job application 2. for     3. advertised 4. single 5. age   6. G.P.A. 

 7.  been trained    8. salesman 9. education  10. looking 11. phone 12. Address 
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Chapter 16 

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานนวดแผนไทย 
 

สาระสําคัญ 
 การใหบริการนวดแผนไทยแกชาวตางประเทศ ถือเปนการเผยแพรภูมิปญญาไทย อาชีพ

นวดแผนไทยจําเปนตองเรียนรูการใชภาษาอังกฤษ เชน การเชิญชวนลูกคามาใชบริการ          

การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการนวดแผนไทยที่ถูกตอง อาชีพพนักงานนวดแผนไทยถือเปนอาชีพ

ที่สามารถทํารายไดแกตนเอง และประเทศ เพราะนักทองเที่ยวสวนหนึ่งนิยมใชบริการนวด   

แผนไทย 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. สามารถใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใหบริการนวดแผนไทยไดถูกตอง 

2. สามารถใชสํานวนภาษาอังกฤษในการเชิญชวน นัดหมายลูกคา และการใหขอมลู

เกี่ยวกับการนวดแผนไทย 

 

ขอบขายเน้ือหา 
1. คําศัพทเกี่ยวกับการใหบริการนวดแผนไทย เชน massage, relax etc. 

2. สํานวนภาษาการกลาวเช้ือเชิญลูกคา การนัดหมายลกูคา การใหขอมลูเกีย่วกบัการนวด
แผนไทย เชน   

-      come this way to the massage room.  

- Please straight out your foot.  

- Please relax.  

- Please check your belongs before you leave.  

- Would you like to return for another massage later? 
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           ในการใหบรกิารนวดแผนไทยแกชาวตางชาตินั้น เราสามารถ นําประโยคสนทนา

ภาษาอังกฤษมาใชกับผูรับบริการชาวตางชาติได โดยการกลาวทักทายกนั การเช้ือเชิญลูกคาและ

การใหขอมลูตางๆ เกี่ยวกบัการนวดแผนไทย ดูตัวอยางตอไปนี ้

พนักงานนวด : Good morning, would you like a massage, sir? 

(กูด มอรนิง่ วูด ยู ไลคฺ เอ มะซาจ ฺเซอร) 

สวัสดี (ตอนเชา) คะ คุณตองการรับบริการนวดไหมคะ 

: Good afternoon, would you like a massage, madam? 

(กูด แอฟ เทอะ นูน วูด ยู ไลค ฺเอ มะซาจฺ แมด´เดิม) 

สวัสดี (ตอนบาย) ครับ คุณผูหญิงตองการรับบริการ นวดไหมครับ 

 

การใหขอมูลบริการนวดแผนไทย  

          การใหขอมูลตางๆ เกีย่วกับการนวดแผนไทย แกลูกคาเปนสิ่งจําเปน เพราะการนวดแผน

ไทย เปนการนําเอาภูมิปญญาของไทยไปเผยแพรแกชาวโลก พนักงานนวดแผนไทยสามารถ

สรางรายไดแกตนเองได  

ตัวอยาง : บทสนทนาการใหขอมูลแกผูรับบริการ 

   We open from Tuesday to Sunday and from 8.30 a.m to 9.00 p.m. 

    (วี โอ-พึ่ล ฟอรม ทิวซ-เดย ทู ซัน-เดย แอนด ฟอรม ฮาฟ พารท เอท เอ เอ็ม ทู ไนน พี เอม็) 

   เราเปดบริการวนัองัคารถงึวนัอาทิตย ตั้งแต 8.30 น. ถึง สามทุมคะ 

 

     I can give you a foot massage. 

     (ไอ แคน กีฟวฺ ยู เอ ฟุท มะซาจฺ) 

     ผม/ดิฉันใหบริการนวดฝาเทาครับ/คะ 

 

     I can give you a body massage. 

     (ไอ แคน กีฟวฺ ยู เอ บาดิ’ดี มะซาจฺ) 

     ผม/ดิฉันใหบริการนวดตัวครับ/คะ 
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     We can give you an oil massage. 

     (วี แคน กีฟวฺ ยู แอน ออยล มะซาจฺ) 

     พวกเรามีบริการนวดน้ํามันครับ/คะ 

 

     We can give you a herbal massage. 

     (วี แคน กีฟวฺ ยู เอ เฮอ-เบิ้ล มะซาจฺ) 

     พวกเรามีบริการนวดประคบดวยสมนุไพรครับ/คะ 

   

          ในการถามความตองการของลูกคาวาตองการรับบรกิาร ประเภทไหน เราสามารถใช

ประโยคตอไปนี้ในการสนทนา เชน 

          Which one do you prefer? 

(วิช วัน ดู ยู พรี-เฟอร) 

คุณตองการรับบรกิารนวดแบบไหนครับ/คะ  

 

I can give you a foot massage and a body massage. Which one do you prefer?  

(ไอ แคน กิฟวฺ ยู เอ ฟุท มะ ซาจฺ แอนด เอ บาดิ มะซาจ ฺวิช วัน ดู ยู พรี เฟอร)  

ดิฉันมีบริการนวดเทา และนวดตัว คุณจะรับบริการ แบบไหนดีคะ 

 

We can give you a back massage, an oil massage and a herbal massage. Which 

one do you prefer? 

 (วี แคน กิฟวฺ ยู เอ แบค มะซาจ ฺแอน ออยล มะซาจฺ แอนด เอ เฮอร´เบลิ มะซาจฺ วิช วัน   

ดู ยู พรีเฟอร)  

เรามีบริการนวด คลายเครียด (นวดหลังและคอ) นวดน้ํามัน และนวดประคบสมุนไพร 

คุณตองการรับบรกิารแบบไหนดีคะ 
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What would you like? 

(วอท วูด ยู ไลค)ฺ 

คุณตองการ (ชอบ) แบบไหนครบั/คะ 

 

We can give you a foot massage, a body massage, an oil massage and a herbal 

massage. What would you like? 

(วี แคน กิฟวฺ ยู เอ ฟุท มะซาจ ฺเอ บาดิ มะซาจฺ แอน ออยล มะซาจ ฺแอนด เอ เฮอร´เบิล มะ

ซาจ ฺวอท วดู ย ูไลคฺ)  

 เรามีบริการนวดเทา นวดตัว นวดน้ํามัน นวดประคบสมุนไพร คุณตองการรับบริการ

แบบไหนดีคะ 

What kind of massage would you like? 

(วอท ไคด ออฟ มะซาจฺ วูด ยู ไลค) 

คุณตองการรับบรกิารนวดแบบไหนครับ/คะ 

 

We can give you a foot massage, a body massage, an oil massage and a herbal 

massage. What kind of massage would you like? 

(วี แคน กิฟวฺ ยู เอ ฟุท มะซาจฺ เอ บาดิ มะซาจฺ แอน ออยล มะ ซาจฺ แอนด เอ เฮอร´เบลิ 

มะซาจ ฺวอท ไคด ออฟ มะซาจ ฺวูด ยู ไลค)ฺ  

 เรามีบริการนวดเทา นวดตัว นวดน้ํามัน นวดประคบสมุนไพร คุณตองการรับบริการ

แบบไหนดีคะ  

หมายเหตุ : โดยทัว่ไปการนวดแผนไทยจะมี 2 ประเภท ไดแก การนวดแบบราชสํานักและแบบ

เชลยศักดิ์ และประเภททีน่ิยม และพบเห็นไดทัว่ไปคือการนวดแบบเชลยศักดิ์ (General massage 

or Cha-loi-sak massage) ดังนั้นผูใหบรกิารนวดสามารถบอกขอมลู เหลานี้ใหแกผูรับบรกิารได 

เชน 

              I will give you the general massage or Cha-loi-sak massage. 

      (ไอ วิล กฟีวฺ ยู เธอะ เจ-เนอะ-รอล มะ ซาจฺ ออร เชลยศักดิ์ มะซาจ ฺ) 

      ผม/ดิฉันจะนวดแบบทั่วไปหรือแบบเชลยศักดิ์ใหแกคุณครับ/คะ 
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การถามและตอบเก่ียวกับคาบริการนวด 
ในการใหบริการนวดแผนไทยแกลูกคาชาวตางชาตินั้น เราตองสามารถตอบคําถามลูกคา

ได เราตองเขาใจคําถาม โดยเฉพาะคาบริการ บางครัง้อาจติดปายบอกอัตราคาบริการไวที่หนา

รานเพือ่ความสะดวกตอการรบัทราบขอมลูและการตัดสินใจของลกูคาที่สัญจรผานไปมา  

 

ตัวอยาง : ปายบอกราคา / อัตราคาบริการ 

 

SERVICE RATE 

TRADITIONAL THAI MASSAGE 

1/2 hr. 150 Baht 

1 hr. 250 Baht 

1 hr.(with herbs) 300 Baht 

FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE 

 

 

อัตราคาบริการ 

การนวดแผนไทย(โบราณ) 

ครึ่งช่ัวโมง(30 นาที) 150 บาท 

หนึ่งช่ัวโมง  250 บาท  

หนึ่งช่ัวโมง(ดวยสมุนไพร) 300 บาท 

นวดกดจุดสะทอนฝาเทา 
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การตอรองราคา 

ตัวอยาง : การสนทนาตอรองราคาคาบริการ  

ผูใหบริการ  :   Good afternoon, Sir. Would you like a Thai massage? 

  (กูด แอฟ เทอะ นูน เซอร วูด ยู ไลคฺ เอ ไท มะซาจ)ฺ  

  สวัสดี (ตอนบาย) คะคุณผูชาย  ตองการรับบริการนวดแผนไทยไหมคะ 

 

ผูรับบริการ : Good afternoon. What is the cost? 

  (กูด แอฟ เทอะ นูน วอท อิส เธอะ คอซท) 

  สวัสดี (ตอนบาย) ครับ ราคาเทาไหรครบั 

 

ผูใหบริการ : 150 baht for foot massage, 300 baht for body massage and 400 baht for 

herbal massage. 

  (วัน ฮัน-เดร็ด แอนด ฟฟ-ทิ บาท ฟอร ฟุท มะซาจฺ ธรี ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร บาดิ 

มะซาจฺ แอนด โฟร ฮัน-เดร็ด บาท ฟอร เฮอร´เบิล มะซาจ)ฺ 

 รอยหาสิบบาทสําหรับการนวดเทา สามรอยบาท สําหรับการนวดตวั และส่ีรอย

บาทสําหรับการนวดประคบสมนุไพรคะ 

 

ผูรับบริการ : Can you give me a discount? 

  (แคน ยู กิฟวฺ มี เอ ดิส´เคาทฺ) 

  คุณสามารถใหสวนลดแกผมไดบางไหมครับ 

 

ผูใหบริการ  : Yes, I can. Which one do you prefer? 

  (เยส ไอ แคน วิช วัน ดู ยู พร-ีเฟอร) 

  ไดคะ คุณตองการรับบริการนวดประเภทไหนคะ 

 

ผูรับบริการ : Body massage. 

  (บาดิ มะซาจฺ) 

  นวดตัวครับ 
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ผูใหบริการ : 250 baht for a body massage, sir. 

  (ทู ฮัน-เดร็ด แอนด ฟฟ ทิ บาท ฟอร เอ บาดิ มะซาจฺ เซอร) 

  สองรอยหาสิบบาทสําหรับการนวดตัวคะ คุณผูชาย 

 

ผูรับบริการ : O.K. I will do it. 

  ( โอ เค ไอ วลิ ดู อิท) 

  ตกลง ผมจะลองดูครับ 

 

ผูใหบริการ  : With pleasure, come this way, please. 

  (วิธ เพลช´เชอะ คัม ธีส เวย พลซี) 

  ดวยความยินดี เชิญทางนี้เลยคะ 

 

การใหคําแนะนํา แกลูกคากอนใหบริการนวดแผนไทย 
ในการใหบริการนวดแผนไทยนั้น กอนที่จะใหบริการนวด เราจะตองใหลูกคาชาวตางชาติ

เตรียมตัวกอนรบับรกิาร เชน ใหลูกคาถอดรองเทา เครื่องประดับตางๆ ออกจากรางกายเสีย

กอนที่จะเขารับบรกิารนวด ซึ่งรวมถงึสัมภาระ สิ่งของตาง ๆ ของลูกคา เปนตน 

ตัวอยาง : 

-  Take off your shoes, please.  

   (เทค ออฟ ยอร ชูส พลซี) 

   กรุณาถอดรองเทา(ของคุณ)ดวยครับ 

 

-  Take off your watch, please.  

         (เทค ออฟ ยอร วอทช พลีซ) 

       กรุณาถอดนาฬิกา (ขอมือ) ของคุณดวยคะ 

 

-   Keep your belongings with you, please.  

      (คีฟ ยอร บิลอง´อิงซ วิธ ยู พลซี) 

       กรุณาเก็บส่ิงของไวกบัตัวดวยคะ 
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-   Keep your jewelry with you, please.  

       (คีฟ ยอร จู-เอิล-ริ วิธ ยู พลซี) 

       กรุณาเก็บเครื่องประดับไวกับตัวคุณดวยคะ 

 

นอกจากนัน้ ใหลูกคาทําความสะอาดรางกาย บางสวนทีจ่ะทําการนวด เชน เทา ขา เปนตน  ใน

สถานที่ที่ทางสถานประกอบการจัดเตรียมไว  

ตัวอยาง : 

-  Wash your feet, please.  

   (วอช ยอร ฟท พลีซ) 

   กรุณาลางเทา (ทั้ง 2 ขางของคุณ) ดวยคะ 

 

-  Wash your hands, please.  

      (วอช ยอร แฮนดส พลีซ) 

       กรุณาลางมือ (ทั้ง 2 ขางของคุณ) ดวยคะ  

 

เราอาจใหลกูคาเปลีย่นเส้ือผาเปนชุดลําลองที่ทาง สถานประกอบการจัดไวให เพื่องายตอ

การใหบริการนวด 

ตัวอยาง : 

- Go to the changing room, please.  

      (โก ทู เธอะ เชน-จิ้ง รูม พลีซ) 

      เชิญที่หองเปลีย่นเครื่องแตงตัวคะ  

 

- Change your clothes in this room, please. 

       (เชนจ ยอร โคลธซฺ อิน ธีส รูม พลีซ)  

      กรุณาเปลี่ยนเส้ือผาที่หองนี้คะ 
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- Please wear these loose clothes.  

   (พลีซ แวร ธีส ลสฺู โคลธซฺ) 

   กรุณาสวมเส้ือผาหลวมๆ เหลานี้ดวยคะ 

 

- Please keep your key locker.  

      (พลีซ คีฟ ยอร คีย ลอคฺ´เคอะ) 

      กรุณารับกุญแจตูเก็บของดวยครับ 

 

คําสั่งท่ีใชในการใหบริการนวดแผนไทย 
การใหบริการนวดแผนไทย จําเปนตองใหลูกคาชาวตางชาติปรับเปลี่ยนอริิยาบถหรือ

เปลี่ยนทาในการนวดบาง เชน จากนัง่เปนนอน จากนอนคว่ําใหเปนนอนหงาย จากกมศีรษะ   

ใหเปนเงยศีรษะ จากยืดขาเปนงอเขา เปนตน เพราะฉะนั้น จึงควรจะรูจักการสนทนาเพื่อบอกให

ลูกคาเปลี่ยนทา เพื่อสะดวกในการทํางานของพนักงานนวด ดวยการใชประโยคคําส่ังที่สุภาพ

ตาง ๆ ตัวอยาง เชน 

        - Come this way to the massage room, please. 

      (คัม ธีส เวย ทู เธอะ มะซาจฺ รูม พลีซ) 

      เชิญทางนี้เพื่อไปหองนวดคะ  

 

- Please sit down on the foot massage chair. 

      (พลีซ ซิท ดาวน ออน เธอะ ฟุท มะซาจฺ แชร) 

      เชิญนั่งบนเกาอี้สําหรับนวดเทาคะ 

 

- Please sit on the chair and put your feet on this stool. 

  (พลีซ ซิท ออน เธอะ แชร แอนด พุท ยอร ฟท ออน ธีส สทูล) 

  เชิญนั่งบนเกาอี้และวางเทาของคุณไวบนต่ังพักเทา (มานั่งเด่ียว) ตัวนี้)  
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-  Please adjust the back of the chair to your comfort. 

   (พลีซ อะจัสทฺ เธอะ แบค ออฟ เธอะ แชร ทู ยอร คัม´เฟรท) 

   โปรดปรบัระดับพนกัของเกาอี้ตามความสบายของคุณคะ 

 

- Rest both of your feet on this stool. 

   (เรสทฺ โบท ออฟ ยอร ฟท ออน ธีส สทูล) 

   พักเทาของคุณลงบนตัง่พักเทาตัวนี้คะ 

 

- Please roll up your pants above the knees. 

      (พลีซ โรล อัพ ยอร แพนทฺซฺ เอ-โบฟ เธอะ นีสฺ) 

      กรุณาพับขากางเกงของคุณไวเหนือเขา 

 

- Relax and enjoy, if you hurt, please let me know. 

      (รีแลคซฺ แอนด เอน็-จอย อฟิ ยู เฮิรท พลีซ เลท ม ีโนว) 

      ผอนคลาย ทําตัวใหสบายๆ หากรูสึกเจ็บ โปรดบอกฉันดวยคะ 

 

- Please stretch your legs.  

      (พลีซ สเทรทชฺ ยอร เลกซฺ) 

      โปรดเหยียดขาดวยคะ 

 

- Please bend your left knee.  

  (พลีซ เบนด ยอร เลฟท ฺนี )  

  กรุณางอเขาซายขึ้นดวยคะ 

 

- Please raise up your feet.  

  (พลีซ เรซ อัพ ยอร ฟท)  

  กรุณายกเทา (ทั้งสองขาง) ขึ้นดวยคะ 
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-  Rest your right foot on this stool. 

   (เรสทฺ ยอร ไรท ฺฟุท ออน ธีส สทูล) 

   พักเทาขางขวาของคุณลงบนต่ังพกัเทาตัวนี ้

 

- Please roll up your sleeves above the elbows. 

   (พลีซ โรล อัพ ยอร สะลีฝ เอ-โบฟ ดิ เอล-โบวส) 

   กรุณาพับแขนเสือ้(ทั้งสองขาง)ของคุณไวเหนอืขอศอกดวยครับ 

 

- If you are ready, please lie on your back. 

   (อิฟ ยู อาร เรด-ดิ พลีซ ไล ออน ยอร แบค) 

   ถาคุณพรอมแลว กรุณานอนหงายดวยครับ 

 

- Lie on your stomach, please. 

   (ลาย ออน ยอร สทมั´มัค พลีซ)  

   โปรดนอนคว่ําดวยคะ 

 

- Lie on your back, please. 

   (ลาย ออน ยอร แบค พลีซ)  

   โปรดนอนหงายดวยครับ 

 

- Lie on your left side, please. 

   (ลาย ออน ยอร เลฟท ฺไซด พลีซ)  

   โปรดนอนตะแคงซายดวยครับ 

 

- Lie on your right side, please. 

   (ลาย ออน ยอร ไรท ฺไซด พลีซ)  

   โปรดนอนตะแคงขวาดวยคะ 
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- Please bend both of your knees. 

   (พลีซ เบนด โบธ ออฟ ยอร นีส)ฺ  

   กรุณางอเขาทั้งสองขางดวยครับ 

 

- Give me your left hand please. 

   (กีฝวฺ มี ยอร เลฟทฺ แฮนด พลีซ)  

  กรุณาสงมอืซายคุณใหดิฉันดวยคะ 

 

- Give me your right hand please. 

     (กีฝวฺ มี ยอร ไรท ฺแฮนด พลีซ)  

      กรุณาสงมือขวาคุณใหดิฉันดวยคะ 

 

- Please turn to your left side. 

     (พลีซ เทิรน ทู ยอร เลฟทฺ ซายด)  

     กรุณานอนตะแคงซายดวยคะ 

 

- Please turn to your right side. 

     (พลีซ เทิรน ทู ยอร ไรทฺ ซายด)  

     กรุณานอนตะแคงขวาดวยคะ 

 

- Please raise up both of your legs. 

     (พลีซ เรส อัพ โบธ ออฟ ยอร เลกซฺ)  

     โปรดยกขาทัง้สองขางของคุณขึ้น 

 

- Please raise up your left leg. 

   (พลีซ เรส อัฟ ยอร เลฟทฺ เลก)  

   กรุณายกขาซายขึ้นดวยคะ 

 



396 

- Please let me have both of your hands. 

   (พลีซ เลท็ มี แฮฟ โบธ ออฟ ยอร แฮนดส) 

   กรุณาสงมือทั้งสองขางของคุณมาใหดิฉันดวยคะ 

 

- Please sit cross legged facing the wall. 

      (พลีซ ซิท ครอส เลกด เฟซ-ซิ่ง เธอะ วอลล) 

      โปรดนั่งขัดสมาธิ แลวหันหนาไปทางขางฝาผนังดวยครับ 

 

-  I am going to press a little harder on your foot. 

     (ไอ แอม โก-อิ้ง ทู เพรส เอ ลทิ-เทิ้ล ฮารด-เดอะ ออน ยอร ฟุท) 

     ดิฉันจะกดน้ําหนักใหมากขึน้กวาเดิมเล็กนอยบนเทาของคุณ 

 

- Allow me to massage your arm, your head and your back please. 

     (แอล-โลว มี ทู มะ ซาจฺ ยอร อารม ยอร เฮด แอนด ยอร แบค พลีซ) 

      อนุญาตใหฉันนวดแขน ศรีษะ และหลังของคุณดวยคะ 

 

- I will press a little harder on your back. 

   (ไอ วลิ เพรส เอ ลิท-เทิ้ล ฮารด-เดอะ ออน ยอร แบค) 

   ผมจะกดใหหนกัขึ้นกวาเดิมเล็กนอยบนหลงัของคณุครับ 

 

-  Close your eyes, please.  

   (โคส ยอร อายส พลีซ)  

   กรุณาหลับตาดวยคะ 

 

- Don’t be tense, please.  

  (โดนทฺ บี เทนซ ฺพลีซ)  

  โปรดอยาเกร็งนะคะ 
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- Please relax.  

  (พลีซ ริแลคซฺ) 

  กรุณาทําตัวสบายๆ นะครับ 

 

- Please lift your left arm.  

  (พลีซ เลฟทฺ ยอร ลฟิท ฺอารม) 

  โปรดยกแขนซายของคุณขึน้ดวยคะ 

 

- Please lift your right arm.  

  (พลีซ ลิฟทฺ ยอร ไรท ฺอารม) 

  โปรดยกแขนขวาของคุณขึ้นดวยครบั 

 

- Please lower your arms.  

  (พลีซ โล´เออะ ยอร อารมส)  

  กรุณาลดแขน (ทั้งสองขาง) ต่ําลงดวยคะ 

 

- Please raise your chin.  

   (พลีซ เรซ ยอร ชิน)  

  กรุณาเงยหนาขึ้นดวยคะ 

 

- Please lower your chin.  

  (พลีซ โล´เออะ ยอร ชิน)  

  กรุณากมหนาลงดวยครบั 

 

- Please raise your head slowly.  

  (พลีซ เรซ ยอร เฮด สะโล-ลิ)  

  กรุณายกศีรษะของคุณขึ้นอยางชาๆดวยคะ  
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- Please hold my hand.  

  (พลีซ โฮลด มาย แฮนด) 

  กรุณาจับที่มือของดิฉันดวยคะ  

 

- Please squeeze my hand.  

  (พลีซ สควีซ มาย แฮนด) 

  กรุณาบีบที่มือของฉันดวยคะ 

 

- Please make a fist.  

  (พลีซ เมค เอ ฟสทฺ)  

  กรุณากําหมัดดวยครับ 

 

- Please spread your finger apart.  

   (พลีซ สเพรด ยอร ฟง-เกอะร อะพารทฺ) 

  กรุณาแยกนิ้วมอืของคณุออกจากกันดวยคะ 

 

- Please raise both of your arms up.  

  (พลีซ เรซ โบธ ออฟ ยอร อารมส อัพ) 

  กรุณายกแขนทั้งสองขางขึน้ดวยครับ 

 

- Please stretch your legs out.  

  (พลีซ สเทรทชฺ ยอร เลกส เอาท)  

 โปรดเหยยีดขาทั้งสองขางของคุณ (ออกไป) ดวยครบั 

 

- Please stretch your arms out.  

  (พลีซ สเทรทชฺ ยอร อารมส เอาท) 

  โปรดเหยียดแขนทั้งสองขางของคุณ(ออกไป)ดวยคะ  

 



399 

การนัดหมายเวลาใหลูกคากลับมาใชบริการอีก 

ตัวอยาง : การสนทนานดัหมายเวลาที่ลูกคาจะกลับมาใชบริการ นวดอีก 

พนักงานนวด : Would you like to return for next massage, sir? 

  (วูด ยู ไลค ทู ร-ีเทิรน ฟอร เนคซทฺ มะซาจฺ เซอร)  

  คุณอยากจะกลับมารับบริการนวดอกีไหมคะ 

ลูกคา  : Yes, I would.  

   (เยส ไอ วูด)  

   ใชครับ 

พนักงานนวด : Which day do you prefer?  

   (วิช เด ดู ยู พรีเฟอร)  

   คุณตองการจะกลบัมารับบริการอีกเมื่อไหรคะ 

ลูกคา  : This evening.  

  (ธีส อีฝ-นิ่ง)  

  เย็นนี้ครับ 

 : Tomorrow afternoon.  

   (ทู-มอ-โรว แอฟ-เทอะ-นูน)  

   บายวันพรุงนี้ครับ 

 : Next Sunday evening.  

     (เนคซฺท ซัน-เดย อีฝ-นิ่ง)  

   วันอาทิตยหนาตอนเยน็คะ 

 : On next Friday.  

    (ออน เนคซฺท ฟาย เดย)  

   วันศุกรหนาครับ 

 : How about next Tuesday at around 3 o’clock.  

   (ฮาว อะ-เบาท เนคซฺท ทิวซ-เดย แอ็ท อะ-ราวด ธรี โอ คล็อค ) 

   บาย 3 โมง วันอังคารหนาเปนไงครับ 
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พนักงานนวด : It’s O.K. I will be waiting for you.  

    (อิท’ส โอ เค ไอ วิล บี เวท็-ทิ่ง ฟอร ยู) 

   ไดครับ แลวผมจะรอ / ไดคะ แลวดิฉันจะรอ 

 

การสนทนาเม่ือลูกคาลืมสิ่งของตาง ๆ ท้ิงไว 

ตัวอยาง : การสนทนาเมื่อลูกคาลืมสิ่งของตางๆ ทิ้งไว 

ลูกคา  : I left my handbag here. 

  (ไอ เลพทฺ มาย แฮนด-แบก เฮียร)  

  ดิฉันลืมกระเปาถือไวทีน่ี่คะ 

: I left my wallet here. 

   (ไอ เลพทฺ มาย วอล´ลิท เฮยีร)  

   ผมลืมกระเปาหนังใสธนบัตรไวที่นี่ครับ 

: I left my earrings here. 

   (ไอ เลพทฺ มาย เอีย-ริงส เฮียร)  

   ดิฉันลืมตางหูไวทีน่ี่คะ 

: I left my purse here. 

   (ไอ เลพทฺ มาย เพริส เฮียร)  

   ดิฉันลืมกระเปาเงนิไวที่นี่คะ 

: I left my bracelet here. 

   (ไอ เลพทฺ มาย เบรส´ลิท เฮียร)  

   ดิฉันลืมกําไลมอืไวที่นี่คะ 

 

กรณีที่เราหาสิ่งของที่ลกูคาลืมไวไมพบ เราควรพูดขอโทษ ดังนี ้

พนักงานนวด  : Sorry, I cannot find it.  

    (ซอริ ไอ เคิ่น นอ็ท ไฟนด อิท)  

    ขอโทษคะ ดิฉันหาส่ิงนัน้ไมพบ 
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: Sorry, I cannot find your lost thing.  

   (ซอริ ไอ แคนนอท ไฟนด ยอร ลอสท ธิง)  

   ขอโทษครับ ผมหาสิ่งของของคุณที่สูญหายไมพบ 

 

Word Study 

Vocabularies (คําศัพท) Pronunciation (การอาน) Meaning (ความหมาย) 

massage 

traditional Thai massage 

prefer 

body 

oil 

herbal 

discount 

adjust 

stretch 

squeeze 

fist 

raise 

spread 

tense 

relax 

stool 

comfort 

 

bracelet 

wallet 

 

purse 

มะซาจฺ  (n) 

เทรด-ดิ-เซิ่นเนิล ไทย มะซาจ ฺ (n) 

พรีเฟอร  (v) 

บาดิ  (n) 

ออยล  (n) 

เฮอรเบิล  (adj) 

ดิส´เคาทฺ  (v) 

อะจัสทฺ  (v) 

สเทรทซฺ ( v) 

สควีซฺ (v) 

ฟสทฺ (n) 

เรซ  (v) 

สเพรด  (v) 

เทนซฺ  (adj) 

ริแลคซฺ  (v) 

สทูล  (n) 

คัม´เฟรท  (n, v) 

 

เบรส´ลิท  (n) 

วอล´ลิท  (n) 

 

เพิรส  (n) 

การนวด 

การนวดแผนไทย 

ชอบ 

รางกาย 

น้ํามัน 

เกี่ยวกับสมุนไพร 

ลดราคา 

ปรับ 

ยืด เหยียด 

บีบ รัด กด 

หมัด กําปน 

ยก 

แยกออก กาง แผ 

ตึง เครียด เกร็ง 

ผอนคลาย 

ตั่งพักเทา มานัง่เด่ียว 

ความสบาย/ชวยเหลอื 

ปลอบโยน 

กําไลมือ 

กระเปาหนังขนาดเล็กและ

แบนสําหรับใสธนบัตร 

ถุงเงิน กระเปาเงิน กระเปาถอื 
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Activity 1 :  Work in pair by practicing the following conversation. 

กิจกรรมท่ี 1  : จับคู ฟง ฝก บทสนทนาขางลางนี ้ 

At the Spa  (TTM = Traditional Thai Massage Practitioner) 

TTM : Good evening. Would you like a Thai massage, sir? 

Client : Yes. What kinds of massage do you have?  

TTM : We have body massage, foot massage, oil massage and herbal massage.     

What would you like? 

Client : How much is it for each kind of massage? 

TTM : 300 baht per hour for body massage. 

  200 baht per hour for foot massage. 

  250 baht per hour for oil massage. 

  350 baht per hour for herbal massage. 

Client : Can you give me a discount for body massage? 

TTM : Sorry, sir. We cannot discount for one hour, but it costs 500 baht for 2 hours. 

Client : That’s good. I’ll take it. 

TTM : With pleasure, come this way, please. 

 

Exercise 1          Please find the meaning of the following words. 

แบบฝกหัด 1     โปรดหาความหมายของคําศัพทตอไปนี ้
1. body massage  = _______________________________________ 

2. oil massage  = _______________________________________ 

3. foot massage  = _______________________________________ 

4. herbal massage = _______________________________________ 

5. Thai massage  = _______________________________________ 

6. discount  = _______________________________________ 

7. with pleasure  = _______________________________________ 

8. come this way  = _______________________________________ 
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9. sorry   = _______________________________________ 

10. per hour  = _______________________________________ 

11. bracelet  = _______________________________________ 

12. wallet   = _______________________________________ 

13. purse   = _______________________________________ 

14. stool   = _______________________________________ 

15. tense   = _______________________________________ 

16. relax   = _______________________________________ 

17. comfort  = _______________________________________ 

18. fist   = _______________________________________ 

19. stretch   = _______________________________________ 

20. prefer   = _______________________________________ 
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เฉลย Chapter 16 
Exercise 1          Please find the meaning of the following words. 

แบบฝกหัด 1     โปรดหาความหมายของคําศัพทตอไปนี ้
1. body massage  = นวดตัว 

2. oil massage  = นวดน้ํามัน 

3. foot massage  = นวดเทา 

4. herbal massage = นวดประคบสมุนไพร 

5. Thai massage  = นวดแผนไทย 

6. discount  = ลดราคา 

7. with pleasure  = ดวยความยินด ี

8. come this way  = เชิญทางนี ้

9. sorry   = ขอโทษ เสียใจ  

10. per hour  = ตอช่ัวโมง 

11. bracelet  = กําไลมือ 

12. wallet   = กระเปาหนังขนาดเล็กและแบนสําหรับใสธนบัตร 

13. purse   = ถุงเงิน กระเปาเงิน กระเปาถอื 

14. stool   = ตั่งพักเทา มานัง่เด่ียว 

15. tense   = ตึง เครียด เกร็ง 

16. relax   = ผอนคลาย 

17. comfort  = ความสบาย/ชวยเหลอื ปลอบโยน 

18. fist   = หมัด กําปน 

19. stretch   = ยืด เหยียด 

20. prefer   = ชอบ 
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Chapter 17 

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย 

สาระสําคัญ 
 ในชีวิตประจําวันกิจกรรมการซื้อขายมีมากมาย ไมวาจะเปนการซื้อขายสินคา เครื่อง

อุปโภค บรโิภค การซ้ือของทีร่ะลกึ การซ้ือตั๋วโดยสารประเภทตาง ๆ ผูเรียนจําเปนตองเรียนรู

ศัพทสํานวน ทีเ่หมาะสมและแตกตางกันไป ซึ่งประกอบดวยการถามราคาของสนิคา ขนาด 

ระยะทาง ระยะเวลา ทางเลอืก รวมทัง้การตอรองราคา การบอกผลการตัดสินใจ ซึ่งกจิกรรมการ

ซื้อขายอาจเกิดขึ้นแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ ตองเลอืกใชภาษาใหถูกตอง  บรรลุ

วัตถุประสงค 

 

 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 ผูเรียนสามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษในการเจรจาซ้ือขายในสถานการณที่

ตางกันได โดยใชสถานการณจําลอง และส่ือที่เหมาะสม 

 

ขอบขายเน้ือหา 
เรื่องที่ 1  การถามขอมูล 

เรื่องที่ 2  การซ้ือขายสินคาและการตอรองราคา 

เรื่องที่ 3  การซ้ือขายต๋ัวโดยสาร รถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน 
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เร่ืองท่ี 1   การถามขอมูล 
 ในการซ้ือขาย ผูซื้อตองรูจักใชสํานวนภาษาเพื่อถามขอมูล และผูขายตองใชสํานวนภาษา

เพื่อการใหขอมูลไดถกูตอง แสดงความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกลกูคาในแตละ

สถานการณดังนี ้

 

ลูกคา พนักงานขาย 

บอกความตองการในการซ้ือสนิคา 

Excuse me, do you have _______________ ? 

                   do you sell   ______________ ?     

                   I’m looking for ______________. 

                   I want _____________________.   

ตองใชภาษาในการขายสินคา ดังนี ้

ทักทาย  Good morning/ Hello. 

ไตถาม  Do you need some help? 

             Can I help you? 

             What can I do for you? 

             If you need anything, please let me know. 
 

Situation 1  At the souvenir shop. (ที่รานขายของทีร่ะลึก) 

ตัวอยางบทสนทนาในการทักทายและไตถามความตองการ รวมทัง้การอํานวยความ

สะดวกแกลกูคาอยางสุภาพ โดยใชคําทักทายใหเหมาะสมกับชวงเวลา 

พนักงานขาย : Good morning. Can I help you? 

ลูกคา  : I want to buy some souvenirs. 

พนักงานขาย : Please come and look around. 

 

กิจกรรมท่ี 1  ทักทาย เชิญชวน ลูกคา 
ฝกพูดบทสนทนาตอไปนี ้โดยสมมติตวัทานเปนพนกังานขาย ใชประโยคที่เหมาะสมเติมลงใน

ชองวางดานขวามือเพื่อทักทาย และเชิญชวนลูกคา 

พนักงานขาย : Hello. Can I help you?   • Good morning. _____________________ 

• ______________. What can I do for you? 

• Do you need some help? 

• ________________________________. 

• ________________________________. 

Do you need some help? 

Hello 
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ลูกคา  (บอกความตองการ) 

I want to buy some souvenirs. 

 

I am looking for _____________________. 

Do you have _____________? 

_________________ some souvenirs? 

 

แบบทดสอบ  1   จงเรียงลําดับประโยคการสนทนาระหวางพนักงานขายกับลูกคาใน                     

                                 การเชิญชวนและแสดงความตองการซือ้สินคา 

(A)  Yes, please. I’m looking for a pearl necklace. 

(B)  Good morning. 

(C)  Can I help you?  

(D)  This way, please. 

 

เร่ืองท่ี 2  การซ้ือขายสินคาและการตอรองราคา 
 ในการซ้ือขายสินคา แหลงขายสินคามีทั้งประเภทที่เปนหางสรรพสินคาที่ขายสินคา

ประเภทราคาตามปายราคา (fixed price) และรานคายอยทีลู่กคาสามารถตอรองราคาสินคาได 

 

การแนะนํา การนําเสนอสินคา  

 ในการนําเสนอสินคา ผูขายตองอธิบาย และใหขอมลูสินคาตามที่ลกูคาแสดงความ

ตองการ ฝกพูดบทสนทนาตอไปนี ้ที่แสดงความตองการของลูกคาวาตองการสนิคาประเภทใด 

แบบใด และผูขายควรจะใชภาษาในการไตถามความตองการ แนะนําสินคาแกลกูคาอยางไร 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

I’d like to buy __________________. 

What’s this? 

What’s it for? 

What’s it made of? 

We have _____________________________. 

It’s a water dipper. 

It’s for taking water. 

It’s made of coconut shell. 

 

 

a fashionable t-shirt 

herb products 

Can you show me 

a shirt/some socks ‘Nike’, ‘Crocodile’, and many others 
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Situation  2    At the souvenir shop 

พนักงานขาย : We have woven baskets, boxes and some silverware.                               

What do you have in mind? 

ลูกคา : I’d like to buy a beautiful silver necklace, but not too expensive. 

พนักงานขาย : OK. I’ll show you this. It’s handmade. It’s from the ‘One Tambon One 

Product’ policy. 

ลูกคา : Can I try it on? 

พนักงานขาย : Sure. 

 

กิจกรรม 2  แนะนํา และนําเสนอสนิคา  
ฝกสนทนาโดยแทนทีป่ระโยคดวยคําในวงเล็บ 
What’s this? 

 It’s a water dipper. (กระบวยตักน้ํา) 

(home-made whiskey.), (foot massager) 

What’s One Tambon One Product Policy? 

It’s the government policy to promote  

one product per village. 

 

It’s a homemade whiskey. (สุราพื้นบาน)  

It’s a foot massager. 

 

 

แบบทดสอบ 2   ฝกเรียงลําดับบทสนทนาในการแนะนําสินคาตอไปนี ้
(A) Do you have some Thai silk? 

(B) Yes, we  have many colours and many kinds of silk. 

(C) Please come this way. 

(D) Good afternoon. 

(E) Can I help you? 
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แบบทดสอบ 3  เรียงลําดับบทสนทนาในการแนะนําสินคาตอไปนี ้

(A) It’s a handbag. 

(B) What’s it made of? 

(C) What’s this? 

(D) Do you have other colours? 

(E) Can I see the pink one, please. 

(F) Sure. Here you are. 

(G) It’s made of hand-woman silk. 

(H) Yes. They come in green, pink, orange and blue. 

 

ตอรอง ตกลงราคา 
ในการซ้ือสนิคาตามรานคาทัว่ไปทีไ่มใชหางสรรพสินคา ผูซื้อสามารถตอรองราคาได 

โดยใชภาษาที่แสดงความตองการใหผูขายลดราคาสินคาลง จํานวนเงินที่ตองการใหผูขายลด

ราคาลง 

 

ฝกบทสนทนาตอไปนี้ โดยแทนที่ดวยคําในวงเล็บ 

Can you lower the price? 

               (make it 250 baht) 

It’s too expensive.   

(That’s very) 

What about______________? 

Can you make it 250 baht?  

 

That very expensive. 

 

What about 250 baht? 

 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

How much it is? 

It’s too expensive. 

Can you lower the price? 

It’s _______________________. 

It’s very cheap. 

How much can you pay? 

four hundred baht 



410 

Situation 3   Can you lower the price? 

ลูกคา : How much is it? 

พนักงานขาย : It’s not too expensive. It’s sixty-five dollars. 

ลูกคา : What about this small one? 

พนักงานขาย : It’s fifty-two. 

ลูกคา : I’ll take the first one. But can you lower the price? 

พนักงานขาย : How much can you pay? 

ลูกคา : What about sixty dollars? 

พนักงานขาย : O.K. 

 

แบบทดสอบ 4  จงเรียงลําดับประโยคการตอรองราคาสินคาตอไปนีใ้หถูกตอง 
(A) How much for this one? 

(B) How about one hundred and fifty? 

(C) O.K. sir. 

(D) That’s too expensive. 

(E) If you pay by cash, we can make it ten percent discount. 

(F) Two hundred dollars. 

 

เร่ืองท่ี 3  การซ้ือขายต๋ัวโดยสาร 
 ในการเดินทางทองเที่ยว มีวิธีเดนิทาง และการบริการตาง ๆ ทั้งรถโดยสาร รถไฟ และ

เครื่องบนิผูเรียนตองรูคําศัพท สํานวนในการบอกระยะของการเดินทาง วนัเวลาเดินทาง เพื่อแจง

แกพนักงานขาย 
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Situation 4   

 At the railway station. 

ลูกคา : I want to buy a ticket for Chiang Mai, please? 

พนักงานขาย : One way or return, sir? 

ลูกคา : Return, please. How much is the fare? 

พนักงานขาย : It’s two thousand two hundred and fifty baht. Which day do you want to 

leave  and your return trip? 

ลูกคา : I’ll take a night trip to Chiang Mai on 19th November and come back on the 

evening of 25th November, please. 

พนักงานขาย : O.K. Here is your ticket. The train departs from platform 6 at 18.30 p.m. 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

Excuse me.  I want to buy a ticket for ________, please? 

                    Can I have a train ticket for ____________ ,  

                    please. 

How much is the fare? 

• One way or return? 

• When do you want to leave? 

 

• ____________________. 

 

กิจกรรมท่ี 4    ฝกพูดบทสนทนาตอไปนี้ เพือ่รูจักใชศัพท สํานวน เกี่ยวกับการบอกจุดหมาย

ปลายทาง เที่ยวเดนิทาง ราคาต๋ัวโดยสาร 

ลูกคา  

I want to buy a ticket to _________________. 

I want to buy  two            tickets to _____________. 

                       a one way ticket to _________. 

How much is the fare? 

พนักงานขาย 

When                 do you want to travel? 

On which day 

 

 

 

It’s 450 baht one way 

Songkhla 

Surat Thani 
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แบบทดสอบ 5  จงเรยีงลําดับประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง 

(A) When are you travelling, sir? 

(B) The bus leaves at 1, 3, 5 p.m. Which one do you prefer? 

(C) Good morning. I’d like to buy a ticket to Udon Thani, please? 

(D) Saturday afternoon. 

(E) I’ll take the 3 o’clock bus. How much is it? 

(F) It’s 650 baht. 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

Could I book 

 

 

a 

 

ticket  

 

to 

 
 

_______, 

please? 

• May I know your departure time, please? 

• Hold on, please. I’ll check for you. 

• Your code is _________________. 

• Could you pick up your ticket at 

______________. 

round trip 

ticket 

two return 

tickets 

 

 

Making reservation for your flight. 

ในการซ้ือตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ อาจตองรูจกัศัพท สาํนวน เกีย่วกบัเทีย่วบนิ (flight)     

การกําหนดรหัสต๋ัวจอง (code)  ราคา   

Situation 5     Booking air ticket 

พนักงานขาย : Good morning. Nok Air. May I help you? 

ลูกคา : Hello. I’d like to book a return ticket to Phuket for this Saturday afternoon, 

please. 

พนักงานขาย : We have two flights on Saturday afternoon. The first one is 2:30 p.m. and 

the other flight leaves at 5:45 p.m. Which one do you prefer? 

ลูกคา : Could I take the 5:45 flight, please? And I want to leave Phuket earliest on 

Tuesday. 

Bangkok 
QXZ798y 

three o’clock 
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พนักงานขาย : Allright. I check for you. There is a flight at 6.30 a.m. on Tuesday.            

Is that O.K.? 

ลูกคา : That’s great. 

พนักงานขาย : May I have your name, please? 

ลูกคา : It’s Virut Somchart. 

พนักงานขาย : Your seat is now booked. The code is ZG970H and the price is 6,300 baht. 

Please pick up your ticket within 5 p.m. this afternoon, 

ลูกคา : O.K. Thank you. 

 

กิจกรรมท่ี 5 
ฝกบทสนทนาการจองต๋ัวเครือ่งบนิโดยแทนที่ดวยคาํในวงเล็บ 

ลูกคา 

I’d like to book a return ticket to New York. 

                (make a booking) 

I want to make a booking to New York  

             (for two tickets) 

 

 

I want to make a booking to New York. 

I want to make a booking to New York for 

two tickets. 

 

พนักงานขาย 

Which day    do you want to fly? 

                     (are you travelling) 

                      are you travelling ? 

leaving 

 

 

 

 

Which day do you want to leave? 
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(6 p.m.) 

แบบทดสอบ 6  จงเรียงลําดับประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง 

(A) Yes, which date do you want to fly? 

(B) And the way back? 

(C) 19th of November, please. 

(D) Before 15th of November at 5.00 p.m., sir. 

(E) When is the dead line for issuing the ticket? 

(F) 25th of November. 

(G) Excuse me, I want to make a booking for Singapore from Bangkok for 2 tickets,    

  please. 

 

Situation 6      At the bus terminal. 

ลูกคา พนักงานขาย 

I’d like to  

I want to 

go to Ayudhaya. 

By a ticket to Hua Hin. 

It’s __________ baht one-way. 

round trip. 

How much is the ticket? The bus will leave Bangkok at ________. 
 

ลูกคา : Excuse me. I’d like to go to Khon Khaen. How much is the ticket? 

พนักงานขาย : It’s 370 baht one-way. 

ลูกคา : What time does the bus leave? 

พนักงานขาย : Every 2 hours, sir. 

ลูกคา : I’ll take a one-way ticket for the next bus. 

พนักงานขาย : O.K. Here is your ticket and your change. 
 

กิจกรรมท่ี 6   ฝกฟงบทสนทนาเพือ่ซื้อตัว๋รถโดยสาร 

ลูกคา 

I want to go to Krabi. 

_________. I want to go to Krabi. 

Hello. I want to buy a ticket to Krabi. 

พนักงานขาย 

The fare is 600 baht. 

It’s 600 baht _______________. Hello for one way, sir 
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แบบทดสอบ 7   จงเรยีงลําดับประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง 

(A) It’s 700 baht, sir. 

(B) When does the bus to Udorn leave? 

(C) At 12.30. 

(D) How much is the ticket? 

…………………………… 
 

Words Study 

Souvenirs (ของที่ระลึก)  

คําศัพท/สํานวน ความหมาย 

Please come in. 

Please pay here. 

lacquerware 

bronzeware 

silverware 

wicker work 

wood carvings 

china 

pottery 

ceramics 

mugs 

vases 

photo frames 

paper weights 

baskets 

boxes 

trays 

coasters 

เชิญขางในเลยคะ 

ชําระเงินทีน่ี ่

เครื่องเงิน 

เครื่องทองเหลือง 

เครื่องเงิน 

เครื่องจักสาน 

เครื่องแกะสลกั 

เครื่องกระเบือ้ง 

เครื่องปนดินเผา 

เครื่องเซรามิค 

เหยือก 

แจกัน 

กรอบรูป 

ที่ทับกระดาษ 

ตะกรา 

กลอง 

ถาด 

ที่รองแกว 
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คําศัพท/สํานวน ความหมาย 

We have silverware, china and 

ceramics. 

Yes, we have mugs, vases and 

baskets. 

How many   would you like? 

         do you need? 

What style do you like? 

How much can you pay? 

What do you have in mind? 

รานเรามเีครือ่งเงิน เครื่องกระเบือ้ง เครื่อง

เซรามิค 

ในรานมีถวยกาแฟ แจกัน ตะกรา 

 

ทานตองการจํานวนเทาไร 

 

ทานชอบแบบไหน 

ทานอยากไดราคาเทาไร 

ทานอยากไดแบบไหนคะ 

 

Female Accessories  (เคร่ืองแตงกายหญิง) 

คําศัพท ความหมาย 

T-shirt 

sweater 

dress  

skirt 

suit 

jeans 

pants 

high heels 

cap 

handbag 

sunglasses 

eye glasses 

tiepin  

jacket 

something fashionable 

เสื้อยืด 

เสื้อกนัหนาว 

กระโปรงชุด 

กระโปรง 

ชุดสูท 

กางเกงยีนส 

กางเกงขายาว 

รองเทาสนสูง 

หมวกไมมปีก 

กระเปาสะพาย 

แวนกนัแดด 

แวนตา 

เข็มกลัดเนคไท 

เสื้อคลมุ 

สินคาประเภทที่กําลงัอยูในความนิยม 
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made of  (ทํามาจาก) : It is made of steel. It’s gold. 

คําศัพท ความหมาย 

silk 

batik 

plastic 

polyester 

teak wood 

coconut shell 

cotton 

steel 

hand – woven 

real gold 

real pearl 

Can you lower the price? 

Can you lower it  (two hundred/ 

10 dollars) ?  

all right  

other    

ผาไหม 

ผาบาติก 

พลาสติก 

ใยสังเคราะห 

ไมสัก 

กะลามะพราว 

ฝาย 

เหล็ก 

ทอมอื 

ทองแท 

ไขมุกแท 

ลดราคาอีกไดไหม 

ลดเหลอื 200 บาท/10 ดอลลารไดไหม 

 

ตกลง 

อันอืน่ ช้ินอืน่ 
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แบบทดสอบทายบท 

ใหจับคูคําศัพท สํานวน หรือประโยคตอไปนี้ โดยใสหมายเลขใหถูกตอง    

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

A. made of 

B. something fashionable 

C. O.K. Thank you. 

D. wicker work 

E. souvenirs 

F. female accessories 

G. 1st December 

H. How about 650 baht? 

I. Sure. 

J. Your seat is now booked. 

 1. coasters, trays, boxes 

2. How much can you pay? 

3. Can I try it on? 

4. What do you have in mind? 

5. basket 

6. gold 

7. And the way back? 

8. The code is YZK035i 

9. high heels 

10. Here is your ticket. 
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เฉลย Chapter 17 
แบบทดสอบ 1 

  B, C, A,D 

 

แบบทดสอบ 2 

 D, E, A, B, C 

 

แบบทดสอบ 3 

 C, A, B, G, D, H, E, F 

 

แบบทดสอบ 4 

 A, F, E, D, B, C  

 

แบบทดสอบ 5 

 C, A, D, B, E, F 

 

แบบทดสอบ 6 

 G, A, C, B, F, E, D  

 

แบบทดสอบ 7 

 B, C, D, A 

 

แบบทดสอบทายบท 

 1.  e  2.  h 3.  i  4.  b  5.  d  

 6.  a  7.  g 8.  j   9.  f  10. c                                    

 
 

 



420 

บรรณานุกรม 

 

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ คูมือและหนังสือเรียนชุด English Is Fun Book. 1-4 :                

           A beginning Course For Thai Students. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา. 2523. 

 

สํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : รังสีการพมิพ. 2553. 

 

สํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. หนังสือเรียนสาระความรู

พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English in Daily Life) พต21001 ระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน. 2554 
 

อบรม สันภิบาล. Grammar and Writing Reference and Practice for Intermediate 

Students. บริษัทดวงกมลสมยั จํากัด : กรุงเทพ ฯ, 2548. 

 
อัญชลี เสริมสงสวัสด์ิ, ดร.วิไลลักษณ สาหรายทอง. ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขายของที่

ระลึก. การทองเทีย่วแหงประเทศไทย. 2546 
 

Rebecca Roberts. The Good Grammar handbook primarys and 4.3rd edition, Marshell 

 Cavendish Education, Singapore, 2006. 

 

Easy Learning English. สําราญ ทาวเงิน  

http://www.paknam.com/latest-news/high-tide-flood-in-paknam.html 

http://news.softpedia.com/news/Flash-Floods-in-Thailand-Cause-43-Deaths-24690.shtml 

http://makli.com/tornado-in-mississippi-0036971/tornado-in-mississippi/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake 

http://suphat.igetweb.com/index.php?mo=3&art=99454 



421 

http://www.angelfire.com/folk/witpong/part_continuous.htm 

http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/ex_part_perfect.html 

http://pioneer.chula.ac.th/~rantikar/Grammar.html 

http://www.englishub.com/index.php?lay=show&article&Id=568702&Ntype=12 

http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0-19-436624-3-b.pdf 

http://www.znanje.org/knjige/english/grammar/verbs/pastperf.htm 

http://train.doae.go.th 

http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/past_cont.html 

http://grammar.ccc.commnet.edu/GRAMMAR/cgi-shl/quiz.pl/sentence_types_quiz_form=1 

http://www.kw.ac.th/pitak/k3_online/complex1.html 

http://englishpage.com/verbpage/presentperfect.html 

http://angelfire.com/folk/witpong/present_perfect.htm 

http://www.englishpage.com 

http://www.cmw.ac.th/elibrary/fileselibrary/English/.../sex3p01.htm 

http://www.englishclub.com/.../verb-tenses_present-perfect.htm 

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

http://train.doae.go.th/…/present_perfect_tense_subject.htm 

http://www.eclecticenglish.com/grammar/PresentPerfect1A.html 

http://thaigoodview.com/node/20056 

http://www.uni.edu  

http://www.thailandvoyage.com  

http://www.freewebs.com/wichimakyou/ReportedSpeech.htm 

http://www.geocities.com/perfectlarc/direct/direct.html 



422 

http://www.numtan.com/install.storythai.com 

http://www.arunsawat.com 

http://www.oknation.net 

http://www.hirethings.co.nz/blogs.smh.com.au 

http://www.pbase.com/pro/corbis.com 

http://www.ssflibrary.net 

http://www.yelifari.com 

http://picasaweb.google.com 

http://www.sparkpeople.com/resource/fitness_articles.asp?id=743 

http://www.huffingtonpost.com/natalia-rose/do-you-have-to-exercise_b_179263.html 

http://www.healthy-weight-loss-made-easy.com/exercise-questionnaire.html 

http://www.ungkrit.com/lessons/g_verb_23.php  

http://globalwarming.com/2010/05/statistics-of-the-global-.... 

http://environment.about.com/od/globalwarming/tp/globalwarmtips.htm     

http://www.wikihow.com/Take-Action-to-Reduce-Global-Warming          

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

http://www.buggle.com/articles/global-warming-problems.html by Abhijit Naik, 2010. 

http://blog.eduzones.com/yimyim/3354 

Learning  Sentences  In  English By Phramaha  Surasak   Suramedhi ,President  of  English  

Club (B.A. in English(3rd Years) MCU.NM., B.B. DOU, USA.(In progress) ) 

http://www.crosswordpuzzlegames.com/christmas.html 

http://Fitness-ontheweb.com 

www.energysavingtrust.org.uk/...energy/...energy.../Tips...energy/T... 



423 

http://www.energyquest.ca.gov/saving_energy/index.html  

http://www.samutprakan.net/5800/E-Book/massage/massage2.html 

http://www.samutprakan.net/5800/E-Book/massage/massage3.html 

http://www.samutprakan.net/5800/E-Book/massage/massage4.html 

http://www.samutprakan.net/5800/E-Book/massage/massage5.html 



424 

คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูเขียนและเรียบเรียง 

1. นายทว ี โอมาก ขาราชการบํานาญ 

2. นายทองจุล ขันขาว สถาบัน กศน.ภาคกลาง 

3. นางชนิดา ดียิ่ง ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1. นางสุภาพรรณ  นอยอําแพง  ศึกษานิเทศก กศน. 

2. นางทองพิน ขันอาสา ศึกษานิเทศก กศน. 

3. นางสาวอนงค   เช้ือนนท สํานักงาน กศน เขตบางเขน 

 

พัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 

1. นางสาวศรีสวาง  เลี้ยววารินทร ขาราชการบํานาญ 

2. นางสาวชนิดา  ดียิ่ง  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3. นางทองพิณ  ขันอาษา ศึกษานิเทศก กศน. 

4. นางสาวสุลาง  เพ็ชรสวาง กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรนิทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังท่ี 2 
 

ที่ปรึกษา 

1.  นายประเสริฐ บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                   รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางศุทธิน ี งามเขตต  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 

1.  นางสาวศรีสวาง เลี้ยววาริณ   ขาราชการบํานาญ 

2.  นางทองพิน  ขันอาสา   หนวยศึกษานเิทศก 

3. นางชนิดา  ดียิ่ง   ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560 

 

ที่ปรึกษา 

1.  นายสุรพงษ จําจด                     เลขาธิการ กศน. 

2.  นายประเสริฐ หอมดี                   ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                                      ปฏิบัติหนาท่ีรองเลขาธิการ กศน. 

3.  นางตรีนุช สุขสุเดช                ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

                               และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผูปรับปรุงขอมูล  

นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน      กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

คณะทํางาน 

1. นายสุรพงษ  ม่ันมะโน             กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป         กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ           กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง            กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

6. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน              กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน      กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8. นางสาวชมพูนท สังขพิชัย               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




