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หนังสื อเรียน สาระความรู้พนฐาน
ื

รายวิชา การอ่าน – เขียน (เลือก)
รหัส พต
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช

สํานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือเรียนนี้เป็นลิขสิทธิิ์ของสำนักงาน กศน.
ห้ามนำไปพิมพ์ เพื่อจำหน่าย โดยมิได้รับอนุญาต
จากสำนักงาน กศน.

เอกสารทางวิชาการลําดับที 24/2557
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คํานํา
หนังสือเรี ยน การอ่าน-เขียน เป็ นหนังสือเรี ยน ทีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนได้เคยจัดทํา
ตามหลัก สูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช
หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพือพัฒนา
ทัก ษะทางภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ย น กศน.โดยเน้นการพัฒ นาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษติ ด ต่ อสื อสารในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ซึ งในสภาวการณ์ ปัจ จุ บัน ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ย น สํานัก งานส่ งเสริ มการศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย จึ ง เห็ น ว่ า ชุ ด
ภาษาอังกฤษการอ่าน-เขียน จะเป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน กศน.ในปัจจุบนั จึงได้นาํ ชุดภาษาอังกฤษดังกล่าว
มาจัดทําเป็ นรายวิชาการอ่าน- เขียน เป็ นรายวิชาเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
และได้จดั ทําหนังสื อเรี ยนรายวิชานี ขึน เพือใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยน กศน. โดย มีเนือหาเกียวกับ การเดินทาง รู้จกั เครื องหมาย สัญลักษณ์
เกี ยวกับการเดิ น ทาง การรู้ จ ักใช้ค าํ ศัพท์ สํานวน บทสนทนาเกียวกับสวัสดิ ภาพ การระมัด ระวังความ
ปลอดภัยเป็ นสิ งจําเป็ นในชีวิตประจําวัน เพิมพูนทักษะในการอ่านเนื อหาเรื องสัน เกียวกับชีวประวัติและ
ผลงานของบุคคลสําคัญของโลก การรู้ศพั ท์และสําเนาเกียวกับเทศกาลต่าง ๆ และการเขียนบันทึก จดหมาย
การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ มีหลักการโดยเฉพาะสําหรับการเขียนแต่ละรู ปแบบ แบ่งเป็ น บท ได้แก่
บทที Would you like to know the signs and signals?
บทที “Safety First” is important in daily life.
บทที Would like to know the famous persons?
บทที Would you like to know the interesting festivals?
บทที How can we write good English?
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณผูเ้ ขียนและ
คณะกรรมการทุก ท่านทีได้ช่วยจัดทําหนังสื อเรี ยนชุด ภาษาอังกฤษการอ่าน-เขีย น และผูพ้ ฒั นามาเป็ น
รายวิชาเลือก การอ่าน-เขียน มา ณ โอกาสนีและหวังเป็ นอย่างยิงว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้ รี ยน กศน.
ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น หลักสู ตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ทีเลือกรายวิชาการอ่าน-เขียน เป็ นรายวิชาเลือก และผูส้ นใจทัวไป

สํานักงาน กศน.
กันยายน
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
1. ผูเ้ รี ย นควรทําแบบทดสอบก่ อนเรี ย น เพือทดสอบตนเองว่ ามีค วามรู้ เกี ยวกับเรื องที ศึก ษา
เพียงใด
2. ผูเ้ รี ยนควรมีพจนานุกรมภาษาอังกฤษสําหรับใช้คน้ หาความหมายของคําเพิมเติม ขณะศึกษา
และทํากิจกรรม
3. ผูเ้ รี ย นต้องศึก ษาและทํากิ จ กรรมทุ ก ขันตอนในชุ ด วิ ชานี เพือประเมิน ว่ ามีค วามรู้ เพิมขึ น
หรื อไม่
4. แต่ละกิจกรรมจะมีเครื องหมายกํากับ เพือแสดงว่าผูเ้ รี ยนต้องทําอะไร ดังนี
ให้ผเู้ รี ยนอ่านหรื อศึกษา
ให้ผเู้ รี ยนฟังการอ่านของครู /ครู เปิ ดเสียงการอ่านทีบันทึกไว้แทนการอ่านจริ ง
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กเขียน
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กพูด
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โครงสร้ างวิชาการอ่าน – เขียน
การอ่ าน – เขียน
สาระสํ าคัญ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เป็ นทักษะทีสําคัญในการเรี ยนภาษาเพือการสือสาร

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. อ่านเขียนสัญลักษณ์และเครื องหมาย ตารางรถไฟ กําหนดการเดินทาง แผนผังและทีตังของ
ร้านอาหาร และการบริ การได้
2. อ่านเรื องสันเกียวกับความปลอดภัยในการเดินทาง การใช้เครื องมือเครื องใช้ไฟฟ้ า และการ
ขนส่ง แล้วตอบคําถามได้
3. อ่านชีวประวัติ และผลงานของบุคคลสําคัญ และตอบคําถามได้
4. อ่านเรื องงานพิธีต่าง ๆ ทังของประเทศไทย และประเทศทีใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ได้
5. เขียนเรื องเกียวกับครอบครัวของตนเองและผูอ้ ืนได้
6. เขียนเรื องเกียวกับกิจวัตรประจําวันได้
7. เขียนบรรยายสถานทีต่าง ๆ เช่น ห้องในบ้านได้
8. เขียนจดหมายสัน ๆ ถึงเพือนได้
9. จดข้อความทางโทรศัพท์ในฐานะเป็ นพนักงานประชาสัมพันธ์ได้
10. กรอกแบบฟอร์มสมัครงานได้
11. เขียนเรื องสัน ๆ การเลือกซือของขวัญวันเกิดได้

ขอบข่ ายเนือหา
ตอนที
ตอนที
ตอนที
ตอนที
ตอนที

Would you like to know the signs and signals?
“Safety first” is important in daily life.
Would you like to know the famous persons?
Would you like to know the interesting festivals?
How can we write good English?
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
Part I Match the following expressions with the signs and signals.
1.

No Parking

a.

2.

Park the cars here

b.

3.

No smoking

c.

4.

Don’t drop litter here

d.

5.

Turn left

e.

6.

A school is here

f.

7.

Make a U. turn

g.

8.

Turn right

h.

9.

Bus stop

i.

10.

There is a telephone here

j.

Part II Find the correct meaning in B for each word in A. Put a-j in ( ).
A
(……….) 1. Health center
(……….) 2. litter
(……….) 3. depart
(……….) 4. arrive
(……….) 5. rescue

a.
b.
c.
d.
e.

B
light waste or worthless material
reach a place
everyday
closed van for carrying sick people
leave, go away
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(……….) 6. transport
(……….) 7. character
(……….) 8. success
(……….) 9. daily
(……….) 10. ambulance

f.
g.
h.
i.
j.

group of local medical service
the gaining of what is aimed at
a person who is well-known in a novel or play
carry goods or persons from one place to another
make safe from danger

Part III Read this passage.
Jim visited John. His cousin, during the holidays. He stayed at John’s house in the country. If the
weather was good they went out and played football. If the weather was bad they stayed home and played
games or watched the television.
Yesterday they watched the television together. It was a story of a farmer. He went to the market
and bought some animals : a sheep, a chicken and a fox. On his way he came to a stream. It was wide and
deep and he could not walk across it. Then he found a small boat. There was a room in it for the farmer
with only one of the animals. He could take the animals only one at a time but not all together. He
couldn’t leave the fox with the sheep or the chicken. He thought for a while and at the end he found a
way. First he took the fox and left it on the opposite side of the stream. Then he went back and brought
the sheep to the other side. He took the fox back into the boat. He brought the fox back to the first side and
left it there. He took the chicken away and brought it to the sheep. The last time he took the fox. In this
way all animals were safe.
A. Put a  in front of the correct answer.
1. If the weather was good Jim and John………
a. Played games
b. Watched the television
c. Stayed home
d. Play football
2. “it” in “There was a room in it for the farmer with only one of the animal,” refers to………
a. The boat
b. The stream
c. The chicken
d. The sheep
3. The farmer could not take the animals at the same time because………
a. The fox was big
b. The boat was broken
c. The boat was small
d. The stream was wide and deep
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4. Which animal came on the opposite side of the stream first?
a. The sheep
b. The fox
c. The chicken
d. The fox and the sheep
5. Which animal came the second?
a. The sheep
c. The chicken and the sheep

b. The fox
d. The fox and the chicken

6. Which animal came the third?
a. The chicken
c. The sheep and the fox

b. The fox
d. The chicken and the fox

7. Which animal came last?
a. The chicken
c. The sheep

b. The fox
d. The chicken and the sheep

8. What happened at the end of the story?
a. The fox killed the chicken.
b. The fox killed the sheep.
c. All the animals arrived the farmer’s house.
d. All the animals were drown.
9. Which is the good name of this story?
a. A stupid sheep
b. A careless chicken
c. A clever famer
d. A clever fox
10. “On his way” means the way to………
a. John’s house
b. The farmer’s house
c. Jim’s house
d. The market
B. Fill in the blanks with underlined words in the passage.
1.
2.
3.
4.

In will be ………. If you walk on the footbath.
Traffic is so bad ………. The rush hours.
This river is very ………. And deep.
Let’s sing this song ……….. .
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5. The hospital is on ………. Side of the bank.
6. What time does the train ………. Bangkok?
7. I like the ………. in the north in the cool season.
8. She lost her handbag yesterday and her sister ………. It this morning.
9. Be careful when you walk ………. the street.
10. Which do you want, coffee ………. tea ?
Part IV Fill in the application form.
Application form.
Name :
Birthdates :
Nationality
Religion :
Buddhist
Height :
Education Background :
Hobbies :
Address :
Telephone No :

Sex :

Christian

Muslim

Male
Age :

others
Weight :

Female
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บทที
Would you like to know the signs and signals?
สาระสํ าคัญ
การเดิน ทางไปยังที ต่าง ๆ จําเป็ นต้องรู้จ ักสัญลักษณ์และเครื องหมายต่ าง ๆ รวมทังกําหนดการ
เดินทาง ตารางรถไฟ แผนผังและประกาศต่าง ๆ ด้วย

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. อ่านสัญลักษณ์และเครื องหมายการจารจร ข้อห้าม และประกาศต่าง ๆ ได้
2. อ่านตารางการเดินรถไฟ และตอบคําถามได้
3. อ่านแผนผังแสดงทีตังของสถานทีต่าง ๆ ได้
4. อ่านประกาศทีตังของร้านอาหารและการบริ การได้
5. อ่านประกาศทีตังของร้านอาหารและการบริ การได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

Do you know the signs and signals around us?
What time does the train leave Buri Fam?
Would you like to take a tip to the north?
Where is the bank?
Where would you like to eat?
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เรืองที
Do you know the signs and signals around us?
ให้ผเู้ รี ยนดูเครื องหมายสัญลักษณ์ ข้อความทีเป็ นความหมายของเครื องหมายและสัญลักษณ์นัน ๆ
ดังต่อไปนี
Look listen and read. ดูเครื องหมาย / สัญลักษณ์และฟังข้อความ

Turn right.

Turn left.

Don’t turn right.

Don’t turn left.

Come along the way.

Don’t go in here.

Parking.

No Parking.

No Eating.

Don’t wear shoes here. No Smoking.

There is a telephone here.

Don’t drop litter here.

No motorcycle and Do not enter.
bicycle.

Bus stop.
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Make a U. turn.

Cross the street here.

A school is here.

Do no touch.

No
Parking. Park the cars here.
(From 06.00-12.00)

สําหรับเครื องหมายหรื อสัญลักษณ์ทีมีจอ้ ความกํากับไว้ มีดงั นี
No Smoking

Don’t walk on the Keep our class clean.
grass.

Wash you hand here.

No Swimming.

Put the litter here.

No fishing.

No play football here. Don’t feed
animals.

the
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Word Study
parking (n.)
turn right
turn left
carry on along
the way
smoking (n.)
stop (v.)
walk (v.)
grass (n.)

การจอดรถ
เลียวขวา
เลียวซ้าย
ตรงไปข้างหน้า

keep (v.)
put (v.)
litter (n.)
fishing (n.)
wash (v.)
การสูบบุหรี , ควันไฟ clean (adj.)
หยุด
in
เดิน
out
หญ้า

รักษาไว้
ใส่
เศษขยะ, เศษกระดาษ
การตกปลา
ล้าง
สะอาด
ทางเข้า
ทางอก

Activity 1 Find the correct meaning in B for each word in A. Put a-e in ( ).
A
(………)
(………)
(………)
(………)
(………)

1.
2.
3.
4.
5.

Parking
smoking
stop
litter
keep

B
a. put an end to the movement.
b. remain or stay.
c. light waste or worthless material.
d. stopping a vehicle at a place and leaving it there for a time.
e. activity of smoking cigarettes.

Activity 2 Write the meaning of these signs or signals.
Example

1.

2.

Coming or going in
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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เรืองที
What time does the train leave Buri Fam?
อ่านตาตางรถไฟต่อไปนี แล้วตอบคําถาม
Time

Station

Dep.

time (n.)
station (n.)
depart (dep.) (v.)
arrive (arr.) (v.)
Buri Ram

8.20
11.45
13.05
13.30
14.00
15.30

8.00
8.25
11.55
13.10
13.35
14.05
-

Buri Ram
Lamplaimas
Nakhon Ratchasima
Kangkoy
Saraburi
Ayutthaya
Bangkok

เวลา
สถานี
ออกจาก
มาถึง
บุรีรัมย์

Arr.

Word Study
Lamplaimas
Kangkoy
Saraburi
Ayutthaya
Bangkok

ลําปลายมาศ
แก่คอย
สระบุรี
อยุธยา
กรุ งเทพ ฯ

การเดินทางโดยรถไฟ ผูเ้ รี ยนจะพบเห็นสัญลักษณ์และตัวย่อ ดังนี
RAP
EXP.DRE
DRC.
ORD.
EXP.
SPC.DRC.
//
1,2,3
@

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Repaid Train
Express Diesel Railcar
Diesel Railcar
Ordinary Train
Express Train
Special Diesel Railcar
No stop
Classes
Ari – conditioned second class coach
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Activity 3 Answer there questions.
1. What time does the train leave Buri Ram?
………………………………………………………………………………………..
2. What is the first station?
………………………………………………………………………………………..
3. If you are at Nakhon Ratchasima you to go to Bangkok by this train, what time will
you come to the station?
………………………………………………………………………………………..
4. How long does the train take from Nakhon Ratchasima to Kangkoy?
………………………………………………………………………………………..
5. How long does the train take from Saraburi to Ayutthaya?
………………………………………………………………………………………..

14

เรืองที
Would you like to take a tip to the north?
อ่านโปรแกรมการเดินทางไปท่องเทียวภาคเหนือของ Bob ดังต่อไปนี
Programme
January 5-9
Day One
Day Two
Day three
Day four
Day five

programme (n.)
depart (n.)
arrive (v.)
train (v.)
stay (v.)
night (n.)
shopping (n.)
visit (v.)
plane (n.)

: Depart Bangkok
: Arrive in Chiang Mai by train. See Wat Doy Sutep.Stay
the night at Wiang Ping Hotel. Shopping at the Night Bazaar.
: Visit Wat Phra Singh.
Shopping at the Night Bazaar.
: Visit Wat Chiang Mun.
Shopping at the Night Bazaar.
: Depart Chinag Mai by plane.
Arrive in Bangkok.

โปรแกรม
ออกจาก
มาถึง
รถไฟ
พักอยู่
กลางคืน
การซือของ
ไปเยียม
เครื องบิน

Word Study
Chiang Mai
Wat Doy Sutep
Wiang Ping Hotel
Night Bazaar

Wat Phra Singh
Wat Chiang Mun

เชียงใหม่
วัดดอยสุเทพ
โรงแรมเวียงพิงค์
ศู น ย์ ก ล า ง ซื อ ข า ย
สิ งของพืนเมืองของ จ.
เชียงใหม่
วัดพระสิงห์
วัดเชียงมัน
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Activity 4 Find the correct meaning in B for each word in A. Put a-e in ( ).
A
(………)
(………)
(………)
(………)
(………)

1. programme
2. depart
3. arrive
4. stay
5. visit

B
a. go or come to see a person or a place.
b. reach a place.
c. leave, go away
d. plan of what is to be done.
e. remain or continue in the same place.

Activity 5 A. Answer there questions.
1. Where will Bob take a trip?
………………………………………………………………………………………..
2. How long will he stay there?
………………………………………………………………………………………..
3. How will he go to Chiang Mai?
………………………………………………………………………………………..
4. Where will he visit on the sixth of January?
………………………………………………………………………………………..
5. Where will he stay in Chiang Mai?
………………………………………………………………………………………..
6. Where will he visit in the seventh and eighth of January?
………………………………………………………………………………………..
7. When will he leave Chiang Mai?
………………………………………………………………………………………..
8. When will he arrive in Bangkok?
………………………………………………………………………………………..
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B. สมมุตวิ ่าผู้เรียนมีเพือนชาวต่างประเทศจะมาเทียวประเทศไทย ให้ ผู้เรียนเขียนโปรแกรมการท่ องเทียว
ไปยังจังหวัดเชียงราย เพือให้ เพือได้ รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี
- ใช้เวลา วัน
- จากกรุ งเทพฯ เดินทางโดยรถไฟ
- พักโรงแรม
- ไปเยียมดอยตุง (Doi Tung), สามเหลียมทองคํา อําเถอเชียงแสน (Golden Triangle in Chiang San)
- กลับวันที ของการเดินทาง
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เรืองที
Where is the bank?
ดูแผนผังของชุมชนแห่ งหนึง แล้วทําตามคําสังต่อไป

coffee shop (n.)
health center (n.)
police station (n.)
bus station (n.)
post office (n.)

Word Study
ร้านกาแฟ
bank (n.)
ศูนย์อนามัย
school (n.)
สถานีตาํ รวจ
river (n.)
สถานีขนส่ง
house (n.)
ทีทําการไปรษณี ย ์
Wattana Road

ธนาคาร
โรงเรี ยน
แม่นาํ
บ้าน
ถนนวัฒนา
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Activity 6 Find the correct meaning in B for each word in A. Put a-e in ( ).
A
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1.
2.
3.
4.
5.

coffee shop
bus station
post office
health center
police station

B
a. office of the local police force.
b. small restaurant serving coffee and simple meals.
c. group of local medical service.
d. place where buses and coaches stop.
e. building or room where postal business take place.

Activity 7 Fill in the blanks with the given words from B.
A
1. Tongchai’s house in behind……………
2. The bank is on……………
3. Wipawan’s coffee shop is nest to……………
4. The health center is nest to……………
5. The school is in front of……………
6. The temple is between the school and……………
7. The bus station is near……………
8. The temple is behind……………
9. The bank is next to……………
10. The post office is opposite to……………

B
a. Wattana Road
b. The health center
c. Wipawan’s coffee shop
d. The temple
e. The post office
f. The river
g. The bank
h. The school
i. Metta’s house
j. Kanlaya’s coffee shop
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เรืองที
Where would you like to eat?
A. Read these advertisements and study the sentences and words. Do the following activities or
exercises.

20

Word Study
ไต
dishes (n.)
พนมพาย
daily (adv.)
การรับประทานอาหารเย็น except (prep.)
ทําให้มีรสชาติ
nightly (adv.)

kidney (n.)
pie (n.)
dining (n.)
tasty (adj.)

จานอาหาร
ทุก ๆ วัน
ยกเว้น
ทุกคืน

Activity 8 Find the correct meaning in B for each word in A. Put a-e in ( ).
A
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1.
2.
3.
4.
5.

dishes
tasty
daily
nightly
except

B
a. every night
b. everyday
c. not including, but not
d. plates, bowls, cups and saucers used for a meal
e. having a pleasant favour
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Activity 9 Answer the questions.
1. Which restaurant serves British food?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2. Which restaurant serves Greek salad?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3. How many days a week is “Hot Beat” open?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
4. Which restaurant serves Indian food?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
5. Which restaurant serves special set lunch at the price of 250 ฿ per head
from 12.00 – 14.00 a.m.?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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บทที 2
“Safety First” is important in daily life”
สาระสํ าคัญ
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน และบทสนทนาเกียวกับสวัสดิภาพ และความระมัดระวังความปลอดภัย
เป็ นสิ งจําเป็ นในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
. อ่านเรื องสันเกียวกับการใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย และตอบคําถามได้
. อ่านเรื องสันการช่วยเหลือเด็กทีถูกไฟฟ้ าดูด และตอบคําถามได้
. อ่านเรื องสันเกียวกับการคมนาคม และข้อพึงระมัดระวังได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที Did the helicopter rescue all of the sailors?
เรื องที 2 Is the boy safe?
เรื องที 3 What does transportation mean?
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เรืองที
Did the helicopter rescue all of the sailors?

Read this passage and do the following activities or exercises.
The sailors on the ship were very frightened. The waves were bigger than their ship. Soon a lot of
water came into the ship. Slowly the sip began to sink. It began go slide under the water. Then one of
them heard a noise in the sky.
“I can see a helicopter,” he shouted. “It’s coming to help us. It will rescue us. Here it comes.”
The sailors were very glad when they saw the helicopter. It flew over the ship The pilot made the
helicopter fly very low over the ship. The other man let down a rope ladder. Then the helicopter flew back
to the land. The helicopter quickly flew back to the ship. Two more sailors climbed on the rope ladder.
The helicopter took them to the land. Six times the helicopter flew to the ship. Soon all the men were safe.
The helicopter rescued all of them.
sailor (n.)
ship (n.)
wave (n.)
noise (n.)
sky (n.)
helicopter (n.)
pilot (n.)
rope (n.)
ladder (n.)
rope ladder (n.)
land (n.)

กลาสี, ลูกเรื อ
เรื อเดินทะเล
ลูกคลืน
เสียงอึกทึก
ท้องฟ้ า
เฮลิคอปเตอร์
นักบิน
เชือก
บันไดปี น
บันไดเชือก
พืนดิน

Word Study
frighten (v.)
sink (v.)
slide (v.)
here (v.) (p.t heard)
shout (v.)
rescue (v.)
fly (v.) (p.t flew)
climb (v.)
safe (adj.)
slowly (adv.)
smoothly (adv.)

กลัว
จม
เลือนไถล
ได้ยนิ
ตะโกน
ช่วยชีวิต
บิน
ปี น
ปลอดภัย
อย่างช้า ๆ
อย่างเรี ยบ ๆ (ทีละน้อย)
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Activity 10 Find the correct meaning in B for each word in A. Put a-e in ( ).
A
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1.
2.
3.
4.
5.

noise
ladder
frighten
rescue
sink

B
a. fill with great and sudden fear
b. make safe from danger
c. loud and unpleasant sound
d. go down
e. two lengths of wood, metal or rope for crosspieces

Activity 11 Underline the correct answer of each question.
1. What happened to the ship? It was going………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
(to land, to sink, to help the sailors, to get on the helicopter)
2. How many men are there on the helicopter? There are……………………….……….
…………………………………………………………………………………………….
(two, four, six, twelve)
3. How many sailors are there on the ship? There are …………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
(two, four, six, twelve)
4. How many men were safe? …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
(two, six, some of them, all of them)
5. It will rescue us, “rescue” means ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
(make safe, make afraid, was glad, fly over)
6. How many times did the helicopter take the men to the land?
…………………………………………………………………………………………….
(two, four, six twelve)
7. The other man let down a rope ladder. “a rope ladder” refers to ……………………..
…………………………………………………………………………………………….
(the ship, the ladder which is made of iron, the helicopter, the ladder which is made of a rope,)
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8. Then one of them heard a noise, “them” refers to the ……………………………..….
…………………………………………………………………………………………….
(sailors, pilots. ships, helicopters)
9. The sailors were frightened, “retightened” means …………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
(glad, heard a noise, afraid, flew over)
10. It began to slide under the water. “to slide” means …………………………….…….
…………………………………………………………………………………………….
(to move quickly, to move smoothly, to fly back to the land, to climb up the ladder)
Activity 12 Rearrange the given sentences in the correct order. Put a-j in ( ).
(…) 1. The ship began to sink.
(…) 2. They took two more sailors to the land.
(…) 3. They were safe.
(…) 4. The climbed up the ladder.
(…) 5. The helicopter was very low.
(…) 6. He let down the rope.
(…) 7. The helicopter was coming to help the sailors.
(…) 8. They took them to the land.
(…) 9. The water came into the shop.
(…) 10. The helicopter flew back to the ship.

Study about words
ให้ผเู้ รี ยนสังเกตคําศัพท์จากเรื องทีอ่านดังต่อไปนี
. การใช้ Suffix
คํา sailor และ frighten เป็ นคําทีประกอบด้วย ส่วนคือ คําหลักและอักษรหรื อกลุ่มอักษรนํามาเติม
ข้างหลัง ส่วนทีนํามาเติมข้างหลังทีเรี ยกว่า suffix หรื อ วิภตั ติ
ดังนัน suffix ก็คือ อักษรหรื อกลุ่มของอักษร หรื อคําทีนํามาเติมในส่ วนหลังของคําหลัก ทําให้มี
ความหมายเปลียนไปจากความหมายเดิม
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ตัวอย่าง He sails the boat between the island.
The two sailors climbed up the ladder.
The animals took fright at the sound of a gun.
The sailors on the ship were very frightened.
They had a frightened journey.
ให้สงั เกต suffix และความหมายดังต่อไปนี
Suffix
able
er
full
ible
less
or
en

Meaning
able to be
on who
full of
able to be
without
one who
fill with

Example
wearable, trainable
builder, reader, writer
hopeful, playful, joyful
flexible
careless, restless, harmless, hopeless
visitor, sailor, editor
frighten

2. คํานาม (Nouns)
คํานามทีปรากฏในเรื องทีอ่านทีต้องการให้ผเู้ รี ยนได้ทราบก็คือ คํานามทีนับได้ (Countable Noun)
เป็ นคํานามทีสามารถนับเป็ นชิน ๆ ได้ หรื อมีรูปร่ าง เช่น engineer, kangaroo, radio ส่ วนคํานามทีนับไม่ได้
(Uncountable หรื อ Mass Noun) เช่น milk, water, sugar, ete. จะยังไม่นาํ มากล่าวในทีนี
คํานามทีนับได้ (Countable Noun) เมือมีจาํ นวนเป็ นหนึ ง หรื อเอกพจน์ (Singular) ให้ใช้ Article a
หรื อ a หรื อ an นํา เช่น a dolphin, a barber, a box, an elephant แต่เมือมีจาํ นวนมากกว่าหนึ ง หรื อพหูพจน์
(Plural) จะมีรูปเปลียนไป ดังนี
. เติม s เช่ น
a sailor – sailors
a ship – ships
a pilot – pilots
a helicopter – helicopters
2.2 เติม es แต่ถา้ มี y ให้เปลียน เป็ น i ก่อนแล้วเติม es เช่น
a buffalo – buffaloes
a butterfly – butterflies
2.3 เติม es หรื อ s เช่น
a box – boxes
a bus – buses
2.4 เติม s เมือมี e อยูแ่ ล้ว เช่น
an orange – oranges
a wave – waves
a time – times
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2.5 เปลียนรู ปไป เช่น
a man – men
a tooth – teeth
2.6 คงรู ปเดิม เช่น
a sheep – sheep

a woman – women
a foot – teet
a fish – fish

3. Synonyms
คือคําทีมีความหมายเหมือนกัน หรื อเกือบเหมือนกัน เช่น
rope – cord
shop – store
4. Compound Words
คือคําประสม หรื อ คําทีเกิดจากนําคํา คํามาประสมกัน เช่น
out + side = outside
rain + drop = raindrop
cow + boy = cowboy
snow + ball = snowball
5. คําวิเศษณ์ (Adverbs) คือคําทีขยายกริ ยา (Verb) เช่น
He is slow. (Adjective)
He dances slowly. (Adverb)
The helicopter is quick.
The helicopter quickly flew back.
6. คํากริยา (Verbs) คือคําทีแสดงกริ ยาอาหารของประธานของประโยค
คํากริ ยาทีใช้ประโยค The Past Simple Tense มีดงั นี
. เติม ed เช่น
frighten – frightened
shout – shouted
climb – climbed
rescue – rescued
6.2 เปลียนรู ปไป เช่น
begin – began
hear – heard
make – made
fly – flew
come – came
take – took

a child – children
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Study about structures
1. ประโยค The Past Simple Tense
เป็ นประโยคทีแสดงการกระทําทีเกิดขึนในอดีต ส่วนใหญ่เรื องทีนํามาให้อ่านจะเป็ นเรื องทีเกิดขึ น
ในอดีต เป็ นเรื องเล่าหรื อนิทาน
ตัวอย่าง The waves were bigger than their ships. Soon a lot of water came into the ship.
2. ประโยค The Present Simple Tense
เป็ นประโยคทีแสดงการกระทําทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั หรื อเป็ นเหตุการณ์ทีเกิดขึ นเป็ นกิจวัตรนิ สัย
ในเรื องทีอ่านจะปรากฏ The Present Simple Tense ในส่วนทีเป็ นคําพูด
ตัวอย่าง “I can see a helicopter” he shouted. “It’s coming to help us.”
3. ประโยค The Future Simple Tense
เป็ นประโยคทีแสดงการกระทําทีจะเกิดขึนในอนาคต เช่น
“….It will rescue us. Here it comes.”

Study about cause and effect
ผูเ้ รี ยนได้อ่านเรื อง Did the helicopter rescue all of the sailors? มาแล้ว ผูเ้ รี ยนจะเห็นว่ามีประโยค
หรื อข้อความทีมีความหมายเป็ นเหตุ และมีประโยคหรื อข้อความที มีค วามหมายสัมพันธ์กนั คื อเป็ นผล
(Cause and effect) เช่น
cause

effect

1.

The waves were bigger
Than their ship.

The sailors on the ship
Were very frightened.

2.

A lot of water came
into the ship.

Slowly the ship began
to sink.

3.

When they saw the
helicopter……..

The sailors were very glad.
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ให้ผเู้ รี ยนเขียนประโยค หรื อข้อความทีมีความหมายเป็ นผล effect ตาม cause ทีให้ไว้
cause
effect
4.

A sailor heard a noise in
the sky.

5.

The helicopter took
them to the land.

.

Study about main idea and details
main idea เป็ นความคิดทีสําคัญทีสุดในข้อความหนึ งซึงต้องการให้ผอู้ ่านทราบ ประโยคหลาย ๆ
ประโยคในข้อความหนึง ๆ จะอธิบายถึง main idea ของข้อความนัน ๆ
details เป็ นประโยคต่ าง ๆ ทีอธิบายถึง main idea ในข้อความหนึ ง ๆ และให้รายละเอียดของ
ข้อความนัน ๆ
Example :
1. Some trains travel under the ground. They are called subway trains. They travel through large
tunnels that have been dug in the earth and rock. Often people riding and walking above ground cannot
hear the trains.
Main Idea - subway trains
Details - all the other sentences
2. Some airplanes are huge. They can carry hundreds of people. They may have five or more
doorways. One big plane carried our first space shuttle on a test fight.
Main Idea _________________________
Details _________________________
3. The people are on this plane for many different reasons. Some people on the plane are on their
way to business meetings. Others are going on vacation. Still others are moving to new homes.
Main Idea _________________________
Details _________________________
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4. Mr. Johnson takes many plane trips. He travels on his job. He went to Chicago, last week.
Next week he will go to Ohio. In November he will fly to Washington, D.C.
Main Idea _________________________
Details _________________________
5. Mrs. Jane Brown was a writer of mystery stories. In all, she wrote 90 books, 20 plays, and 10
volumes of stories. Her books have sold over 500 million copies.
Main Idea _________________________
Details _________________________
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เรืองที 2
Is the boy safe?

Read this passage and do the following activities or exercises.
Yesterday Tongchai walked along a road. He was going to meet his friend. Suddenly a man ran
towards him and asked for help. He said that a boy was hurting by the electricity. An electric wire was
broken. He put his hands on the post.
Tongchai and the man ran to the post. He asked the man to telephone for an ambulance.
Tongchai did not touch the boy. He found a rope and made a loop at one end of the rope. He held the
other end in his left hand. Then he threw the loop over the boy’s head and shoulders. He pulled hard with
both hands and pulled the boy from the post.
Soon an ambulance came. They carried him to the ambulance. At the hospital the doctor helped
the boy. He was better. After a few days he was well. His parents thanked Tongchai and the other men
for saving their son.

electricity (n.)
ambulance (n.)
rope (n.)
loop (n.)
end (n.)
shoulder (n.)
parents (n.)
wire (n.)
post (n.)

ไฟฟ้ า
รถพยาบาล
เชือก
ห่วง
ปลาย
หัวไหล่
บิดา มารดา
สายไฟฟ้ า
เสา

Word Study
find (v.) (p.t. found)
make (v.) (p.t. made)
hold (v.) (p.t. held)
throw (v.) (p.t. threw)
pull (v.)
carry (v.)
save (v.)
electric (adj.)
break (v.) (p.p. broken)

พบ
ทํา
ถือ
โยน
ลาก
แบก, หาม
ช่วยให้ปลอดภัย
ทีเกียวกับไฟฟ้ า
หัก, แตก
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telephone (n.)
touch (n.)

โทรศัพท์
แตะ

towards (prep.)
hard (adv.)
both (adj.)

ไปยัง
แรง, หนัก
ทังคู่

Activity 13 Find the correct meaning in B for each word in A. Put a-e in ( ).
A
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1.
2.
3.
4.
5.

ambulance
wire
loop
post
save

B
a. shape produced by a curve crossing itself.
b. piece of metal or wood set upright in the ground to
support something
c. closed van for carrying sick people
d. make or keep somebody from danger
e. metal drawn out into in form of thread

Activity 14 Rearrange the given sentences in the correct order. Put 1-10 in ( ).
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1. Tongchai threw the loop over the boy’s head and pulled him form the post.
2. Tongchai walked along a road.
3. An ambulance came.
4. The boy put his hands on the post
5. The doctor helped the boy.
6. His parents thanked Tongchai and the men.
7. The boy was better.
8. A man ran towards Tongchai and asked for help.
9. Tongchai ran to the post.
10. The man telephoned for an ambulance.
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Activity 15 Fill in the blanks with the given words.
the post
telephone
was broken ambulance
thanked
a loop
was hurt
helped
was better
carries
1. An……………… is a van carrying people who are ill.
2. Boon is a hunter. He made ……………… at one end of the rope and threw it over the animal’s head.
3. Doctors and nurses ……………… sick people at the hospital.
4. Chaiya was sick. He took some medicine. After a few day he ………………
5. There are some electric wires on ………………
6. Pong will invite me to his birthday party. He ……………… me today.
7. There are a lot of coconuts on the ground. Boonmee ……………… them to his boat.
8. Bob bought me a book. I like it very much. I ……………… him and gave him a pen.
9. He got an accident. He ……………… at his leg.
10. Suchitra dropped a glass of water. It ……………… into pieces.
Activity 16 What is the main ides of this passage?
Study about words
ให้ผเู้ รี ยน สังเกตคําศัพท์จากเรื องทีอ่านดังต่อไปนี
. คํานามทีนับไม่ได้ (Uncountable Nouns)
เช่นคํา rice, sugar, water คําเหล่านี ไม่ใช้ article a หรื อ an และมีรูปเป็ นเอกพจน์เสมอ เช่น
Sugar is sweet.
We drink water everyday.
สําหรับคํานามทีมีในบทเรี ยนนี ทีผูเ้ รี ยนควรสนใจก็คือ คํา electricity เป็ นคํานามทีนับไม่ได้ ให้
ผูเ้ รี ยนสังเกตคําทีมีความหมายเป็ นประเภทเดียวกัน แต่มีหน้าทีหรื อเป็ นชนิดของคําแตกต่างกันไป ดังนี
electric (adj.)
An electric wire was broken.
electricity (n.)
A boy was hurting by the electricity.
electrical (adj.)
This machine has an electrical fault.
electrician (n.)
An electrician is a person whose job is to install, operate, repair etc.
electrician equipment
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2. คําวิเศษณ์ (Adverbs) คือคําทีใช้ประกอบกริ ยา (Verb) เช่น
She dances well.
He walks slowly.
Suddenly a man ran towards him.
3. คํากริยา (Verbs) คือ คําทีแสดงกริ ยาอาการของประธานของประโยค เมือเป็ น The Past Simple Tense
คํากริ ยาจะเปลียนไป ดังนี
walk – walked
thank – thanked
ask – asked
find – found
pull – pulled
make – made
run – ran
throw – threw
say – said
come – came
help – help
carry – carried

Study about structures
1. การใช้ ประโยค Active Voice และ Passive Voice
ให้สงั เกตประโยคต่อไปนี



Pong
killed
the tiger.
ประโยค subject + verb + object
ประโยคลักษณะนี เรี ยกว่า ประโยค Active Voice ให้สงั เกตประโยคอีกลักษณะหนึงดังนี
The tiger was killed by Pong.
ประโยคลักษณะทีนํากรรมของประโยคมาขึนต้น แล้วเติม Verb to be ทีเป็ น The Past Simple tense
ตาม Tense เดิมคือ was แล้วท้ายหลัง by ส่ วนท้ายสุ ด คือ by และประธานอาจะละไว้ได้ ประโยค object +
verb to be + past participle + by + subject ประโยคลักษณะนีเรี ยกว่า ประโยค Passive Voice ในเรื องทีอ่าน
จะเห็นประโยค Passive Voice คือ An electric wire was broken.
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2. การใช้ ประโยคทีมี Gerund หรื อคําซึงมาจาก Verb + ing และใช้เป็ นคํานามดังนี
2.1 ใช้ทาํ หน้าทีเป็ นประธานของประโยค เช่น
Working hard is good for them.
2.2 ใช้ทาํ หน้าทีเป็ นกรรมของประโยค เช่น
They both enjoy playing football
2.3 ใช้ทาํ หน้าทีหลังบุพบท
His parents thanked him for saving their son.
ในการสะกดคํา Verb + ing บางคํามีวิธีเขียนทีแตกต่างไป เช่น
swim + ing
swimming
(เพิม m อีก ตัว)
run + ing
running
(เพิม n อีก ตัว)
save + ing
saving
(ตัด e ออก)
3. ประโยคทีมีคาํ คุณศัพท์ เปรียบเทียบ (Comparison)
การเปรี ยบเทียบใช้กบั คําคุณศัพท์ และคําวิเศษณ์ได้ มี ลักษณะ คือ
. การเปรี ยบเทียบในขันกว่า เช่น
John is taller than Jim. (เติม er)
3.2 เปรี ยบเทียบในขันสูงสุด เช่น
Andy is the tallest of all. (เติม est)
ให้สัง เกตว่ า การใช้ค ําศัพท์ในประโยคเปรี ยบเที ย บในขั นกว่ า (Comparative) และ
ขันสู งสุ ด (Superative) มีวธิ ีการดังนี
. เติม er ท้ายคําคุณศัพท์เมือเป็ นขันกว่า และเติม est เมือเป็ นขันสูงสุด เช่น
small smaller smallest
2. ก่อนเติม er เพิมอักษรอีก ตัว เช่น
big bigger biggest
3. ตัวอักษรตัวสุ ดท้ายของคําคุณศัพท์ลงท้ายด้วย e ให้เติม r เมือเป็ นขันกว่า และเติม st เมือเป็ นขันสูงสุ ด
เช่น
brave braver bravest
4. ตัวอักษร ตัวสุดท้ายของคําคุณศัพท์ คําหนึงเป็ นพยัญชนะและตามด้วย y ให้เปลียน y เป็ น i แล้วจึงเติม
er ในขันกว่า และเติม est ในขันสูงสุด เช่น
easy easier easiest
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5. คําคุณศัพท์บางคําเปลียนรู ปไป เช่น
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
many more most
far farther farthest
6. คําคุณศัพท์ทีมี พยางค์ขึนไป ให้ใช้ more นําในขันกว่า และใช้ most ในขันสูงสุด เช่น
beautiful
more beautiful
most beautiful
Study about cause and effect
The boy touched the
broken electric wire.

The boy was hurt by the

2.

Tongchai pulled hard
with both hands.

.

3.

The man telephoned
for an ambulance.

1.

4.

The doctor helped
the boy.

electricity.

.
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เรืองที 3
What does transportation mean?

Read this passage and do the following activities or exercises.
The word transportation comes from the verb to transport. Transport means to carry from one
place to another. People always want to move from one part of a city to another. We also carry things such
as oil, coal, rice and other kinds of food.
What is the most important thing in transportation? Fuel, engines, steel, rubber are not the most
important thing. Every kind of transportation uses wheels. Man invented the wheel. People should be
careful when theg travel from one place to another. They should always remind themselves “Safety first.”
transportation (n.)
part (n.)
oil (n.)
coal (n.)
fuel (n.)
engine (n.)
steam (n.)

การขนส่ง
ส่วน
นํามัน
ถ่านหิน
เชือเพลิง
เครื องยนต์
ไอนํา

Word Study
rubber (n.)
wheel (n.)
transport (n.)
move (n.)
use (n.)
invent (n.)
exle (n.)

ยาง
ล้อรอ
ขนส่ง
เคลือนย้าย
ใช้
ประดิษฐ์
เพลา (รถยนต์)

Activity 17 Find the correct meaning in B for each word in A. Put a-e in ( ).
A
(……….) 1. transport
(……….) 2. fuel
(……….) 3. engine
(……….) 4. wheel
(……….) 5. invent

B
a. create or design
b. disc or circular from that turns on an exle as on cars,
carts or bicycle.
c. carry good or persons from one place to another.
d. material for burning for example oil, wood and coal.
e. machine produces power or motion.
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Activity 18
A. Complete these sentences.
1. ……………….. is an important thing in transportation, but the most important is ……………….. .
2. When we transport something we ……………….. from place to another place.
3. We carry things such as ……………….., ……………….., ……………….. and ……………….. .
B. Fill in the blanks with the underlined words from the reading passage.
1. She is ……………….. a baby in her arms.
2. They ……………….. out last Saturday.
3. A dictionary tells us what words ……………….. .
4. When was the steam engine ………………..?
5. A hammer is ……………….. for diving in nails.
C. What is the main idea of this passage?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Study about words
ให้ผเู้ รี ยนสังเกตคําศัพท์จากเรื องทีอ่านดังต่อไปนี
. คํา transportation เป็ นคํานามทีนับไม่ได้ คํานี มาจากคํากริ ยา transport ให้สงั เกตว่า คําทีลงท้ายด้วย tion
เป็ นคํานาม เช่น
Education, occupation, reservation etc.
สําหรับคํา transportation นันใช้เป็ นคํานาม ส่วนคํา transport เป็ นได้ทงคํ
ั ากริ ยา และคํานาม
. คําวิเศษณ์ (Adverbs) คือคําทีทําหน้าทีขยายกริ ยา คุณศัพท์ บุพบท สันธาน และวิเศษณ์ดว้ ยกัน ยกเว้น
คํานามและสรรพนาม
คํา never, seldom, always, often และ sometimes เป็ นคําวิเศษณ์ (Adverbs) ในลักษณะทีบอกความ
บ่อย ความถี เพือแสดงว่าการกระทํานัน ๆ มีความถี หรื อเกิดขึนบ่อยแค่ไหน คําวิเศษณ์ชนิ ดนี เรี ยกชือว่า
Adverb of frequency
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ให้ดูตารางแสดงความหมายของคําวิเศษณ์ดงั นี
Pat
Jane
Dave
Jim and Tom
Andy and Mary
John and Ed

Sun
|
|
|
|
|

Mon
|
|
|
-

Tue
|
|
|
-

Wed
|
|
|

Thu
|
|
|
-

Fri
|
|
|
-

Sat
|
|
|
|

never
seldom
always
usually
often
Sometimes

Pat never tells lies.
Jane seldom writes letters.
Dave always cleans his teeth at night.
Jim and Tom usually go to Phuket by plane.
Andy and Mary often go to the bank by car.
John and Ed sometimes eat chocolate.
. คําสันธาน (Conjunction)
คําสันธาน คือคําหรื อกลุ่มคําทีใช้เชือมคํา วลีและประโยคให้สมั พันธ์กนั
and ใช้เชือมคํา วลีและประโยคทีมีความหมายคล้อยตามกันในความหมายว่า “และ”
ตัวอย่าง He works hard and he will pass the examination.
but ใช้เชือคํา วลีและประโยคทีมีความหมายขัดแย้งกันในความหมายว่า “แต่”
ตัวอย่าง He is a hard working but not very intelligent one.
or ใช้เชือมคํา วลีและประโยคทีมีความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง ในความหมายว่า “หรื อ”
ตัวอย่าง People always want to move from one part of a city to another or from one part of a country to
another, or from one country to another.
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Study about structures
ให้ผเู้ รี ยนสังเกตว่าประโยคทีใช้ในข้อความทีอ่านในเรื องนี เป็ นประโยคทีใช้ The Present Simple
Tense เพราะเรื องนีเป็ นเรื องทีเป็ นความจริ งทีเกิดขึนในปัจจุบนั และการใช้ Tense นี มีหลักการดังต่อไปนี
. เป็ นเหตุการณ์ หรือข้ อความทีกล่าวในปัจจุบัน เช่ น
What day is today?
The word transportation comes from the verb to transport.
2. เป็ นการกระทําทีกระทําอยู่จนเป็ นนิสัย เช่ น
I get up at five o’clock everyday.
3. เป็ นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทีเป็ นความจริง เช่ น
The sun always rise in the east.
4. เป็ นเหตุการณ์ทีจะเกิดในอนาคตอันใกล้ เช่ น
When does the plane arrive in Bangkok?
5. กล่าวในปัจจุบันถึงสิงทีจะเกิดในอนาคต หรือทํามาแล้ว เช่ น
My boss says the submitted project was approved.
สิงสําคัญในการใช้ Present Simple Tense มีดังนี
เมือประธานเป็ นนามหรื อสรรพนามเอกพจน์ บุรุษที คํากริ ยาต้องเติม s หรื อ es เช่น
He goes to school at six.
The word transportation comes from the verb to transport.
Transport means to carry from one place from one part of a city to another.
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บทที
Would you like to know the famous persons?
สาระสํ าคัญ
การรู้ศพั ท์ สํานวนและเนื อหาเรื องสัน เกียวกับชีว ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญของโลก
เป็ นการเพิมพูนทักษะในการอ่าน

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
. อ่านชีวประวัติและผลงานของ Walt Disney ตอบคําถามและทํากิจกรรมทีกําหนดให้ได้
. อ่านชีวประวัติและผลงานของ Louis Pasteur ตอบคําถามและทํากิจกรรมทีกําหนดให้ได้
. อ่านชีวประวัติและผลงานของ William Shakespeare ตอบคําถามและทํากิจกรรมทีกําหนดให้ได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที He created a cartoon character, Mickey Mouse.
เรื องที 2 He found a vaccine for rabies.
เรื องที 3 He was a famous English dramatist.
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เรืองที
He created a cartoon character, Mickey Mouse.

Read this story and do the following activities.
Many people around the world know the name Walt Disney because he was the man who created
Mickey Mouse, Donald Duck and many other cartoon characters. Walt Disney became very rich because
of these cartoon characters. When he was young, his family was very poor. Walt started selling
newspapers when he was nine years old. When he was twenty years old he got a job drawing cartoons for
a farm magazine. While he was working for this magazine, he built a studio and started drawing cartoons
in his free time. There were some mice in Walt’s studio. One mouse was brave and Walt liked it because it
used to toke food from his hand. He named it Mickey, and then he decided to create a cartoon character
named Mickey Mouse.

cartoon (n.)
character (n.)
newspaper (n.)
drawing (n.)
studio (n.)
mouse (n.) (pl. mice.)
brave (adj.)
create (v.)

การ์ตูน
อุปนิสยั , ตัวละคร
หนังสือพิมพ์
การวาดภาพ
ห้องศิลป์
หนู
กล้าหาญ
สร้างขึน

Word Study
become (v.) (p.l. became)
drawing (n.)
magazine (n.)
start (v.)
name (v.)
decide (v.)
around (adv.)

มาเป็ น, กลายเป็ น
การวาด
นิตยสาร
เริ มต้น
ตังชือ
ตัดสินใจ
รอบ ๆ
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Activity 19 Find the correct meaning for each word in B. Put a-e in ( ).
A
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1.
2.
3.
4.
5.

character
magazine
studio
create
decide

B
a. make something new or original
b. give a judgement
c. a person who is well known in a novel or play.
d. paper covered with stories or articles by various writers
e. room or hall where cinema, plays are acted and photographed

Activity 20 A. Put these events in order in order in which they happened.
(…….) a. Walt sold newspapers.
(…….) b. He built a studio.
(…….) c. He named it Mickey.
(…….) d. He started drawing cartoons in his red time.
(…….) e. Walt liked one mouse because it was brave.
(…….) f. He created a cartoon character named Mickey Mouse.
(…….) g. He got a job drawing for a farm magazine.
B. Fill in the blanks with the underlined words from the passage.
1. He is called the ………………. of bravery.
2. Bob likes to read an article in that ……………….
3. He ………………. not to become a sailor.
4. We could not ………………. up the car.
5. Dickens ………………. Many wonderful characters in his novels.
C. Read these sentences and answer the questions.
One mouse was brave and Walt liked it1 because it2 used to take food from his hand.
What does “it1” and “it2” refer to?
it1 refers to ………………………………………….
it2 refers to ………………………………………….
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Study about words
ให้ผเู้ รี ยนสังเกตคําศัพท์จากเรื องทีอ่านดังต่อไปนี
. การใช้ Gerund หรื อ คําซึงมาจาก V + ing และใช้เป็ นคํานาม
ตัวอย่าง
He started drawing cartoons in his free time.
Walt started selling newspapers when he was nine years old.
When he was twenty years old he got a job drawing cartoons.
2. คํานามที นับได้ (Countable nouns)
เปลียนไป ดังนี
a mouse
mice
a job
jobs
a cartoon
cartoons

ในรู ปเอกพจน์ (singular) และพหูพจน์ (plural) ทีมีรู ป
(เปลียนรู ป)
(เติม s)
(เติม s)

3. คําสันธาน (Conjunction)
การใช้ because – for the reason that (เพราะว่า)
ตัวอย่าง
Walt liked it because it used to take food from his hand.
Walt Disney became very rich because of this cartoon characters.
4. คําสรรพนาม (Pronoun)
คําสรรพนาม คือ คําทีใช้แทนคํานาม มีหลายชนิด ดังข้อความต่อไปนี
One mouse was brave, and Walt liked it (1) because it(2) used to take food from his hand. He named
it(3) Mickey, and then he decided to create a cartoon character named Mickey Mouse.
ให้สงั เกตคํา it ในข้างบนนี it คําที , เป็ นคําสรรพนามทีเป็ นกรรม (Object Pronoun) ส่ วน it คําที
เป็ นคําสรรพนามทีเป็ นประธานของประโยค (Subject Pronoun)
ให้ผเู้ รี ยนดูชนิดคําสรรพนามชนิดหนึงทีเรี ยกว่า Personal Pronoun ซึงแบ่งเป็ น ชนิด คือ
. Subject Pronoun ใช้เป็ นประธานของประโยค อาจจะวางไว้หน้าหรื อหลังคํากริ ยาก็ได้ เช่น
How many books has he?
He has ten.
ให้สงั เกตว่ารู ปของสรรพนามทีเป็ นประธาน (Subject Pronoun) คือ I, you, he, she, it, we, they
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2. Object Pronoun ใช้เป็ นคํากริ ยาของประโยค แบ่งเป็ น ลักษณะคือ
. กรรมตรง (Direct Object) จะเขียนไว้หลังคํากริ ยา เช่น
He is at home. I saw him yesterday.
ให้สงั เกตว่า me, you, him, her, it us, them เป็ นรู ปแบบของกรรมตรง
. กรรมรอง (Indirect Object) จะเขียนไว้หลังบุพบท เช่น
Siree gave a book to him.
ให้สงั เกตว่า me, you, him, her, it us, them เป็ นรู ปแบบของกรรมรอง

Study about structures
1. The Past Continuous Tense
มีลกั ษณะสําคัญ คือ Verb to be (Past Form + V + ing) ใช้ในเหตุการณ์ต่อไปนี
. เป็ นเหตุการณ์ทีกําลังกระทําอยู่ หรื อเกิดขึนตลอดเวลาในอดีต และเสร็ จสิ นลงเรี ยบร้อยแล้ว
เช่น
The boys were playing in the field yesterday.
. ใช้ กบั ประโยค Complex Sentences เป็ นเหตุการณ์ทีกําลังเกิดขึน เมือมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์
หนึงเกิดขึน ซึงทังสองเหตุการณ์สินสุ ดลงแล้ว ให้สังเกตว่าจะมีคาํ เชือมของ ประโยค ด้วย when หรื อ
while เช่น
He was reading when I met him.
While he was working for this magazine, he built a studio and started drawing cartoons in his free
time.
2. The Past Simple Tense
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยน Tense นีมาแล้วว่า เป็ นประโยคทีแสดงการกระทําหรื อเหตุการณ์ทีเกิดขึนในอดีต
และสินสุดไปแล้ว จะสังเกตจากการใช้คาํ กริ ยาในรู ป Past Verb หรื อในช่องที เช่น
create
created
become
became
start
started
build
built
like
liked
use
used
decide
decided
name
named
is, am, are
was, were
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3. ประโยคทีใช้ คาํ กริยา to become ใช้เสมือนเป็ น Verb to be ใช้ได้ ลักษณะ คือ
become + adj และ
become + noun
ตัวอย่าง
Walt Disney became very rich because of these cartoon characters.
He worked hard and he became a doctor.
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เรืองที 2
He found a vaccine for rabies.

Read this story and do the following activities.
Louis Pasteur was one of the greatest Frenchman bacteriologists. His discoveries in chemistry and
biology have saved millions of human beings from death.
He was born in France in 1822. His family was very poor, but he worked hard and became a
doctor. In 1854 he became a professor at University of Lille. He discovered “microbes” or germs which
are very small living things. These small living things often cause diseases. In 1865 he began to study of a
disease that was killing silkworms in France. He was interested in the problem of rabies, a terrible disease.
He experimented on animals. After many years he found a vaccine for rabies, but he was not sure that it
would work for human beings. One day a small boy had been bitten by a mad dog. He was successful in
saving the boy’s life. The boy did not get rabies. The Pasteur treatment to prevent rabies was a success.
Pasteur became famous. He wanted to help people, and he succeeded. Nowadays vaccines help to
prevent and to cure many diseases. The Pasteur Institute was founded in 1888 in gratitude to this great
Frenchman. He became a director. The Institute today is a world center for the study cure and prevention
of disease. Pasteur was buried in a magnificent tomb in this building.

bacteriologist (n.)
chemistry (n.)
biology (n.)
microbe (n.)
vaccine (n.)
success (n.)
professor (n.)
rabies (n.)
disease (n.)

Word Study
ผูเ้ ชียวชาญเกียวกับโรค
director (n.)
วิชาเคมี
prevention (n.)
ชีววิทยา
gratitude
เชือโรค, จุลชีวนั
human being
วัคซีน
prevent (v.)
ความสําเร็ จ
cause (v.)
ศาสตร์จารย์
succeed (v.)
พิษสุนขั บ้า
bury (v.)
โรค
cure (v.)

ผูจ้ ดั รายการ
การป้ องกัน
ความกตัญ ู
มนุษย์
ป้ องกัน
เป็ นสาเหตุ
ทําสําเร็ จ
ฝัง
รักษา
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Activity 21 Find the correct meaning for each word in B. Put a-e in ( ).
A
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1.
2.
3.
4.
5.

success
disease
prevent
gratitude
cause

B
a. that makes something happen
b. stop or hinder
c. illness, disorder of body
d. the gaining of what is aimed at
e. thankfulness, being grateful

Activity 22
A. Answer the questions.
1. Who was Louis Pasteur?
………………………………………………………………………………………………………………
2. Write about how he succeeded in prevention rabies.
………………………………………………………………………………………………………………
3. Describe the following name.
3.1 The Pasteur Institute.
3.2 The University of Lille
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
B. Fill in the blanks with the underlined words from the passage.
1. He became a famous writer. He has a great ……………….. in life.
2. The ……………….. of the fire was carelessness.
3. A doctor always ……………….. the patients.
4. Who can ……………….. him from getting married?
5. Many great Englishmen were ……………….. in Westminster Abbey.
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Study about words
1. คําคุณศัพท์ (Adjectives)
คือ คําทีใช้ขยายคํานามและสรรพนาม มีหลายชนิดแต่จะกล่าวถึงในเรื องนี เพียงหนึ งชนิ ดจากเรื อง
ทีอ่านจะเห็นคุณศัพท์ทีแสดงคุณสมบัติ (Quality Adjective) เช่น old, new, poor, rich, cheap, expensive,
small, big etc.
ตัวอย่าง
He is twenty years old.
He is still new to the work.
He family was very poor.
2. คําวิเศษณ์ (Adverbs)
คือ คําที ทําหน้าที ขยายกริ ย า คุ ณศัพท์ บุ พบท สันธานและวิเศษณ์ด ้วยกัน ยกเว้น คํานามและ
สรรพนาม มีหลายชนิดเช่นเดียวกับคําอืน ๆ
จากเรื องทีอ่านจะเห็นคําวิเศษณ์ทีควรจะนํามากล่าวก็คือคําวิเศษณ์แสดงกริ ยาอาการต่าง ๆ (Adverb
of Manner) เช่น
hard, well, fast, slowly, dangerously, carefully, happily, immediately, sincerely, extremely, etc.
ตัวอย่าง
He worked hard and became a doctor.
The house is well situated.
Don’t speak so fast.
He slowly walked up the path.
3. การใช้ one of ซึงเป็ นคําสรรพนาม
ตัวอย่าง Louis Pasteur was one of the greatest Frenchman bacteriologists.
4. การใช้ suffix ในคํา success (n.) successful (adj.)
ตัวอย่าง He was successful in saving the boy’s life.
5. การใช้ to be interested in หมายถึง สนใจ
ตัวอย่าง
Jane is interested in this book.
This book is interesting.
ให้สงั เกตการณ์ใช้คาํ ใน ลักษณะนี และใช้ให้ถกู ต้อง
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Study about structures
1. การใช้ ประโยค Active and Passive Voice
Active Voice มีประธานเป็ นผูก้ ระทําอาการกริ ยาต่อกรรม เช่น
She handed me a receipt.
Passive Voice มีประธานเป็ นผูถ้ กู กระทํา ซึงต้องนํากรรมของประโยคมาขึ นต้นแล้วเติม Verb to
be ตาม tense เดิม แล้วเปลียนกริ ยาเป็ นช่องที แล้วเติม by หน้าประธานซึงอยูต่ ่อท้ายประโยค
ประโยค Passive Voice มีหลักการคือ ให้ค วามสําคัญกับคน สัตว์ สิ งของที ถูกกระทํามากกว่ า
ผูก้ ระทํา และบางครังผูก้ ระทําอาจจะไม่ปรากฏชัดเจน เช่น
The house was build last week.
The Pasteur Institute was founded in 1888.
One day
2. การใช้ ประโยคทีมีคาํ กริยา to become ใช้เสมือนเป็ น verb to be ใช้ to become + noun
และใช้ to become + adjective
ตัวอย่าง
He worked hard and became a doctor.
He became a director of Pasteur Institute.
Mary became very rich because of her hard work.
3. การใช้ The Past Perfect Tense
มีลกั ษณะสําคัญคือ had + v ช่องที ใช้กบั เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
- ใช้ The Past Perfect Tense กับประโยค Complex Sentence โดยมีเหตุการณ์ทีเกิดขึนในอดีต
เหตุการณ์ เหตุการณ์หนึ งเกิดขึนก่อนอีกเหตุการณ์หนึ ง เหตุการณ์แรกทีเกิดก่อนให้ใช้ The Past Perfect
Tense
ตัวอย่าง
He had gone before I came.
- The Past Perfect Tense นิยมใช้คาํ เชือม when, after, before, till, until
- One day the boy had been bitten by a mad dog.
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เรืองที 3
He was a famous English dramatist.

Read this story and do the following activities.
William Shakespeare was an English dramatist ant poet. He was born in beautiful Stratford-onAvon, Warwickshire, England on April 26, 1564. His father was a rich glove-maker and a dealer in wool
and timber. William Shakespeare attendee the Stratford Grammar School, learning Latin and Greek. His
father failed in business and William Shakespeare had to go to work. In 1582 he married Ann Hathway.
During the year 1591 – 1594 his popular plays were presented, He wrote mostly for public
performance. His creative work has been called the “joyous comedies.” Among these were A Midsummer
Night’s Dream, As You Like It, The Merchant of Venice and Romeo and Juliet. Shakespeare became rich
in 1597. When he bought a large house and move his family to live in it.
Shakespeare retired about 1610. Though less active in his retirement, he continued to write.
During the opening of the play, the theater caught fire and burned to ground.
He died on April 23, 1616 at the age of 52 years. The cause of his death is unknown. His works
have been translated into more languages than any books in the world except the Bible. One of the reasons
for Shakespeare’s world wide appeal is the number and variety of characters he created. They included
persons of all types. He could use every type of words for every type of persons.

dramatist (n.)
poet (n.)
glove-maker (n.)
dealer (n.)
joyous (adj.)
presented (adj.)
retire (v.)
retirement (n.)
continue (v.)

นักเขียนบทละคร
จินตกวี
ผูท้ าํ ถุงมือ
พ่อค้า
ยินดี, รื นเริ ง
ถูกนําเสนอ
ลาออก
การลาออก
ทําต่อไป

Word Study
catch fire
burn (v.)
cause (n.)
translate (v.)
appeal (n.)
world wide (adj.)
variety (n.)
include (v.)
type (n.)

ไฟไหม้
ไหม้
สาเหตุ
แปล
การดึงดูด
กว้างขวางไปทังโลก
ชนิดต่าง ๆ
ใส่เข้าไป, รวมด้วย
แบบ
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Activity 23 Find the correct meaning for each word in B. Put a-e in ( ).
A
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1.
2.
3.
4.
5.

appeal
dealer
present
continue
translate

B
a. give, offer
b. give the meaning of something said or written in
another language
c. go father
d. trader
e. earnest call

Activity 24
A. Answer the questions.
1. Who was William Shakespeare?
…………………………………………………………………………………………….
2. Write about his family.
…………………………………………………………………………………………….
3. Write about his life during the year 1591 – 1594.
…………………………………………………………………………………………….
4. Write briefly the following names
- As You Like It
- Romeo and Juliet
5. Have you ever read any of Shakespeare’s book.?
If yes, what is the name of the book.? Tell the class briefly about the story of the book which you have
read.
B. Fill in the blanks with the underlined words from the passage.
1. That sort of music has not much ________________ from them.
2. I hope this wet weather will not ________________ .
3. He ________________ this English book into French.
4. John became ________________ of crops. He buys and sells them everyday.
5. He ________________ a report on water to the class.
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Study about words
. คําบุพบท (Preposition)
คือ คําทีทําหน้าทีเชือมคํา คําหรื อวลี วลีเข้าด้วยกัน คําบุพบทอาจจะเป็ นคําคําเดียว เช่น in, up,
against, except, between, etc.
ตัวอย่าง Mount Everest is the highest mountain in the world.
He was born in June, 1990.
He gets up early every day except Sunday.
His works have been translated into more than any books except the Bible.
The Letter B. comes between A. and C.
The ladder was placed against the tree.
2. การใช้ one of เป็ นคําสรรพนาม
ตัวอย่ าง One of the reasons for Shakespeare’s world wide appeal is the number and variety of
characters he created.
Study about structures
1. การใช้ ประโยค active and Passive Voice
Active Voice มีประธานเป็ นผูถ้ กู กระทําอาการกริ ยาต่อกรรม เช่น
He killed a crocodile.
Passive Voice มีประธานเป็ นผูถ้ กู กระทํา ซึงต้องนํากรรมของประโยคมาขึ นต้นแล้วเติม Verb to
be ตามtense เดิม แล้วเปลียนกริ ยาเป็ นช่องที แล้วเติม by หน้าประธานซึงนําไปอยูท่ า้ ยประโยค
ประโยค Passive มีหลัก การ คื อ ให้ค วามสําคัญกับคน สัต ว์ หรื อสิ งของที ถูก กระทํามากกว่ า
ผูก้ ระทํา และบางครังอาจจะไม่ปรากฏชัดเจน เช่น
The building was built last year.
A crocodile was killed by him.
During the year 1591 – 1594 his popular plays were presented.
His works have been translated into more languages than any books in the world except the Bible.
2. การใช้ to become ใช้ เสมือนเป็ น Verb to be
- ใช้ to become + adjective เช่น
Shakespeare became rich in 1597, when he bought a large house.
- ใช้ to become + noun เช่น
Jane worked hard and became an engineer.
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บทที
Would you like to know the interesting festivals?
สาระสํ าคัญ
การรู้ศพั ท์และสําเนาเกี ยวกับเทศกาลต่าง ๆ ทําให้ก ารใช้ภ าษาอังกฤษเพือการสื อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
. อ่านเรื องสันเกียวกับประเพณี ลอยกระทง ตอบคําถามและทํากิจกรรมทีกําหนดให้ได้
. อ่านเรื องเกียวกับ Thanksgiving Day ตอบคําถามและทํากิจกรรมทีกําหนดให้ได้
. อ่านเรื องเกียวกับ Valentine’s Day ตอบคําถามและทํากิจกรรมทีกําหนดให้ได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที When is Loy Kratong Day?
เรื องที 2 What is Thanksgiving Day?
เรื องที 3 What do they do on Valentine’s Day?
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เรืองที
When is Loy Kratong Day?

Today is Loy Kratong Day. Bob told the class about this day. His said Loy Kratong is a Thai
famous festival. It is the Thai tradition of offering tahnks to Mae Kongka, the Goddess of water. It is held
on the full moon night of the twelfth lunar month. It is usually in November. The Kratongs are made of
banana leaves. They are made in many shapes, usually in the shape of lotus and furnished with flowers,
incense sticks, candles and coins. They are put on the water. On the Loy Kratong night we can see
hundreds of the leafy boats. They float down in rivers. In Bangkok, a huge crowd gathers at the foot of the
Memorial Bridge to launch their kratongs on the Chao Phraya River. There are also some entertainments
such as the movies, the Likae and the music at the temples. There are also some entertainments at Dusit
Zoo. Some small boats and castles are floated in the zoo canals. To the Thai people, the kratongs are
supposed to carry their sins away downstream.
Both adults and children enjoy this festival. It’s a wonderful and charming night.

tradition (n.)
Mae Kongka
the Goddess
the full moon
lunar month
shape (n.)
lotus (n.)
furnish (v.)
call (v.)

Word Study
ประเพณี
coin (n.)
แม่คงคา
The Memorial Bridge
เทพธิดา, นางฟ้ า
The Chao Phraya River
พระจันทร์เต็มดวง
Intertainments (n.)
เดือนทางจันทรคติ
The Likae
รู ปร่ าง
Dusit Zoo
ดอกบัว
castle (n.)
เรี ยก
canal (n.)
มีเครื องตกแต่ง
suppose (v.)

เหรี ยญ
สะพานพระพุทธยอดฟ้ า
แม่นาเจ้
ํ าพระยา
มหรสพ
ลิเก
สวนสัตว์ดุสิต
ปราสาท
คลอง
เชือกันว่า
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sin (v.)
launch (v.)
float (v.)
incense stick (v.)
candle (v.)

บาป
ปล่อยลงนํา
ลอยไป
ธูป
เทียน

downstream (adj.)
adult (n.)
wonderful (adj.)
charming (adj.)

ลงแม่นาลํ
ํ าธาร
ผูใ้ หญ่
พิเศษ
สวยงาม, มีเสน่ห์

Activity 25 Find the correct meaning for each word in B. Put a-e in ( ).
A
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1. sin
2. tradition
3. shape
4. lotus
5. coin
6. castle
. furnish
8. launch

B
a. piece of metal used as money
b. put furniture in
c. from of an area or a figure
d. passing of beliefs or customs from one generation to the next
e. put something into motion
f. type of typical water lily
g. large fortified building or a group of building with thick
walls and towers
h. the breaking of a religious or moral law

Activity 26
A. Choose the best answer.
1. When is Loy Kratong Day?
a. It’s on the full moon night of the twelfth lunar month.
b. It’s on the full moon night.
c. It’s on Friday, November.
b. It’s on Saturday, November.
2. What do Thai people do on Loy Kratong Festival Day?
a. They make the kratongs for their friends.
b. They launch the kratongs on the river or the canal.
c. They enjoy the party at home.
b. They stay at home.
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3. What are the Kratongs supposed to do for them?
a. To show the kratongs beauty.
b. To go to Mae Kongka.
c. To carry their sins away downstream.
b. To give thanks to their friends.
4. What are the kratongs made of?
a. Only paper
b. Only flowers
c. Only foam
b. Banana leaves, flowers, incense sticks, candles and coins.
5. Where do they usually celebrate Loy Kratong Day?
a. At home
b. At their offices
c. At the temples
b. At the City Hall
B. Write true of false.
(……….) 1. Loy Kratong Day is held on the full moon night of the twelfth lunar month.
(……….) 2. Loy Kratong is usually on December.
(……….) 3. It is the tradition of offering thanks to the Memorial Bridge.
(……….) 4. The kratongs are made in many shapes.
(……….) 5. The kratongs are supposed to carry their sins away down-stream.
Study about words
1. การให้ Suffix
การนําอักษร หรื อกลุ่มอักษรมาเติมท้ายคําหลักหนึงคํา ทําให้เกิดคําใหม่ขึน อักษรหรื อกลุ่มอักษร
ทีนํามาเติมนี เรี ยกว่า suffix
ตัวอย่าง
I don’t wonder at her refusing to marry him.
They were filled with wonder.
It is a wonderful and charming night.
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ให้สงั เกต suffix และความหมายต่อไปนี
Suffix
Meaning
able
able to be
er
on who
ful
full of
ible
able to be
less
without
or
one who
en
fill with
y
with

Example
wearable, trainable
builder, writer
wonderful, playful
flexible
careless, restless, hopeless
doctor, sailor
frighten
leafy

2. Adverb of Frequency
คือ คําวิ เศษณ์ ทีบอกความบ่อย ความถี ได้แก่ คาํ never, seldom always, often, usually และ
sometime
ให้ผเู้ รี ยนสังเกตประโยคทีใช้คาํ วิเศษณ์ทีบอกความบ่อย ความถีในเรื องนี
ตัวอย่าง It is usually in November.
They are made in many shapes, usually I the shape of lotus and furnished with
flowers, incense sticks, candles and cons.

Study about structures
การใช้ some และ any ในหน้าทีของคําคุณศัพท์ (Adjective) ดังต่อไปนี
. ใช้ some ในประโยคบอกเล่า ส่วน any ใช้ในประโยคคําถาม และประโยคปฏิเสธ
. ใช้ some และ any กับคํานามเพือแสดงจํานวนทีไม่ทราบแน่นอน
ตัวอย่าง Please give me some milk.
Have you any sugar?
There are also some entertainments such as the movies, the Likae and the music
at the temples.
There are some entertainments at the zoo.
Some small boats and candles are floated in the zoo canals.
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เรืองที 2
What is Thanksgiving Day?

Read the story and do the following activities or the exercises.
Today is Thanksgiving Day. We are all interested in this day. So we asked Janet, my American
friend, to tell us about this day.
Please tell us about Thanksgiving Day. Janet.
“Thanksgiving is an American holiday. It’s a day when the whole country stops working and give
thanks to God, “said Janet.
“Is it always in November?” asked Sura.
“Yes, it’s always on the fourth Thursday in November. The Pilgrims came to the United States I
November.” Answered Janet.
“Who are the Pilgrims?” asked Suchitra.
“They were the first Europeans who went to live in America and were the who celebrated
Thanksgiving” answered Janet.
I asked “Why did they give thanks to God?” Janet answered, “Because it was very cold when
they came. They were very tired and sick after a long trip. They had no place to live and very little food to
eat. Many of them died.”
“What a pity of them!” I exclaimed.
“When spring came, they were glad. Friendly Indians came and showed them how to plant corn
which they did very carefully,” said Janet.
“The corn grew well. At the end of the summer the Pilgrims gathered in a good harvest,” said
Janet.
She explained, “They felt very grateful and invited the Indians to come for a feast. Everyone had
a great time. They felt very grateful to God.”
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“Oh! I see, so you give thanks to God for having plenty of food to eat and good houses to live in,”
said I.
“That’s right” said Janet.
“What’s about the American activities on this day? Asked Kanlaya.
“Families try to be together on this day. In most places there are church services in the morning
where people can go and give thanks to God. It is also a time for religious thinking, church service, and
personal prayer,” answered Janet.
“Families try to be together on this day. In most places there are church services in the morning
where people and go and give thanks to God. It is also a time for religious thinking, church service, and
personal prayer,” answered Janet.
“What do you do next?” asked Tongchai.
“Afterwards we go home and enjoy a big dinner together. It’s also a special day to invite awayhome friends to our houses. This is one time to treat guests as members of the family,” answered Janet.
“It’s so good. What’s about the food on Thanksgiving Day?” I asked her.
“The traditional food on Thanksgiving celebration is usually turkey. The Pilgrims ate wild turkey
for the first Thanksgiving.” Answered Janet.
“There are also many other kinds of food. A typical menu might include turkey, gravy,
vegetables, and pumpkin pies,” explained Janet.
“What is gravy?” asked Suchada.
“Gravy is a sauce made of the juice from the turkey, milk and flour. It is put over the turkey.”
Replied Janet.
“What’s about the drink?” asked Sura.
“Wine is often served with the dinner and coffee with the dessert, answered Janet.
“Do you decorate you house on this day?” asked Suchart.
“Yes, we usually decorate our houses with the fruits and vegetables of winter,” answered Janet.
I said “Thank you for telling us about Thanksgiving. I wish I could join this celebration with you
sometime.”
“All right.” said Janet.
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Thanksgiving Day
Pilgrim (n.)
trip (n.)
spring (n.)
Indian (n.)
corn (n.)
harvest (n.)
feast (n.)
activity (n.)
guest (n.)
gravy (n.)

pumpkin (n.)
pie (n.)
away-from-home
juice (n.)
flour (n.)

Word Study
วันขอบคุณพระเจ้า
wine (n.)
ผูแ้ รกตังถินฐานในอเมริ กา dessert (n.)
การเดินทาง
winter (n.)
ฤดูใบไม้ผลิ
celebrate (v.)
ชาวอินเดียนแดง
gather (v.)
ข้าวโพด
come (v.)
การเก็บเกียว
treat (v.)
พิธีฉลอง
exclaim (v.)
กิจกรรม
decorate (v.)
แขก, ผูม้ าเยือน
whole (adj.)
นําเหนียวทีใช้ราดบนอาหาร grateful (adj.)
เนือหรื อมันฝรังอาจะจะได้ plenty (v.)
จากเนือย่างหรื อทําขึน
typical (adj.)
ฟักทอง
afterwards
ขนมพาย
away from
home friends
นําผลไม้คนั
religious
แป้ ง
thinking
church service
personal prayer

เหล้าไวน์
ขนมหวาน
ฤดูหนาว
ฉลอง
รวบรวม
มาเพือ
ปฏิบตั ิต่อ
อุทาน
ตบแต่ง
ทังหมด, ตลอด, ทัง
กตัญ ู, ขอบคุณ
เพียงพอ
หลัก, สําคัญ
หลักจากนัน
เพือนผูไ้ กลจากบ้าน
การระลึกถึงพระเจ้า
พิธีกรมภายในโบสถ์
สว ด ม น ต์ ต า ม ลํ า พั ง
คนเดียว

Activity 27 Find the correct meaning from B for each word in A. Put a-e in ( ).
A
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1. pilgrim
2. trip
3. harvest
4. feast
5. guest

B
a. cutting and gathering in of grain and other food crops.
b. religious festival
c. a person who visits to another’s house
d. a person who travels to a sacred place as an act of religious
devotion
e. journey
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B.
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1.
2.
3.
4.
5.

celebrate
treat
decorate
gather
exclaim

a. act or behave towards
b. bring together
c. cry out suddenly
d. to show that a day or an event is important
e. put ornaments on

Activity 28 A. Choose the best answer.
1. When is Thanksgiving Day?
a. It’s on the first Monday in November.
b. It’s on the fourth Thursday in December.
c. It’s on the fourth Thursday in November.
b. It’s on the second Friday in January.
2. Who are the Pilgrims?
a. They were the first Europeans who went to live in America.
b. They were the first group of people who celebrated Thanksgiving
c. They were the Indians.
b. Both a and b
3. Who showed the Pilgrims how to plant corn?
a. The Indians
b. The Pilgrims
c. The Farmers
b. The Americans
4. What do Americans do on Thanksgiving Day?
a. They go to work and study.
b. The stay home.
c. They go to church in the morning.
b. They sleep and eat food all day.
5. What are the food on Thanksgiving Day?
a. Bread, cake and milk.
b. Turkey, wine and pumpkin pies.
c. Sandwich, milk and corn.
b. One turkey.
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B. Write true of false.
(……….) 1. Thanksgiving is an American holiday.
(……….) 2. The Indians came and showed the Pilgrims how to plant com.
(……….) 3. There are church services in the morning.
(……….) 4. They enjoy a big dinner together at school.
(……….) 5. The traditional food on Thanksgiving celebration is usually turkey.

Study about words
ให้ผเู้ รี ยนสังเกตคําศัพท์จากเรื องทีอ่านอังต่อไปนี
. การใช้ ประโยค Gerund หรื อคําทีมาจาก verb + ing และใช้เป็ นคํานาม
ตัวอย่าง It’s day when the whole country stops working and give Thanks to God.
Thank you for telling us about thanksgiving
2. การใช้ to be interested in หมายถึง สนใจ
ตัวอย่าง We are all interested in this day.
Pat is interested in this dress.
This dress is interesting.
ให้สงั เกตการณ์ใช้คาํ ใน ลักษณะนี
. คําวิเศษณ์ (Adverbs) คือ คําทีทําหน้าทีขยายกริ ยา คุณศัพท์ บุพบท สันธาน และวิเศษณ์ดว้ ยกัน
ยกเว้นคํานามและสรรพนาม คําวิเศษณ์ทีบอกความบ่อย ความถี ได้แก่ คํา never, seldom, always, often
และ sometimes
3.1 Adverb of Frequency
ตัวอย่าง “Is it always in November?” asked Sura.
“Yes, it’s always on the fourth Thursday in November.”
“Wine is often served with the dinner and coffee with the dessert.” answered Janet.
“Yes, we usually decorate our houses with the fruits and vegetables of winter” answered
Janet.
3.2 Adverb of Manner เป็ นคําวิเศษณ์ แสดงกริ ยาอาการต่าง ๆ เช่น hard, well, slowly, friendly,
carefully, etc.
ตัวอย่าง He worked hard in his English lesson, so he got a good grade.
“Friendly Indians came and showed them how to plant corn which they did very
carefully” said Janet.
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Learn about structures.
การใช้ ประโยค Active and Passive Voice
Active Voice มีประธานเป็ นผูก้ ระทําหรื อแสดงโดยตรงกริ ยา
ตัวอย่าง He killed a tiger.
Passive Voice มีประธานเป็ นผูถ้ กู กระทํา แล้วเติม Verb to be ตาม tense เดิม แล้วเปลียนกริ ยาเป็ น
ช่องที แล้วเติม by หน้าประธานซึงนําไปอยูท่ า้ ยประโยค
ตัวอย่าง Wine is often served with the dinner.
It is put over the turkey.
ทังสองประโยคไม่ระบุผกู้ ระทํา และไม่มี by ผูเ้ รี ยนทบทวนเรื องนีได้จากบทเรี ยนต้น ๆ ในตอนที -
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เรืองที 3
What do they do on Valentine’s Day?

Read this story and do the following activities or exercises.
Today is the 14th of February. It’s Valentine’s Day. Students give red roses to their friends. They
give some to their teachers too.
“Could you please tell us about the history of Valentine’s Day? Asked Mrs. Wiboonpan.?
Bob said “Years ago people held many beliefs in connection with Valentine’s Day. One of the
oldest beliefs said that birds choose their mates on February 14th
“The Roman celebrated their feast of Lupercalia, It is a lover’s festival for young people on
February 15th said Bob.
“Young men and women choose partners for the festival by writing names by chance. Then the
partners exchange gifts as a sign of affection. Finally most of them end in marriage,” said Bob.
Chaiya said “Some people told us about Saint Valentine. They said that St. Valentine was a priest
who lived in Rome. The Roman jailed him for aiding persecuted Christians. Then the Roman beheaded
him about A.D 270.”
Kowit said, “I’ve read a book. It told that St. Valentine was a bishop. He was persecuted for
converting a Roman family to Christianity. He was beheaded in Rome about A.D 273.”
“What a pity of him! The both histories of St. Valentine were so sad,” exclaimed Kanlaya.
“What’s about the activities on Valentine’s Day?” asked Mrs. Wiboonpan.
“People send greeting cards called valentines to their sweethearts, their friends, and members of
their families,” explained Albert. Valentines may include humorous pictures and saying,” said Bob.
“Do people stop working in your home town on this day?” asked Panya.
“No, Valentine’s Day is not a business or bank holiday in Europe and America. Schools and
business remain open as usual,” replied Bob.
“How do they celebrate Valentine’s Day.” Asked Pinya.
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“There are parties and dances. During the weeks before the festival merchants sell valentine’s
decorations for Valentine’s Day.” answered Bob.
“How do the school children celebrate Valentines?” asked Pracha.
“They decorate their classroom with bright and ribbon and paper hearts.” They exchange
Valentines with their school friends. answered Bob.
In some school, the children hold a classroom party and place all the Valentines in an attractive
box that they have made. At the end of the day, the teacher or one child distribute the valentines,” said Bob.
“What do they do for their sweetheart?” asked Suchitra.
Bob answered, “Men often send their wives of sweethearts flowers of boxes of candies which are
usually in heart shapes with bright red ribbon.” Some young persons send valentines through the mail
without signing their names. They simply write “Quess Who?”
“Do they make their own valentines?” asked Suchitra.
“School children like to make their own valentines. They are made from red paper, wall paper
samples, and pictures cut from magazines. Sometimes they buy do it yourself valentine boxes that contain
all the materials needed to make valentines,” answered Bob.
Mrs. Wiboonpan asked “What do you usually do on this day, Bob?”
“I send valentine cards to my teacher, my friends and also my parents in the United States too,”
answered Bob.
“It sounds nice Thank you very much for telling us about Valentine’s Day, Bob. It’s very
interesting.?
“You’re welcome.” Said Bob.

symbol (n.)
festival (n.)
affection (n.)
history (n.)
belief (n.)
mate (n.)
Roman (n.)
partner (n.)
marriage (n.)

Word Study
สัญลักษณ์
saying (n.)
ประเพณี , เทศกาล
merchant (n.)
ความรัก
valentine (n.)
ประวัติศาสตร์
wallpaper (n.)
ความเชือ
sample (n.)
เพือน
cupid (n.)
ชาวโรมัน
exchange (v.)
คู่, ผูม้ ีส่วนด้วย
jail (v.)
การแต่งงาน
persecute (v.)

คํากล่าว
พ่อค้า
บัตรวาเลนไทน์
กระดาษปิ ดฝาผนัง
ตัวอย่าง
กามเทพ
แลกเปลียน
คุมขัง
ข่มเหง
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historian (n.)
priest (n.)
sweetheart (n.)
member (n.)
verse (n.)

นักประวัติศาสตร์
นักบวช
คู่รัก
สมาชิก
บทประพันธ์

behead (v.)
convert (v.)
contain (v.)
humorous (adj.)

ตัดศีรษะ
เปลียนศาสนา
บรรจุ
ขบขัน

Activity 29 Find the correct meaning from B for each word in A. Put a-e in ( ).
A
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1. symbol
2. festival
3. historian
4. affection
5. belief

A
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)
(……….)

1.
2.
3.
4.
5.

persecute
convert
contain
exchange
Behead

Activity 30 A. Choose the best answer.
1. When is Valentine’s Day?
a. January 14th
b. February 14th
c. February 15th
b. January 15th

B
a. trust
b. love, kindly feeling
c. sign, mark
d. public celebrations, rejoicing or merry-making
e. writer of history or branch of knowledge dealing
with past events
B
a. cut off the head
b. punish, treat cruelly?
c. change his belief
d. have or hold within itself
e. give or receive one thing in place of another
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2. What do they do on Valentine’s Day?
a. People send greeting cards called valentines to their sweethearts, friends,
and members of their families.
b. People stop working on this day.
c. There are parties and dances.
b. Both a and c.
3. How do the school children celebrate Valentine’s day?
a. They decorate their classroom.
b. They exchange valentines with their friends.
c. They go to the churches.
b. Both a and b.
4. What do they do for their sweethearts?
a. They send some cakes and cookies to their sweethearts.
b. They go to see the movie.
c. They take photographs together.
b. They send their sweethearts flowers, boxes of candies or valentine cards.
5. What are “do it yourself valentine boxes?”
a. The red boxes.
b. The boxes of candy.
c. The boxes that contain all the materials needed to make valentines.
b. The boxes that school children send to their friends.
B. Write true or false.
……….1. One of the oldest beliefs said that birds choose their mates on Valentine’s Day.
……….2. St. Valentine was a priest who beheaded by the Roman.
……….3. Another St. Valentine was a bishop who was not beheaded.
……….4. Valentine’s Day is a business or bank holiday in Europe and America.
……….5. The school children decorate their classroom with bright red ribbon and paper hearts.
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Study about words
ให้ผเู้ รี ยนสังเกตการณ์ใช้คาํ ในเรื องทีอ่านดังต่อไปนี
. ใช้ who เป็ นสรรพนามทีเป็ นตัว เชือม (Relative pronoun) ใช้แทนนามหรื อสรรพนามทีมา
ข้างหน้า
ตัวอย่าง This is the man who wanted to see you.
The man who is standing in the room is my boss.
They said that St. Valentine was a priest who lived in Rome.
2. การใช้ คาํ บุพบท (Preposition)
คําบุพบท คือคําทีทําหน้าทีเชือมคํา คํา หรื อวลี วลี เข้าด้วยกันในเรื องนี จะให้ผเู้ รี ยนได้รู้จกั กับ
คําบุพบททีแสดงการเคลือนไหวของประธานจากสถานทีหนึงไปยังสถานทีแห่งหนึงในลักษณะต่าง ๆ ซึงได้
เคยเสนอไว้ในชุดวิชาภาษาอังกฤษอ่าน + เขียน มาแล้ว
ขอให้ดูภาพและประโยคต่อไปนี
around
across
toward
through
into
around

ตัวอย่าง Pongpat went across the street and walked around the corner.
Tongchai went into the park and walked through it.
Chaiya walked toward the bank and went into it.
Some young persons send valentines through the mail without signing their names.
3. การใช้ คาํ ทีมี Prefix และ Suffix
Prefix คือการเติมอักษรหรื อกลุ่มอักษรเข้าข้างหน้าคําหลัก (คําทีเป็ นพืนฐาน base) ทําให้เกิดคํา
ใหม่และความหมายเปลียนไป
เช่น dishonest
unhappy
pretest
posttest
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ตัวอย่าง Nursing at that time was reputable.
Taking that book was dishonest.
Then the partners exchange gifts as a sign of affection.
Then the Roman beheaded him about A.D. 270.
Suffix คือการเติมอักษรหรื อกลุ่มอักษรเข้าข้างหลังคําหลัก (คําทีเป็ นพืนฐาน base) ทําให้เกิดคําใหม่
และความหมายเปลียนไป
เช่น successful, reasonable, singer
ตัวอย่าง The sailors on the ship were very brightened.
Other valentines may include humorous pictures and saying.

Study about structures
1. ประโยค Passive Voice
ลักษณะประโยค object + verb to be + past participle อาจจะ + by + subject.
ตัวอย่าง That book is written by John.
He was persecuted for converting a Roman family to Christianity.
He was beheaded in Rome about A.D.273.
2. The Present Perfect Tense
ผูเ้ รี ยนได้ทราบถึงลักษณะสําคัญของประโยค Present Perfect Tense มาแล้ว ในเรื องนี มีประโยคใน
Tense นีดังนี
In some schools, the children hold a classroom party and place all the valentines in an attractive
box that they have made.

71

บทที
How can we write good English?
สาระสํ าคัญ
การเขียนบันทึก จดหมาย การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ มีหลักการโดยเฉพาะสําหรับการเขียนแต่ละ
รู ปแบบ

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
. เขียนเรื องเกียวกับครอบคัวตามแบบทีกําหนดให้ได้
. เขียนกิจวัตรประจําวันตามแบบทีกําหนดให้ได้
. เขียนเรื องเกียวกับบ้านและห้องต่างๆ ภายในบ้านตามแบบทีกําหนดให้ได้
. บอกส่วนสําคัญของจดหมายได้
. กรอกแบบฟอร์มสมัครงานได้
. เขียนจดหมายส่วนตัวถึงเพือนพร้อมเขียนหน้าซองได้
. จดบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ในฐานะเป็ นพนักงานรับโทรศัพท์ของโรงแรมได้
. เขียนข้อความบรรยายถึงของขวัญปี ใหม่ทีจะซือให้บิดามารดาพีสาวและพีชายได้
. เขียนข้อความบรรยายถึงครอบครัวเพือนบ้านได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที Did the helicopter rescue all of the sailors?
เรื องที 2 Wiwat’s daily activites.
เรื องที 3 What does transportation mean?
เรื องที 4 Tell what part of the letter it is.
เรื องที 5 Taking a telephone message.
เรื องที 6 Pongpat’s new job.
เรื องที 7 New Year’s presents.
เรื องที 8 This is my neighbour’s family.
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เรืองที
Did the helicopter rescue all of the sailors?
Look at this family tree.

Read about Sura’s family
Sura’s father is a farmer. His name is Boonchoo. His mother, Nuansri is a housewife. Sura has
one brother. His name is Suwit. He has two sisters. Their names are Suchitra and Siriwan. Sura and Suwit
study at a secondary school. Suchitra and Siriwan study at an elementary school near their farm.
Activity 31 Write about your family. Draw a picture of your family tree.
My family tree

My family
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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เรืองที 2
Wiwat’s daily activites.
Read Wiwat’s daily activites.
Wiwat always gets up at five o’cloce in the morning and takes a bath. At half past five he has
breakfast. He feeds the chickens and ducks before he goes to school. At half past six he goes to school by
bus. His first class begins at eight. He studies until noon. Then he has lunch. He finishes school at half
past three. After that he plays football with his friends. He usually goes home at five. He helps his father
in the garden. He waters the plants and cuts some flowers. At six o’clock in the evening he has dinner.
After dinner he does his homework. When he finishes his homework he watches the television and listens
to the radio. He goes to bed at about ten o’clock.
Activity 32 Write your daily activities.
In the morning
I always………………………………………………...........…….…………. . After breakfast I
………………………………………………. . I study ………………………………………………. Then
I ………………………………………………. in the cafeteria.
In the afternoon
I study until……………………………………………………………………. . After school I
usually…………………………………………. . before I go home.
In the evening
I usually………………………………………………. . before I have dinner. After dinner I
………………………………………………. . Then I ………………………………………………. And
go to bed at………………………………………………. .
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เรืองที 3
What does transportation mean?
Look at the pictures of the rooms in a house.
A. Read the words and the passage then do the activity below.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. a living room
2. a bedroom
3. a dining room
4. a kitchen

5. a bathroom
6. a toilet
7. a garage
8. a garden
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B. My house.
My house is in Nonthaburi. It is in Muang Tong Thani Village. My address is 29/65 Soi 3
Changwattana Road, Parkkred District, Nonthaburi. My house is a two-storey grey house. There is a
living room, a dining room, and a kitchen in my house. There are three bedrooms and two bathrooms.
There are also a garage for two cars. There are some fruit trees and some flowers in the garden. It is a nice
and comfortable house.
Activity 33 Write a description of your house.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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เรืองที 4
Tell what part of the letter it is.
Activity 34 A. Tell what part of the letter it is. Use the word below. Put it in the box of each part.
ให้ผเู้ รี ยนอ่านจดหมายต่อไปนี แล้วบอกว่าแต่ละส่วนคือส่วนใดของจดหมาย
1404 W. Ashland Ave.
Muncie, Indiana
U.S.A. 47303
July 16, 1999
Dear Sir,
My name is John Brown. I am interested in being a part-time
teacher in your school. I was born on May 20, 1980. I am American. I am
studying at Ball State University, I am six feet fall. I weigh 58 kilos. I am
Christian. My hobby is playing violin. My telephone number is 5032919. I
hope to hear from you soon.
Yours sincerely,
John Brown
1. Body

2. Greeting

3. Signature

4. Heading

5. Closing
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B. Read the letter in A and fill in the application form.
Application Form
Name :
Birthdate :
Nationality :
Religion :
Buddhist
Height :
Education Background :
Hobbies :
Address :
Telephone No :

Sex :

Male

Female
Age :

Christian

Muslim
Weight :

others

C. Jane wrote this letter to her friend, Pat.
Heading
Greeting
Body

Closing
Signature

15 Ashland Street
Muncie, Indiana 44648
April 9 th, 1999
Dear Pat,
I went shopping with my mother at the Central Plaza Department Store
yesterday. I bought a new summer dress. I like it very much. In the afternoon I went
swimming at the swimming pool near my house. What have you been doing? Write
soon and tell me.
Yours friend
Pat
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This is the envelop of Jane’s letter.
Stamp
Return Address

Receiver’s
Address

Jane Miller
15 Ashland Street
Munice, Indiana 04648
Pat Brown
1404 Maple st.
Denver, Colorado, 80233

D. Pretend you are Pat, the girl who received Jane’s letter. Write a letter to Jane.
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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E. This is an envelope. Write your return address and Jan’s address.
___________
___________
___________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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เรืองที 5
Taking a telephone message.
Read the passage and study the following message form.
Mr. John Anderson from U.S.A. made an international call at 9.00 a.m. to Mr. Jim Nelson who is
staying at the “Asia Hotel” Room 510. He left a message with the hotel operator that he’ll arrive at the
Bangkok International Airport on June 10, 1999 at 11.30 by UA 52. He’ll meet Mr.Jim Nelson on June
11, 1999 at the “Asia Hotel” at 11.00 a.m.

Mr
Mrs. Jim Nelson
Miss

Asia Hotel
Date June 10, 1999
Room 510

You were called at 11.00 a.m.
Who left the following message :
Mr. John Anderson will arrive in Bangkok on June 10, 1999 at the
Asia Hotel at 11.00 a.m.
Operator Suwimon Wongpaiboon

81

Activity 35 Suppose you are Weekender Hotel operator.
Mrs. Pat Nelson made an international call at 9.00 a.m. from London on May 15, 1999 to Mrs.
Ann Anderson who is staying at the Weekender Hotel Room 484. She plans to meet Mrs. Ann Anderson
on June 15, 1999 at 10.00 a.m. the “Weekender Hotel” The operator fills the telephone message form for
Mrs. Pat Nelson.
Weekender Hotel
Date …………………………..
Room …………………………

Mr
Mrs. …………………………..
Miss
You were called at …………………………………….. A.M.
P.M.
By

Mr
Mrs. …………………………..
Miss

Who left the following message :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Operator ……………………………..
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เรืองที 6
Pongpat’s new job.
Read the following advertisement which appeared in the daily newspaper
Waiter wanted!
Reliable young person to work full time from 8.00
a.m. – 12.00 p.m. in a restaurant serving Thai and European
food. Duties include taking care of the customers,
suggesting speciallity checking the bills and so on.
The wages are ฿ 7,000 per month. Application
forms from Mr. Johnson, Pinocchio Restaurant, Muang
Tong Thani Village, Changwattana Road, Parkkred
District, Nonthaburi.
Read about Pongpat Sirwat
Pongpat Siriwat is twenty years old now. He was born on May 15, 1980. He lives with his parents
at 25/65 Suriyon Road, Muang District, Nonthaburi. His telephone number is 5034991. His social security
number is 055-17740. He finished Mathayom Suksa 3 from Pramote Ram Indhra School. He has studied
in this school for twelve years. After he finished from this school in 1994, he worked as a clerk at Paiboon
Company for two years. In 1996 he became a waiter of Ratchanee Restaurant. He has got a certificate in
English from a Teacher Colleage. His parents are going to move to live on Changwattana Road,
Nonthaburi next year. So he decided to work in the new restaurant on Changwattana Road.
Pongpat wants to apply for the job. He fills out the form.
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Activity 36 Suppose you are Pongpat, fill out the form.

Application Form
Pinocchio Restaurant
Name : ………………………………………………………………..
Birthdate : …………………………………………………………….
Address : ……………………………………………………………..
Telephone No : ………………………………………………………
Social Security Number : ……………………………………………
Education : ……………………..……………………………………
Elementary School : …………………………………………………
Secondary School : …………………………………………………
Special Skills : ………………………………………………………
Previous Jobs (list latest job first)
1.
…………...………………………………………………….
From…………………….. to ……….…………………….
2.
…………...………………………………………………….
From…………………….. to ……….…………………….
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เรืองที 7
New Year’s presents.

Pretend that you are going to buy New Year’s presents for your parents, your sisters or
brothers.
What presents would you buy? Why would you choose each one?
………………………………………………..…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
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เรืองที 8
This is my neighbour’s family.
Look at this picture and write a story about this family.

Here is Mr. Paiboon Sirisak’s family. Mrs. Suchitra Sirisak is his wife. They have four children,
two sons and two daughters.
Pretend that you know this family. Write all you can about them : where they live, what they do
and so on.
Use these words in writing this story.
Hose, garden, radio, garage, games, school, housewife, television, homework, friends, holiday etc.
Begin in this way :
Paiboon and Suchitra have four children, two sons and two daughters……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
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แบบทดสอบหลังเรียน
Part I Match the following expressions with the signs and signals.
11.

No Parking

a.

12.

Park the cars here

b.

13.

No smoking

c.

14.

Don’t drop litter here

d.

15.

Turn left

e.

16.

A school is here

f.

17.

Make a U. turn

g.

18.

Turn right

h.

19.

Bus stop

i.

20.

There is a telephone here

j.
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Part II Find the correct meaning in B for each word in A. Put a-j in ( ).
A
(……….) 1. Health center
(……….) 2. litter
(……….) 3. depart
(……….) 4. arrive
(……….) 5. rescue
(……….) 6. transport
(……….) 7. character
(……….) 8. success
(……….) 9. daily
(……….) 10. ambulance

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

B
light waste or worthless material
reach a place
everyday
closed van for carrying sick people
leave, go away
group of local medical service
the gaining of what is aimed at
a person who is well-known in a novel or play
carry goods or persons from one place to another
make safe from danger

Part III Read this passage.
Jim visited John. His cousin, during the holidays. He stayed at John’s house in the country. If the
weather was good they went out and played football. If the weather was bad they stayed home and played
games or watched the television.
Yesterday they watched the television together. It was a story of a farmer. He went to the market
and bought some animals : a sheep, a chicken and a fox. On his way he came to a stream. It was wide and
deep and he could not walk across it. Then he found a small boat. There was a room in it for the farmer
with only one of the animals. He could take the animals only one at a time but not all together. He
couldn’t leave the fox with the sheep or the chicken. He thought for a while and at the end he found a
way. First he took the fox and left it on the opposite side of the stream. Then he went back and brought
the sheep to the other side. He took the fox back into the boat. He brought the fox back to the first side and
left it there. He took the chicken away and brought it to the sheep. The last time he took the fox. In this
way all animals were safe.
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A. Put a  in front of the correct answer.
1. If the weather was good Jim and John………
a. Played games
b. Watched the television
c. Stayed home
d. Play football
2. “it” in “There was a room in it for the farmer with only one of the animal,” refers to………
a. The boat
b. The stream
c. The chicken
d. The sheep
3. The farmer could not take the animals at the same time because………
a. The fox was big
b. The boat was broken
c. The boat was small
d. The stream was wide and deep
4. Which animal came on the opposite side of the stream first?
a. The sheep
b. The fox
c. The chicken
d. The fox and the sheep
5. Which animal came the second?
a. The sheep
c. The chicken and the sheep

b. The fox
d. The fox and the chicken

6. Which animal came the third?
a. The chicken
c. The sheep and the fox

b. The fox
d. The chicken and the fox

7. Which animal came last?
a. The chicken
c. The sheep

b. The fox
d. The chicken and the sheep

8. What happened at the end of the story?
a. The fox killed the chicken.
b. The fox killed the sheep.
c. All the animals arrived the farmer’s house.
d. All the animals were drown.
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9. Which is the good name of this story?
a. A stupid sheep
b. A careless chicken
c. A clever famer
d. A clever fox
10. “On his way” means the way to………
a. John’s house
b. The farmer’s house
c. Jim’s house
d. The market
B. Fill in the blanks with underlined words in the passage.
1. In will be ………. If you walk on the footbath.
2. Traffic is so bad ………. The rush hours.
3. This river is very ………. And deep.
4. Let’s sing this song ……….. .
5. The hospital is on ………. Side of the bank.
6. What time does the train ………. Bangkok?
7. I like the ………. in the north in the cool season.
8. She lost her handbag yesterday and her sister ………. It this morning.
9. Be careful when you walk ………. the street.
10. Which do you want, coffee ………. tea ?
Part IV Fill in the application form.
Application form.
Name :
Birthdates :
Nationality
Religion :
Buddhist
Height :
Education Background :
Hobbies :
Address :
Telephone No :

Sex :

Christian

Muslim

Male
Age :

others
Weight :

Female
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เฉลยแบบทดสอบก่ อน และ หลังเรียน
Part I
1. c
6. i

2. g
7. f

3. e
8. b

4. h
9. j

5.a
10.d

(f) 1.
(i) 6.

(a) 2.
(h) 7.

(e) 3.
(g) 8.

(b) 4.
(c) 9.

(j) 5.
(d) 10.

2. a
7. b

3. c
8. c

4. b
9. c

5.a
10.b

2. during
7. weather

3. wide
8. found

4. together
9. across

5.the opposite
10.or

Part II

Part III
A.
1. d
6. a
B.

1. safe
6. leave

Part IV Fill in the application form.
Application form.
Name : ชือ – นามสกุล
Sex : เพศ ชาย
Birthdates : วันเกิด
Age : อายุ
Nationality : สัญชาติ
Religion : ศาสนา
พุทธศาสนา
คริ สเตียน
มุสลิม
อืน ๆ
Height : ความสูง
Weight : นําหนัก
Education Background : พืนฐานความรู้
Hobbies : งานอดิเรก
Address : ทีอยู่
Telephone No : หมายเลขโทรศัพท์

หญิง
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เฉลยกิจกรรม
บทที
Activity 1
(d) 1. parking
(e) 2. smoking
(a) 3. stop
(c) 4. litter
(b) 5. keep
Activity 2
1. Do not go in here. / Do not enter.
2. No Parking
3. Turn right
4. No smoking
5. No eating. / Food and Drinks is not allowed.
6. Bus stop
7. No Parking (between 06.00 – 12.00)
8. Don’t walk on the grass.
9. No play football here.
10. Make a U-Turn.
Activity 3
1.
2.
3.
4.
5.

It leaves Buri Ram at eight o’clock.
The first station is Lamplaimas.
I will come to the station at about eleven-forty. (not after eleven-fifty)
It takes about an hour.
It takes about thirty minutes.
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Activity 4
(d)
(c)
(b)
(e)
(a)

1. programme
2. depart
3. arrive
4. stay
5. visit

Activity 5
.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

He will take a trip to Chiang Mai.
He will stay there for three days.
He will go to Chiang Mai by train.
He will visit Wat Doy Sutep.
He will stay I Wiang Ping Hotel.
He will visit Wat Phra Singh on the seventh and Wat Chaiang Mun on the eighth.
He will leave Chiang Mai on the ninth.
He will arrive in Bangkok on the ninth.

Activity 6
(b) 1.

(d) 2.

(e) 3.

(c) 4.

(a) 5.

Activity 7
1. g
6. i

2. a
7. f

3. b
8. h

4. j
9. e

5.d
10. c

Activity 8
1. d

2. e

3. b

4. a

5.c

Activity 9
1.
2.
3.
4.
5.

Bon Vivant Restaurant at Tawana Ramada Hotel.
Gourmet Gallery Restaurant.
Six days a week.
Tandoor Restaurant at Holiday Inn, Crowne Plaza.
All 7 Restaurants of the Imperial Queen’s Park.
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บทที
Activity 10
(c) 1. noise
(b) 4. rescue

(e) 2. ladder
(d) 5. sink

Activity 11
1. to sink
3. twelve
5. make safe
7. the ladder which is made of a rope
9. afraid
Activity 12
(2) 1.
(5) 6.

(9) 2.
(3) 7.

(10) 3.
(7) 8.

(a) 3. Frighten

2. two
4. all of them
6. Six
8. Sailors
10. to move smoothly

(6) 4.
(c1 9.

Study about cause and effect
cause
A sailor heard a noise in
the sky.

(4) 5.
(8) 10.

effect
They were glad and they
knew that the helicopter
will rescue them.

The helicopter took
them to the land.

2.
3.

They were safe.

Study about main idea and details.
Main Idea
hug airplane
Details
all the other sentences
Main Idea
different reasons for travelling.
Details
all the other sentences
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4.
5.

Main Idea
Details
Main Idea
Details

-

Mr. Johnson travels a lot.
all the other sentences
Mrs. Jane Brown wrote a lot.
all the other sentences

Activity 13
(c) 1. ambulance
(e) 2. wire
(a) 3. loop
(b) 4. post
(d) 5. save
Activity 14
(6) 1.
(10) 6.
Activity 15
1. ambulance
3. helped
5. the post
7. carries
9. was hurt

(2) 2.
(9) 7.

(7) 3.
(3) 8.

2. a loop
4. was better
6. telephone
8. thanked
10. was broken

(1) 4.
(4) 9.

(8) 5.
(5) 10.
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Activity 16
The boy was hurt by the electricity. Tongchai and some other men saved his life.
Study about cause and effect
2.

Tongchai pulled hard
with both hands.

The boy was pulled from the post

3.

The man telephoned
for an ambulance.

The ambulance came and carried the

The doctor helped

The boy was saved.

4.

the boy.

Activity 17
(c) 1. transport
(d) 2. fuel
(e) 3. engine
(b) 4. wheel
(a) 5. invent
Activity 18
A.
. fuel (หรื อ stell, rubber), the wheel
2. carry
3. oil, coal, rice and other kinds of food
B.

1. Carrying
2. move
3. mean
4. invented
5. used

boy to the hospital.
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บทที
Activity 19
(c) 1. character
(d) 2. magazine
(e) 3. studio
(a) 4. create
(b) 5. decide
Activity 20
A.
(1) a.
(5) e.

(3) b.
(7) f.

(6) c.
(2) g.

B.

1. character
4. Start

2. magazine
5. created

C.

It1 and it2 refer to “one mouse”. (or Micky Mouse)

(4) d.

3. decide

Activity 21
(d) 1.success
(c) 2. disease
(b) 3. prevent
(e) 4. gratitude
(a) 5. cause
Activity 22
1. He was one of the greatest Frenchmen and out standing bacteriologists. He discoveries in chemistry
and biology have saved millions of human beings from untimely death.
2. He was interested in the problem of rabies, a terrible disease. He experimented on animals. After many
years he found a vaccine for rabies, but he was not sure that it would work for human begins. One day a
small boy who had been bitten by a mad dog, was saved from rabies by him. The boy did not get rabies.
The Pasteur treatment to prevent rabies was a success.
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3.1 The Pasteur Institute was founded in 1888 in gratitude to this great Frenchman. The Institute
today is a world center for the study, cure and prevention of disease.
3.2 The University of Lille was the university were Pateur became a professor in 1854. He
discovered “microbes” or germs which are very small things. These things often cause disease.
B.

1. Success
4. prevent

2. cause
5. buried

3. cure

Activity 23
(e) 1. appeal
(d) 2. dealer
(a) 3. present
(c) 4. continue
(b) 5. translate
Activity 24
A.
1. He was an English dramatist and poet. He I generally recognized as the world’s greatest dramatist. His
rank as a poet is high.
2. William Shakespeare was the son of John Shakespeare, a glove-maker and dealer in wool and timber.
His father owned several buildings in Stratford and held a number of public offices in the town. William
Shakespeare attended the Stratford Grammar School. His father failed in business and he had to go to
work as a butcher’s apprentice or as a lawyer’s clerk. In November, 1582 he was married to Ann
Hathway, the daughter of a farmer. She was eight years older than he.
3. During the years 1591 – 1594 his popular plays were presented in the public playhouses for the royal
court and houses of noblemen. The courtyards of inns having been used for performances by travelling
troupes. His creative work has been called that of “joyous comedies.”
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4. As You Like it was one of Shakespeare’s creative work during 1591 – 1594. This work was called
one of joyous comedies.
Romeo and Juliet was one of Shakespeare’s creative work during 1591 – 1594. It was one of the
tragedy work.
5. No, I haven’t read any books.
Yes, I’ve read ( The name of the book)
B.

1. appeal
4. dealer

2. continue
5. Presented

Activity 25
(h) 1. sin
(d) 2. tradition
(c) 3. shape
(f) 4. lotus
Activity 26
A.
1. a
B.
1. T
Activity 27
A.
(d) 1.
(e) 2.
(a) 3.
(b) 4.
(c) 5.
Activity 28
A.
1. c
B.
1. T

3. translated

(a)
(g)
(b)
(e)

2. b
2. F

3. c
3. T

pilgrim
trip
harvest
feast
guest

3. a
3. T

coin
castle
furnish
launch

4. d
4. T

B.

2. d
2. F

5.
6.
7.
8.

(d)
(a)
(e)
(b)
(c)

4. c
4. F

5.c
5.F

1.
2.
3.
4.
5.

celebrate
treat
decorate
gather
Exclaim

5.b
5.T
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Activity 29
A.
(c) 1.
(d) 2.
(e) 3.
(b) 4.
(a) 5.
Activity 30
A.
1. b
B.
1. T

symbol
festival
historian
affection
belief

B.

2. d
2. T

3. d
3. F

(d)
(c)
(d)
(e)
(a)

1.
2.
3.
4.
5.

presecute
convert
contain
exchange
behead

4. d
4. F

5.c
5.T

ตอนที
Activity – Answers will vary
Activity 34
A.
Heading

Greening
Body
closing
Signature

1404 W. Ashland Ave.
Muncie, Indiana
U.S.A. 47303
July 16, 1999
Dear Sir,
My name is John Brown ………….
…………………………………….
……………………………………..
Yours sincerely,
John Brown
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B.
Application Form
Name : John Brown
Sex :  Male
Female
Birthdate : May 20, 1980
Age : 19
Nationality :
Religion :
Buddhist
Christian
Muslim
others
Height : 6 ft.
Weight : 58 kg.
School : Ball State University, Muncie, Indiana.
Hobbies : playing violin
Address : 1404 W. Ashland Ave. Muncie Indiana
Telephone No : 5032919
C, D and E Answer will vary (or the same as the example)
Activity 35
Weekender Hotel
Mr
Mrs. Ann Anderson
Miss
You were called at 9.00 a.m.
p.m.
By

Date May 15, 1999
Room 484

Mr
Mrs. Pat Nelson
Miss

Who left the following message :
Mrs. Pat Nelson will meet you on June 15, 1999 at 10.00 a.m. at the
Weekender Hotel.
Operator Suwimon Pongtong
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Activity 36
Application Form
Pinocchio Restaurant
Name : Pongpat Siriwat
Birthdate : May 15, 1980
Address : 25/65 Suriyon Road, Muang District, Nonthaburi.
Telephone No : 5034991
Social Security Number : 005-17740
Education : Mathayom Soksa 3
Elementary School : Pramote Ram Indhra School
Secondary School : Pramote Ram Indhra School
Special Skills : a certificate in English from a teacher college
Previous Jobs (list latest job first)
1.
Rachanee Restaurant
From 1996 to now
2.
Paiboon Company
From 1994 to 1995
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คณะผู้จดั ทําชุดวิชาการอ่าน – เขียน

คณะทีปรึกษา
ดร.ทองอยู่
ดร.กล้า

แก้วไทรฮะ
สมตระกูล

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะกรรมการชุดวิชา
ดร.สมบัติ
นางนันทวัน
นางศรี สุรัตน์
นางพรทิพย์
นายจํานง
นางวิไลพรรณ
นายสุนทร
นายจํานง

สุวรรณพิทกั ษ์
ไตรย์เทน
ส่งเจริ ญ
กล้ารบ
วันวิชยั
สมตระกูล
สุนนั ท์ชยั
วันวิชยั

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายจํานง

วันวิชยั

ประธาน
รองประธาน
ผูเ้ ขียน
นักวัดผล
นักเทคโนโลยี
ผูเ้ ชียวชาญเนื อหา
บรรณาธิการ
เลขานุการ
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คณะผู้บรรณาธิการ
เพือเป็ นหนังสือเรียนรายวิชาการอ่าน – เขียน (เลือก)

ทีปรึกษา
. นายประเสริ ฐ
. นางศุทธินี

บุญเรื อง
งามเขตต์

เลขาธิการ กศน.
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะทํางาน
. นายสุรพงษ์
มันมะโน
. นายศุภโชค
ศรี รัตนศิลป์
. นางสาวสุลาง
เพ็ชรสว่าง
. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี
. นางสาวชมพูนท สังข์พิชยั

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

