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สถาบันการศึกษาทางไกลได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถาบันการศึกษา

ทางไกล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้ึนเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2553 เพื่อรองรับการจัดการศึกษาวิธีเรียนทางไกล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบันการศึกษาทางไกล ในภาคเรียนที่ 1/2553 โดยใน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังกล่าว ได้มีการพัฒนารายวิชาเลือกในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นล าดับ

มา เพือ่ให้มีค่าน้ าหนักในเร่ืองขององค์ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

ชุดการเรียนทางไกลรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007     

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นชุดการเรียนทางไกลที่สถาบันการศึกษาทางไกลออกแบบและพัฒนา

ให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีเรียนทางไกล ของสถาบันการศึกษาทางไกล รวมทั้ง

สนับสนุนการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economics Community) 

ในปี พ.ศ. 2558 

สถาบันการศึกษาทางไกลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากนักศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติตาม

ค าแนะน าในการศึกษาชุดการเรียนทางไกลทุกข้ันตอนแล้ว จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ตามผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังซ่ึงก าหนดไว้ 

อน่ึง ชุดการเรียนทางไกลเล่มน้ีจัดท าต้นฉบับและจัดพิมพ์ด้วยงบประมาณของแผ่นดินซ่ึง

เป็นภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศ เพื่อแจกให้แก่นักศึกษาน าไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน จึงขอให้

นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเสียสละของประชาชนทั้งประเทศ โดยการน าหนังสือเล่มน้ีไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้ได้มากที่สุด 
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องค์ประกอบของชุดการเรียนทางไกล 

 ชุดการเรียนทางไกลแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ 

ส่วนที่   1     โครงสร้างชดุการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้     

เน้ือหาสาระ กิจกรรมเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้และแบบทดสอบหลังเรียน 

ส่วนที่   2     เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบดว้ย เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน                

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน และเฉลยกิจกรรมเรียงล าดบัตามหน่วยการเรียนรู้ 

 

วิธีการใช้ชุดการเรียนทางไกล 

 เมื่อนักศึกษาได้รับชดุการเรียนทางไกลแลว้ ให้นักศึกษาด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดการเรียนทางไกลโดยละเอียด เพือ่ให้ทราบวา่นักศึกษาตอ้ง

เรียนรู้เน้ือหาเร่ืองใดบ้างในรายวชิาน้ี 

 2.  วางแผนเพือ่ก าหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่นกัศกึษามีความพร้อมที่จะศึกษาชุดการเรียน

ทางไกลวันละ 3 – 5 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดเน้ือหาไดค้รบทกุหน่วยการเรียนรู้ พร้อม

ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดกอ่นสอบปลายภาค ถ้านักศึกษาไม่ทราบความหมายของค าศัพท์ค าใด          

หรือวธิีการออกเสียงค าศัพทใ์ด ให้นักศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเองจากพจนานุกรม (Dictionary) 

 3.  ท าแบบทดสอบกอ่นเรียนของชุดการเรียนทางไกลรายวชิาน้ีตามที่ก าหนด เพื่อทราบ              

พื้นฐานความรู้เดิมของนักศกึษา โดยตรวจสอบค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบและแนวค าตอบกิจกรรม

ท้ายเล่ม 

 4.  ศึกษาเน้ือหาชุดการเรียนทางไกลแตล่ะหนว่ยการเรียนรู้อย่างละเอียดใหเ้ข้าใจ ทั้งใน       

ชุดการเรียนและสือ่ประกอบ (ถ้ามี) และท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไวใ้หค้รบถว้น 

 5.  หลังจากท ากิจกรรมแล้ว นักศกึษาสามารถตรวจสอบค าตอบได้จากแนวค าตอบกจิกรรม   

ท้ายเล่ม หากนักศึกษายังท ากิจกรรมไม่ถกูตอ้ง ให้นักศกึษากลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่องน้ันซ้ า

จนกว่าจะเข้าใจ 

ค ำแนะน ำในกำรศึกษำ 



 6.  เมื่อศึกษาเน้ือหาสาระครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 

และตรวจสอบค าตอบได้จากเฉลยแบบทดสอบทา้ยเล่มว่านักศึกษาท าแบบทดสอบได้ถกูตอ้งทุกข้อ

หรือไม่ หากข้อใดยังไมถู่กตอ้ง ให้นักศึกษากลบัไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่องน้ันให้เข้าใจอกีคร้ังหน่ึง 

นักศึกษาควรท าแบบทดสอบหลังเรียนใหถู้กต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแบบทดสอบทั้งหมด เพือ่ให้

มั่นใจวา่จะสามารถสอบปลายภาคผา่น 

 7.  หากนกัศกึษาท าการศกึษาเน้ือหาและท ากิจกรรมดว้ยตนเองแล้วยังไมเ่ข้าใจ นักศึกษา

สามารถสอบถามและขอค าแนะน าได้จากครูทีป่รึกษาประจ ารายวิชาตามชื่อ ที่อยู่และสถานทีต่ิดต่อที่

สถาบันการศึกษาทางไกลแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

 

การศึกษาค้นคว้าเพิม่เติม 

 นักศึกษาอาจศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ศกึษาจากต าราหรือสื่ออื่น  

ที่เกี่ยวข้องกบัรายวชิาน้ี ศกึษาจากอินเทอร์เน็ต พิพธิภณัฑ์ นิทรรศการ การแสดง หรือศกึษาจากผู้รู้          

เป็นต้น 

 

การวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

 นักศึกษาตอ้งวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนแต่ละรายวิชา ดังน้ี 

 1.  ระหว่างภาค  ท าข้อสอบอัตนัยทีส่ถาบันการศกึษาทางไกลจดัส่งให้โดยใชล้ายมือของ

นักศึกษาเองและจัดส่งกลบัไปตามเวลาที่สถาบันการศึกษาทางไกลก าหนด 

 2.  ปลายภาค  เมื่อสิ้นภาคการศกึษา นักศกึษาต้องเข้าสอบปลายภาคตามวัน เวลาและสถานที่

ที่สถาบันการศึกษาทางไกลก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาตอ้งน าบตัร

ประจ าตวันักศกึษาและบัตรประจ าตวัประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปด้วย หากไม่น าไปแสดง 

นักศึกษาอาจไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าสอบ นอกจากนั้นนักศึกษาตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบ 

ห้ามใส่รองเท้าแตะ 
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สาระการเรียนรู้ 

 สาระที่  2  สาระความรู้พื้นฐาน 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ที่  2.1  มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 

 

สาระส าคัญ 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง การขอรับและให้บริการ การติดต่อ    

ซ้ือขาย การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง การโฆษณาและบริการ แผนที่ แผนภูมิ ตาราง คูปอง     

แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว การใช้บริการขนส่งสาธารณะ บริการ

สื่อสาร บริการติดต่อสอบถามต่าง ๆ และแบบฟอร์มที่ส าคัญประเภทต่าง ๆ  

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.  ใชค้ าขอร้อง ค าแนะน าและค าชี้แจงได ้

 2.  อธิบายทศิทางได ้

 3.  ใช้ส านวนภาษาเพื่อการเดินทางได้อยา่งเหมาะสม 

 4.  อา่นเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที ่แผนภูมิ สญัลกัษณ์ แผ่นพับ ตารางเวลาได้  

 5.  รู้จักแบบฟอร์มที่จ าเป็นต้องใช้ในการเดินทาง 

 6.  ใชค้ าศัพท์ ส านวนพูดซ่ึงเป็นที่นิยมใช้ได้อยา่งถูกตอ้งตามกาลเทศะ 

 7.  ใช้ประโยคลดรูปได ้

 8.  บอกค าศัพทท์ี่แตกตา่งระหวา่ง British English และ American English ได ้

 9.  บอกเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสมกบัสภาพอากาศได้ 
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ขอบข่ายเนื้อหา 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 Direction 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  2     Important Places 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  3     Tongue Tips 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  4     Documents 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  5     Forms 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  6     Culture 

 

สื่อการเรียนรู้ 

 ชุดการเรียนทางไกลรายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหสัรายวชิา พต 33007          

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

จ านวนหน่วยกิต 

 2  หน่วยกติ  80  ชัว่โมง 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ท าแบบทดสอบกอ่นเรียนในชุดการเรียนทางไกลและตรวจสอบเฉลยทา้ยเล่ม 

 2.  ศึกษาเน้ือหาสาระทกุหน่วยการเรียนรู้ 

 3.  ท ากิจกรรมที่ก าหนดทุกหน่วยการเรียนรู้และตรวจแนวค าตอบทา้ยเล่ม 

 4.  ท าแบบทดสอบหลังเรียนในชุดการเรียนทางไกลและตรวจสอบเฉลยทา้ยเล่ม 

 

การประเมินผล 

 1.  ท าแบบทดสอบกอ่นเรียนและหลังเรียน 

 2.  ท ากิจกรรมทุกหน่วยการเรียนรู้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

(Pre - test) 

1. What is the meaning of a window seat? 

a.  a seat not so far from the window 

b.  a seat next to the window 

c.  a seat not so close to the window 

d.  a seat far from the window 

2. What kind of food is rather spicy? 

a.  various dishes food 

b.  local dishes food 

c.  Thai food 

d.  European food 

3. Which word has the similar meaning as “contact”? 

a.  connect 

b.  contract 

c.  confront 

d.  contour 

4. The buying and selling rate are not ………………………… . 

a.  high 

b.  stable 

c.  reliable 

d.  low 
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5. What do you call the currency used in the United Kingdom? 

a.  pound 

b.  yen 

c.  banknote 

d.  dollar 

6. What does small banknote mean? 

a.  small coins 

b.  low costed banknote 

c.  small sized banknote 

d.  high costed banknoted 

7. Pat fills ………………………… the booking form so as not to miss the training course. 

a.  in 

b.  at 

c.  over 

d.  on 

8. What does “reasonable price” mean? 

a.  rather expensive 

b.  very special price 

c.  The price is quite cheap. 

d.  The price suits for its quality. 

  9. Which item is called a souvenir? 

a.  the most delicious pizza from Italy 

b.  a beautiful dancer from the Molin Rouge restaurant in Paris 

c.  a small white and blue windmill ceramic mug from the Netherlands 

d.  the biggest cuckoo clock from Germany 
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10.  At Beijing airport in China, you bought a local made silk scalf. What do you call this   

kind of silk? 

a.  Korean silk 

b.  Beijing silk 

c.  China silk 

d.  Chinese silk 

11.  Which design is more or less the same shape as the round one? 

a.  rectangular shape 

b.  oval shape 

c.  square shape 

d.  tri – angle shape 

12.  What kind of food is rather bland? 

a.  Thai food 

b.  European food 

c.  Indian food 

d.  Mexican food 

13.  What is another word for “vermicelli”? 

a.  spaghetti 

b.  egg noodle 

c.  glass noodle 

d.  macaroni 

14.  If someone offers you a drink, what would you say if you don’t want any? 

a.  No, nothing. 

b.  No, never. 

c.  No, thank you. 

d.  No, I won’t. 
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15.  Where can you get your visa? 

a.  ambassador 

b.  embassadress 

c.  Ministry of Foreign Affairs 

d.  consulate 

16.  What is the abbreviation of “Information and Communication Technology”? 

a.  ITT 

b.  IFT 

c.  ICT 

d.  IAT 

17.  After the pickpocket incidence, she ………………………………… to the police. 

a.  reporting 

b.  is reported 

c.  reported 

d.  report 

18.  Intensive Care Unit is for the …………………………………… case. 

a.  ordinary 

b.  general 

c.  normal 

d.  serious 

19.  Which item is the basic remedy? 

a.  soap 

b.  washing liquid 

c.  inhalant 

d.  brush on 
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20.  If your legs swell without reason, you must let the doctor ………………………… . 

a.  decide 

b.  judge 

c.  consider 

d.  examine 

21.  Ann bought a ………………………………… for her daughter. 

a.  swimming trunk 

b.  swimming suit 

c.  swimming blouse 

d.  swimming dress 

22.  Consumer goods composed of …………………………… and …………………… . 

a.  necklaces, wristlets 

b.  food, clothing 

c.  furnitures, accessories 

d.  stationaries, books 

23.  Next time you should take bus number 42 from George Square, not bus number 46. 

a.  Yes it is. 

b.  Yes I do. 

c.  Yes. I will. 

d.  Yes. You should. 

24.  Can I have a ………………………… of orchid tied with purple ribbon? 

a.  bush 

b.  bucket 

c.  bunch 

d.  pile 
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25.  We heard many serious accidents caused by …………………………… drivers. 

a.  tricycle 

b.  carriage 

c.  tram 

d.  motorcycle 

26.  Let her decide her own ………………………… . She must have her own reasons. 

a.  street 

b.  routing 

c.  path 

d.  stream 

27.  Alice did window …………………………… every weekend. 

a.  taking 

b.  shopping 

c.  buying 

d.  selling 

28.  Mona buys a …………………… of toothpaste at a convenient store. 

a.  scoop 

b.  loaf 

c.  tube 

d.  bar 

29.  Which sentence has the same meaning as,  “It’s a bit tight.”? 

a.  It’s a little tight. 

b.  It’s rather loose. 

c.  It’s very tight. 

d.  It’s quite loose. 
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30.  I’ll buy all colours. How much do they cost ………………………? 

a.  all of those 

b.  something 

c.  everything 

d.  altogether 

31.  Where do you buy a Yukata? 

a.  Korea 

b.  Japan 

c.  China 

d.  Singapore 

32.  Why do most travellers spend all coins before leaving such country?   

a.  Because they want to give away to the poor. 

b.  Because they cannot exchange them. 

c.  Because they can use in other countries. 

d.  Because they add their collections. 

33.  What do you call an interesting place for tourists? 

a.  a museum 

b.  a shopping centre 

c.  a tourist attraction 

d.  a mosque 

34.  Tony asks his father about their family …………………………… . 

a.  chart 

b.  orderly 

c.  grandmother 

d.  plan 
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35.  What is the most important objective of the leaflet? 

a.  to show 

b.  to present 

c.  to advertise 

d.  to exhibit 

36.  Which word has the same meaning as “water closet”? 

a.  bath room 

b.  fitting room 

c.  lavatory 

d.  small room 

37.  How do you abbreviate “Distance Education Institute”? 

a.  DEI 

b.  IDE 

c.  EID 

d.  DIE 

38.  Lily will …………………………… Dover for Rotterdam next week. 

a.  departing 

b.  travel 

c.  go 

d.  leave 

39.  What else can you call “last name and surname”? 

a.  ancestor’s name 

b.  family name 

c.  parents’ name 

d.  general name 
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40.  What do foreigners always talk about when they want to make friend? 

a.  education 

b.  family 

c.  weather 

d.  work 

 

Question no. 41-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  When is this weather forecast for? 

a.  today 

b.  tomorrow 

c.  3 November 

d.  8 November 

 

 

 

 

Saturday 
8 Nov 

 
17℃ 
High 

 
10℃ 
Overnight 

 
Partly cloudy 
At first then 
Rain. Not 
Much wind. 
 
 
Issued: 
12:26pm 3 Nov 
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42.  What is the lowest temperature?  

a.  8 

b.  10 

c.  12 

d.  17 

43.  What does the sky like on this day? 

a.  sunny 

b.  foggy 

c.  cloudy 

d.  snowy 

44.  How about the rain on this day? 

a.  It will rain in the morning. 

b.  It will rain in the afternoon. 

c.  It will rain at night. 

d.  There’s no rain. 

45.  If you go out on this day, what will you take? 

a.  an umbrella 

b.  snow shoes 

c.  sunglasses 

d.  earmuffs  
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     หน่วยการเรียนรู้ที่  1 

Direction 

โครงสร้างของหน่วย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2.1  มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ใชค้ าขอรอ้ง ค าแนะน า ค าชีแ้จงได้อย่างถูกต้อง 

 

รายละเอียดขอบข่ายเน้ือหา 

 ตอนที่  1    Request, Suggestion and Description 

เร่ืองที่  1   Airport 

เร่ืองที่  2   Money Exchange 

 ตอนที่  2    Relaxation 

เร่ืองที่  1   Accommodation 

เร่ืองที่  2   Shopping Centre, Souvenir, Food and Drink 

 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 15  ชัว่โมง 

 

สื่อการเรียนรู้ 

 ชุดการเรียนทางไกลรายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหสัรายวชิา พต 33007          

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ศึกษารายละเอียดจากชดุการเรียนทางไกล 

 2.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในชุดการเรียนทางไกล 

 3.  ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมจากแหล่งเรียนรู้หรือสือ่ที่มอียู่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 

การประเมินผล 

 ประเมินผลด้วยตนเองจากการท าแบบทดสอบและกิจกรรมแต่ละตอน แลว้ตรวจสอบค าตอบและ

แนวค าตอบกิจกรรมท้ายเล่ม 
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ตอนที่  1 

Request, Suggestion and Description 

 

 Request การขอร้อง ค าขอร้อง การอ้อนวอน ค าอ้อนวอน หรือความต้องการ เป็นค านาม 

(noun) และเมื่อเป็นค ากริยา (verb) มีความหมายวา่ขอร้อง เรียกร้อง ขอ ถามหา หรืออ้อนวอน 

 โครงสร้างประโยค request อาจเป็นประโยคบอกเลา่ซ่ึงเขียนได้ 2 แบบ คือ วาง Please ไว ้  

ต้นประโยค คือ  

-  Please ………………………………… .  

หรืออาจวาง please ไว้ทา้ยประโยค คอื 

-  …………………………………, please.  

   ประโยคทั้ง 2 แบบนี้มีความหมายว่า  

-  กรุณา/โปรด ………………………………… โดยบอกสิ่งที่ขอร้องหรืออ้อนวอน  ตวัอย่างเช่น 

-  Please open the window. 

-  Open the window, please. 

-  กรุณา/โปรดเปดิหน้าตา่ง 

 

 

 Suggestion เป็นค านาม (noun) หมายถึง การเสนอแนะ การแนะน า การชกัชวน หรืออาจ

หมายถึงข้อชวนคดิ แต่ถ้าเปน็ verb แปลวา่ เสนอแนะ แนะน า ชกัชวน 

 โครงสร้างประโยค suggestion อาจเป็นประโยคบอกเลา่ที่นิยมใช้กันมาก คอื  

-  Let’s ………………………………… . หมายความว่า  

-  เรา ………………………………… กันเถอะ  

ค าว่า Let’s ลดรูปมาจาก Let us เป็นประโยค suggestion อาจเป็นประโยคค าถาม ซ่ึงมี

โครงสร้างประโยค ดังน้ี 

 -  Shall ………………………………… ? 

 -  เรา ………………………………… กันไหม 

หรืออาจเป็นประโยคค าถามปฏิเสธ คือ 
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 -  Why don’ t ………………………………… ? 

-  ท าไมไม ่………………………………… ล่ะ 

ตัวอย่างเช่น 

-  Let’s have lunch now. / I’m very hungry. 

-  ไปทานข้าวกลางวันกันเถอะ  ฉันหิวมากแล้ว  

 -  Why don’t we have lunch?  / I’m very hungry. 

-  ท าไมไม่ไปทานข้าวกลางวันกันล่ะ ฉันหวิมากแลว้  

  

 

 Description เป็นค านาม (noun) มีความหมายว่าการบรรยาย การพรรณนา แต่ถา้เป็น verb 

จะใช้ describe คือ บรรยายหรือพรรณนา 

 ตัวอย่างเช่น 

-  He describes his new car to us. 

-  เขาอธบิายถึงรถยนต์คันใหม่ของเขาให้พวกเราฟัง 

การอธิบายเร่ือราวหรือสิ่งของต่าง ๆ สว่นมากจะใช้ Verb to be  

 ตัวอย่างเช่น 

 -  I am a student. หรืออาจลดรูปเป็น 

 -  I’m a student. 

 -  ฉันเป็นนักศกึษา 

โครงสร้างประโยคที่พบเห็นได้บ่อยและใช้กันอยูเ่สมอ ได้แก่ 

-  I am ………………………………… .  

หรืออาจลดรูปเป็น  

-  I’m ………………………………… .แปลว่า  

-  ฉันคือ ………………………………… หรือ              

-  ฉันเป็น …………………………………  

แต่ถ้าเปลี่ยนจาก I เป็น He, She, It  ก็ตอ้งเปลี่ยนกริยาเป็น is ดังน้ี  

-  He is ………………………………… . ลดรูปเป็น  

-  He ’s ………………………………… .  
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-  เขาคือ ………………………………… หรือ เขาเป็น ………………………………… 

ตัวอย่างเช่น 

-  He is my friend. ลดรูปเป็น 

-  He’s my friend. 

-  เขาเป็นเพื่อนของฉัน 

-  She is ………………………………… . ลดรูปเป็น  

-  She ’s ………………………………… .  

-  เธอคอื ………………………………… หรือ เธอเป็น ………………………………… 

ตัวอย่างเช่น 

-  She is good at gymnastic. 

-  She ’s good at gymnastic.  

-  เธอเก่งยิมนาสตกิ 

-  It is ………………………………… .  

-  It’s ………………………………… .  

-  มันคือ ………………………………… หรือ มันเป็น ………………………………… 

ตัวอย่างเช่น 

-  It is easy. 

-  It’s easy. 

-  มันง่าย 

โครงสร้างที่กล่าวมานีเ้ป็นรูปเอกพจน์ (singular) นอกจากน้ียังมีโครงสร้างรูปพหูพจน์ (plural) 

คือ  

-  They are ………………………………… . ลดรูปเป็น 

-  They’re ………………………………… .  

-  เขาเหลา่น้ันคือ ………………………………… หรือ เขาเหล่าน้ันเป็น …………………………………    
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ตัวอย่างเช่น 

-  They are football player. 

-  They ’re football player. 

-  พวกเขาเป็นนักฟตุบอล 

ยังมีอีกโครงสร้างหน่ึงที่เป็น plural คือ  

-  We are ………………………………… . ลดรูปเป็น  

-  We’re ………………………………… .  

-  เราทั้งหมดคอื ………………………………… หรือ เราทัง้หมด ………………………………… 

ตัวอย่างเช่น 

-  We are carrying our luggage to the check in counter.  

-  We’re carrying our luggage to the check in counter. 

-  เราก าลังน ากระเป๋าเดินทางของเราไปทีเ่คาน์เตอรเ์ชค็อิน 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก  http://itmoomoo.wordpress.com  7 ส.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก  www.hongkongfanclub.com/ 7 ส.ค. 57 

  

สนามบิน (Airport) เป็นสถานที่ผู้โดยสารไปข้ึนหรือลงเคร่ืองบิน ผูท้ี่เดินทางโดยเคร่ืองบิน 

(aeroplane หรือ airplane) จะต้องไปข้ึนเอง  

 

เร่ืองที่  1  Airport 

 

http://itmoomoo.wordpress.com/
http://www.hongkongfanclub.com/
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ค าศัพท์และความหมายที่พบเห็นบ่อยที่สนามบิน หรือ Airport ได้แก ่

meeting point     (มีททิง พอยน์ท)  จุดนัดพบ 

 baggage/luggage   (แบกเกจ/ลักกิจ)  กระเป๋าเดินทาง 

 handbag/carry on   (แฮนด์แบก /แคร่ี ออน)  กระเป๋าใบเลก็ถือข้ึนเคร่ืองได ้

 backpack/knapsack  (แบกแพค/แนพแซค)  เป้ กระเปา๋ที่สะพายไว้ข้างหลัง 

 trolley/cart   (ทรอลลี่/คาร์ท)   รถเข็น 

 check in counter  (เชค อิน เคาน์เทอะ)  จุดชั่งน้ าหนักกระเปา๋และรับตั๋ว 

 window seat   (วินโด ซีท)   ที่นั่งริมหน้าต่าง 

 aisle    (ไอล์)    ทางเดินระหว่างที่น่ัง 

 aisle seat   (ไอล์ ซที)   ที่นั่งริมทางเดิน 

 boarding pass   (บอร์ดิง พาส)   บัตรผ่านข้ึนเคร่ือง 

 boarding   (บอร์ดิง)   การข้ึนเคร่ือง 

 immigration   (อิมมะเกรชัน)   ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 customs check   (คัสเทิม เชค)   ด่านศุลกากรหรือจดุตรวจ 

สินค้าที่ตอ้งช าระภาษี  

มีเฉพาะขาเข้า 

 passport control  (แพสพอร์ท คันโทรล)  จุดตรวจหนังสอืเดินทาง 

มีทั้งขาเข้าและขาออก 

 visa and immigration  (วีซะ แอนด ์อิมมะเกรชัน) ตรวจวีซา่ขาออกกรณีเดินทาง 

ไปประเทศทีต่้องการวีซ่า 

และขาเข้า 

 declare    (ดิแคลร์)   แจ้งในกรณีมีเงินเกินที ่

         ก าหนดไว้หรือมีสินคา้ทีต่้อง 

         ส าแดง 
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 nothing to declare  (นัธธิง ท ูดิแคลร์)  ไม่มีสิ่งใดทีต่้องส าแดง  

ทั้ง 2 จดุน้ีมีทั้งขาเข้า 

และขาออก 

 terminal   (เทอร์ มะเนิล)   อาคารจอดเทียบเคร่ืองบิน 

 gate    (เกท)    ประตูทางออกเพือ่ขึ้นเคร่ือง 

 jet bridge/connecting bridge (เจท บริดจ์/คะเนคทิง บริดจ์) ทางข้ึนโดยตรงจากอาคาร 

หรือเรียกว่า งวงช้าง 

 shuttle bus/airport shuttle bus (ชทัเทลิ บัส/แอร์พอร์ท ชัทเทลิ บสั)  

รถที่พาผู้โดยสารข้ึนเคร่ือง

นอกอาคาร 

 Limousine   (ลิมมะซีน)   รถโดยสารที่พาผู้โดยสาร 

เข้าเมือง 

 take off   (เทค ออฟ)   เคร่ืองข้ึน 

 landing    (แลนดิง)   เคร่ืองลง 

 runway    (รันเวย์)    ลู่วิ่งในสนามบิน 

 taxi    (แทคซี)   ขณะเคร่ืองวิ่งบนลานบิน 

ก่อนข้ึนและลง 

 air pocket   (แอร์ พอคคิท)   หลุมอากาศ 

 air turbulence    (แอร์ เทอร์บวิเลินซ์)  ความปั่นปว่นของอากาศ 

ที่เกดิจากแรงยกขึ้นของ 

อากาศท าให้อากาศ

เคลื่อนไหวอย่างไมเ่ป็น

ระเบียบ 

 baggage claim   (แบกเกจ เคลม)  จุดรับกระเปา๋เดินทาง 

 lost & found   (ลอส แอนด ์เฟานด์)           จุดรับแจ้งของหาย 
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เมื่อทราบค าศัพท์และความหมายที่มักใช้กันที่สนามบินแล้ว ทีนี้ขอให้นักศึกษามาดเูหตุการณ์

ต่าง ๆ ที่มกัพบที่สนามบิน เร่ิมต้นด้วยที่เคาน์เตอร์เช็คอนิ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทิมเอากระเป๋าเดินทางไปเชค็อินทีเ่คาน์เตอร์และขอที่น่ังริมหน้าตา่งซ่ึงมีเหลอืพอดคีือที่นั่ง

หมายเลข 54A และน้ าหนักกระเป๋าก็ไมเ่กินพิกดั คือกระเป๋าของทิมหนักเพียง 18 กโิลกรัม 

 

 ขอให้นักศึกษาลองทบทวนเน้ือเร่ืองอีกคร้ัง แล้วท ากิจกรรมที่ 1 

 

 

กิจกรรมที่  1   

Choose the best answer. 

1.  Which word has the same meaning as “luggage” ?  

a.  handbag 

b.  baggage 

c.  backpack 

d.  briefcase 

 

 

At the Check in Counter 

Tim :     Here’s my luggage.  

       May I have a window seat, please? 

Agent :     Alright. You’re lucky. There’s one left.  

      It’s 54A. 

Tim :     Good. How much does it weigh? 

Agent :     18 kilogrammes. You are allowed up to  

      20 kilogrammes in the economy. 

Tim :     Thank you. 

Agent :     My pleasure. Have a nice trip! 

ที่มาจาก http://www.studysquares.com/  

7 ส.ค. 57 
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2.  What is the meaning of a window seat? 

a.  a seat not so far from the window 

b.  a seat not so close to the window 

c.  a seat far from the window 

d.  a seat next to the window 

3.  Which item has the same meaning as “There’s one left.”? 

a.  There’s no more. 

b.  There are some. 

c.  There’s a seat for you. 

d.  There’re many left. 

4.  What is 54A? 

a.  seat number 

b.  window number 

c.  luggage number 

d.  weight number 

5.  Which item has the similar meaning as “Have a nice trip!” 

a.  Have a wonderful time! 

b.  Have a nice day! 

c.  Have a safe journey! 

d.  Have a good time! 
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คราวน้ีนักศกึษาลองดทูี่ดา่นตรวจคนเข้าเมือง หรือ Immigration เขาถามอะไรกันบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่เคาน์เตอร์ด่านตรวจคนเข้าเมอืง นักศึกษาตอ้งแสดงหนังสือตรวจลงตรา หรือ Visa แก่พนักงาน 

ซ่ึงจะถูกถามวตัถุประสงค์ในการเดินทางและระยะเวลาทีจ่ะอยู่ในประเทศน้ัน และในที่นี้จอยจะอาศัยอยู่เป็น

เวลา 7 วัน จนถึงวันที่ 16 มกราคม 

 

 ขอให้นักศกึษาทบทวนบทสนทนาอกีคร้ัง เมื่อเข้าใจแล้วให้ท ากิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 3  

 

กิจกรรมที่  2   

Choose the best answer.   

1.  What does Joy do there? 

a.  She works downtown. 

b.  She spends her holidays. 

c.  She visits her mother. 

d.  She works at a restaurant. 

2.  How long will Joy stay with her mom? 

a.  many weeks 

b.  only 2 – 3 days  

c.  4 weeks 

d.  many days 

 

 

At the Visa and Immigration 

Joy    :    Hello! This is my visa. 

Officer    :    What is the purpose of your visit? 

Joy    :    I come here to visit my mom. 

Officer    :    How long will you stay? 

Joy    :    For 7 days, until January 16th. 

Officer    :    O.K. Enjoy your stay. 

ที่มาจาก  www.airticket-fare.com/ 7 ส.ค. 57 
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3.  When is the last day of her visit? 

a.  16th  

b.  23th  

c.  9th  

d.  6th  

4.  Is there any problem? 

a.  No. 

b.  No, there isn’t. 

c.  No, never. 

d.  May be. 

5.  When does this conversation take place? 

a.  When she departs Thailand. 

b.  When she sees her mom. 

c.  When she arrives at her destination. 

d.  When she starts off her trip. 

 

กิจกรรมที่  3   Fill in the blanks with these following words. 

 

 

 

 All passengers walk to the (1) …………………………… area in the terminal 5. Then they 

board the plane through the (2) …………………………… . There are 225 passengers in this 

flight. The plane (3) …………………………… along the (4) …………………………… and              

(5) …………………………… . 

  

 

 

 

 

 

jet bridge     takes off         gate  taxies  runway 
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คราวน้ีนักศึกษาลองมาดูที่เคาน์เตอร์แจ้งของหายว่าเขาพูดอะไรกันบ้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เจ้าหน้าที่ทักทายแจเน็ทแลว้สอบถามวา่จะชว่ยอะไรไดบ้้าง แจเน็ทแจ้งว่าท าโทรศพัท์เคลือ่นที่

หายเมื่อ 10 นาทีที่แลว้ ลืมทิ้งไว้ในห้องน้ า พอกลับไปดูอีกทีมันหายไปแล้ว เจา้หน้าที่เลยให้กรอก

แบบฟอร์ม แล้วก าชับใหก้รอกทีอ่ยู่หรือ e-mail ไวด้้วยจะได้ตดิตอ่กลับ แจเน็ทกลา่วขอบคุณ แล้วลา

จากไป 

 

 ขอให้นักศกึษาทบทวนบทสนทนาอกีคร้ัง และท ากิจกรรมที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

At the Lost & Found 

 

Officer    :   Yes. Anything can I help you? 

Janet    :   Oh! I’ve just lost my cell phone  

       10 minutes ago. 

Officer    :   How did you lose it?  

Janet    :   I left it in the toilet and forgot it there. 

Officer    :   Did you walk back to the toilet? 

Janet    :   Yes, but it’s gone. 

Officer    :   Alright. Please fill in this form and don’t forget to give us your 

       home or email address. We’ll contact you as soon as possible. 

Janet    :   Thank you very much. I hope I can get it back soon. 

Officer    :   Good luck. 

ที่มาจาก  www.salzburg-airport.com/ 7 ส.ค. 57 
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กิจกรรมที่  4   

Choose the best answer.   

1.  Which item has the similar meaning as “Anything I can help you?” 

a.  Can you do me a favour? 

b.  Probably you can help me. 

c.  Is there anything you can help me? 

d.  What can I do for you? 

2.  What did Janet lose? 

a.  her cell phone case 

b.  her mobile phone 

c.  her phone number 

d.  her watch 

3.  Where did she lose it? 

a.  in the lavatory 

b.  nearby the toilet 

c.  next to the rest room 

d.  in the room 

4.  Did Janet try to find it? 

a.  No, she didn’t. 

b.  Yes, she did. 

c.  Of course not. 

d.  Could be. 
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5.  Which word has the same meaning as “contact”? 

a.  contract 

b.  contour 

c.  connect 

d.  confront 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก http://www.iphoneapptube.com  7 ส.ค. 57 

 

 การเดินทางที่สะดวกสบาย รวมทั้งการใช้จา่ยเงินในตา่งประเทศ สามารถใช้จา่ยผ่านบัตรเครดติ 

(credit card) ไดอ้ย่างง่ายดาย อย่างไรกต็ามผู้นิยมเดนิทางตา่งประเทศยังจ าเป็นต้องแลกเปลี่ยน

เงินตราในภาษาอังกฤษเรียกวา่ money exchange เพือ่ใช้จา่ยในบางสถานที่ เช่น ร้านค้ายอ่ย ตลาด

ขายผัก ผลไม้และดอกไม้ รวมทั้งร้านขายขนม อาหาร และร้านกาแฟบริเวณริมถนน การแลกเปลี่ยน

เงินตรา (money exchange) จะมีการซ้ือขายเฉพาะธนบตัร (banknote) ธนบตัรราคาสูงจะซ้ือขายแพง

กวา่ธนบตัรย่อย สว่นเหรียญ (coin) ไม่รับซื้อขายแลกเปลี่ยน แตใ่ช้ได้เฉพาะภายในประเทศน้ัน ๆ  

 

เร่ืองที่  2  Money Exchange 

 

http://www.iphoneapptube.com/
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 เงินตรา (currency) ศัพท์น้ีเป็นค านาม การซ้ือ (buying) และการขาย (selling) เงินสกุลต่าง ๆ 

จะมีราคาข้ึนลงตามกระแสเศรษฐกิจ แตล่ะประเทศมีสกลุเงินของประเทศตน เช่น ประเทศไทยใช้เงินบาท 

(baht) สังเกตว่าแม้จ านวนเงินมากกว่า 1 บาท ค าวา่ baht จะไม่เติม s ท้ายค า ซึ่งตา่งจากสกลุเงินของ

ประเทศอื่น ๆ 

 เมื่อพดูถึง dollar ถ้ามากกวา่ 1 dollar จะเติม s ที่ท้ายค า ได้แก่ 5 dollars, 12 dollars,        

35 dollars ฯลฯ หลายประเทศใช้สกุลเงิน dollar เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์  

เป็นต้น โดยมูลคา่ของ dollar ในแต่ละประเทศจะตา่งกนั 

 ประเทศสหราชอาณาจกัร (The United Kingdom) ประกอบด้วย อังกฤษ (England)               

สก็อตแลนด์ (Scotland) เวลส์ (Wales) และไอร์แลนด ์(Ireland) ประเทศเหลา่น้ีใช้สกลุเงินปอนด ์

(pound) ส่วนอีกหลายประเทศในทวปียุโรป (Europe) ใช้สกุลเงินยูโร (euro) ในทวีปเอเชีย (Asia) ยัง

มีประเทศญี่ปุ่นใชส้กลุเงินเยน (yen) ประเทศเกาหลใีชส้กุลเงินวอน (won) ประเทศอินโดนีเซียใช้สกุล

เงินรูปียา (rupiah) ประเทศเวียดนามใช้สกุลเงินดอ่ง (dong) อกีประเทศหน่ึงที่มีความย่ิงใหญ่ไม่แพใ้คร

ก็คงเป็นประเทศจีนซ่ึงใช้สกลุเงินหยวน (yuan) 

 

 

 ที่มาจาก  http://www.sarapee.ac.th  7 ส.ค. 57 

 

 นักศึกษาลองมาดูบทสนทนาเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเงนิตรา ให้สังเกตส านวนและรูปประโยค   

ที่ใชด้ว้ย 

 

 

 

http://www.sarapee.ac.th/
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 โทน่ีไปสอบถามอตัราแลกเปลี่ยนเงินอเมริกันดอลลาร์ และต้องการแลกเงิน 2,000 ดอลลาร์ 

โดยต้องการแตธ่นบตัรใบละ 100 ดอลลาร์ แต่เจา้หน้าทีป่ระจ าเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราบอกว่า มีให้

แค่ 1,800 ดอลลาร์ ทีเ่หลือต้องเป็นธนบตัรใบละ 20 ดอลลาร์ ซึ่งราคาจะถกูกว่า ทัง้หมดเป็นเงินไทย 

66,900 บาท และสามารถจา่ยโดยบตัรเครดิตได้ ซึ่งโทน่ีได้ซ้ือธนบัตรดอลลาร์ตามน้ัน 

 

 ให้นักศึกษาอา่นทบทวนบทสนทนาอกีคร้ังหน่ึง แลว้ท ากิจกรรมที่ 5  

 

 

 

 

 

At a Money Exchange Counter 

 

 

 

 

 

 

Tony  :     What’s the rate of U.S. dollar today? 

Agent staff :     The selling rate is 33.5 Thai baht  

      for a dollar. 

Tony  :     I’d like to buy 2,000 U.S. dollars.  

      How much altogether 

      in Thai baht if I want only  

      hundred dollar banknote? 

Agent staff :     It’s 67,000 baht. But I can have only 1,800 U.S. dollars  

      in 100 dollar bill. The rest will be 20 dollar banknotes and it  

      costs less for the smaller bill. The amount you have to pay  

      is now 66,900 baht. 

Tony  :     That’s fine. Do you accept a credit card? 

Agent staff :     Yes, of course. 

Tony  :     Here’s my card. 

 

ที่มาจาก   
www. news.truelife.com/  

7 ส.ค. 57 
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กิจกรรมที่  5   

Choose the best answer.   

1.  Which item means “a money exchange counter”? 

a.  a money exchange bank 

b.  a money exchange booth 

c.  a money exchange market 

d.  a money exchange fund 

2.  The buying and selling rate are not ………………………… . 

a.  stable 

b.  reliable 

c.  high 

d.  low 

3.  Buying a hundred dollar banknote costs ……………………… than a twenty dollar banknote. 

a.  less 

b.  lower 

c.  much 

d.  more 

4.  What does “accept” mean? 

a.  spend  

b.  give 

c.  get 

d.  pay 
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5.  What do you call the currency used in the United States? 

a.  banknote 

b.  dollar 

c.  euro  

d.  rate 

 

 นอกจากการแลกเงินที่เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราแลว้ นักศึกษายังสามารถแลกเงินในเคร่ือง

แลกเงินที่มอียู่ในสนามบินบางแห่งไดด้ว้ย ลองมาอ่านตวัอย่างในเร่ืองน้ี และพยายามท าความเข้าใจใน

เน้ือหาใหช้ัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อลิสต้องการแลกเงินเหรียญ (small change) จึงลากกระเป๋าไปทีเ่คร่ืองแลกเงิน (a money 

changer machine) ซ่ึงอยู่ในล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า (the arrival lobby) ที่สนามบนิ อลิสจึงใสธ่นบัตร

ใบละ 1 ดอลลาร์ (one dollar bill) เข้าไปในเคร่ืองแลกเงิน เหรียญ 25 เซ็นต์ ออกมาจากเคร่ือง          

4 เหรียญ 

 

At San Francisco International Airport in the United States 

 

                                                                                   

 

Alice wants to have some small change. She pulls her luggage to a money 

changer machine located in the arrival lobby of the airport. She inserted one dollar bill 

into the slot. The machine gave her 4 quarters in coins. 

ที่มาจาก  http://en.wikipedia.org   7  ส.ค. 57 
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 ขอให้นักศกึษาสังเกตดว้ยวา่ธนบตัรใช ้a banknote หรือ a bill ก็ได้ และเหรียญ 25 เซ็นต ์      

(1 ดอลลาร์เทา่กบั 100 เซ็นต์) เรียกว่า a quarter เมือ่ท าความเข้าใจแลว้ให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ 6 

 

กิจกรรมที่  6   

Choose the best answer.   

1.  Where is the San Francisco International Airport? 

a.  in Indonesia 

b.  in the U.S.A. 

c.  in Korea 

d.  in France 

2.  What does “small change” mean? 

a.  low costed banknote 

b.  high costed banknote 

c.  small coins  

d.  small sized banknote 

3.  Why does she have a luggage with her? 

a.  She has just bought a luggage. 

b.  She has just arrived. 

c.  She went abroad. 

d.  She has many clothes with her. 

4.  Which item has the same meaning as “insert”? 

a.  take out 

b.  find for 

c.  go for  

d.  put in 
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5.  How much is one quarter?  

a.  25 cents 

b.  50 cents 

c.  100 cents 

d.  1 coin 
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ตอนที่  2 

Relaxation 

 

  

 

 

ที่มาจาก  http://www.siamgag.com   7 ส.ค. 57 

 

  

เมื่อเดินทางทอ่งเที่ยวโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเดินทางไปตา่งประเทศ สิ่งส าคญัทีต่้องค านึงถึงคือ   

ที่พัก (accommodation) ศัพท์ค าน้ีเป็นค านามมหีลายความหมาย นอกจากที่พักแลว้ ถา้เป็นกริยา ก็คอื              

to accommodate หมายถึง จัดทีใ่หอ้ยู่ จดัให้ รับรอง ไกลเ่กลี่ย  

 ในที่นี้จะเน้นเร่ืองที่พัก นักเดินทางมักนึกถึงที่พัก ดังน้ี 

 hotel  (โฮเทล) โรงแรมทั่วไปหรืออาจหมายถึงโรงแรมขนาดใหญ ่

(*ในแผนที่ท่องเที่ยวใชส้ัญลักษณ์ตวัอกัษร “H” ระบุสถานที่ตั้ง

ของโรงแรมต่าง ๆ เพื่อความสะดวกแก่นักเดินทางที่มองหาที่พกั) 

hostel  (ฮอสเทิล) ที่พักรับรองเยาวชน หอพกันักเรียนหรือโรงแรม ในบางประเทศ 

    เรียก youth hostel ซ่ึงเจาะจงว่าเป็นที่พกัของเยาวชน แต่มัก

     ไม่จ ากดัอาย ุ

motel  (โมเทล) โรงแรมส าหรับผู้เดินทางโดยมีที่จอดรถตดิกับที่พัก ตามชนบท 

 

เร่ืองที่  1  Accommodation 

 

http://www.siamgag.com/
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ในตา่งประเทศจะพบโรงแรมลักษณะน้ี เพราะเมือ่นักทอ่งเที่ยว 

ขับรถออกไปตามชนบท อาจต้องพักคา้งแรมกลางทาง จึงมี 

โรงแรมเช่นน้ีไว้รองรับ 

bungalow (บังกะโล) ที่พักมีลกัษณะเป็นบา้นชั้นเดียวและมักจะมีระเบียง โดยทั่วไป 

มีให้พกัตามสถานทีต่ากอากาศ 

chalet  (แชเลท) กระท่อมไม้ของคนเลี้ยงสัตวใ์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ 

    ตึกทีส่ร้างเหมือนกระท่อมให้เป็นที่พักอาศัยได้ 

cottage (คอททิจ) กระท่อมหรือบ้านในชนบทซึง่ชาวตา่งชาติไมว่า่จะประเทศแถบ 

    ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกานิยมสร้าง cottage ส่วนตัวไวใ้นป่า  

    บนเนินเขา และริมทะเลสาบเพื่อเดินทางไปพกัผ่อนช่วงที่มี 

วันหยดุ 

flat  (แฟลท) ห้องชดุของอาคารที่พกั ศัพท์ค าน้ีเป็นภาษาอังกฤษแบบ 

    อังกฤษ(British English) แต่ในสหรัฐอเมริกาเรียกที่พกั 

    ลักษณะน้ีว่า apartment หรืออาจหมายถึงอาคารที่มหี้องใหเ้ชา่  

    ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) ใช้กันอย่าง 

    แพร่หลายในประเทศแถบทวีปอเมริกา 

bed and breakfast (เบด แอนด ์เบรคฟาสท์) ที่พักซึ่งพบมากในประเทศแถบยุโรป  

       เจ้าของบ้านทีเ่ป็นหญิงเรียกว่า  

       landlady ส่วนเจา้ของบา้นเช่าหรือ 

       เจ้าของโรงแรมที่เป็นชายเรียกว่า  

       landlord 

suite  (ซวีท)  ห้องชดุในโรงแรมหรืออาคารที่พักและอาจหมายถึง 

ชุดเคร่ืองเรือนหรือคณะผู้ตดิตาม 

guest house (เกสท์ เฮาซ์) ห้องเชา่ขนาดเลก็ ราคาไม่สงูมาก เป็นที่นิยมในผู้ทีต่้องการ 

     ประหยัดค่าทีพ่ัก 
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 ที่มาจาก  www.t-globe.com  7 ส.ค. 57 

  

ทีนีนั้กศกึษาลองอา่นบทสนทนาเกี่ยวกับการจองโรงแรมและพยายามท าความเข้าใจกับเน้ือเร่ือง

ด้วย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

At the Hotel 

 

Joe  :   Good afternoon. 

      Can I have a single bed room,  

    please? 

Receptionist :   For how many nights? 

Joe  :   4 nights. 

Receptionist :   Alright. Please fill in this form.  

    Your room number is 1115. 

      This is your key card. 

Joe  :   Is it on the eleventh floor? 

Receptionist :   Yes, it is. Your room faces the Grand River with the  

    beautiful scenery. 

Joe  :   Oh, wonderful. Thank you. 

Receptionist :   You’ re  welcome. 

 

ที่มาจาก 
www.hotelmanagementtutorial.com   

7 ส.ค. 57 
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โจเข้าไปใช้บริการหอ้งพักในโรงแรมโดยขอพักห้องเตียงเดี่ยว (a single bed room) เป็นเวลา 

4 คืน พนกังานต้อนรับ (Receptionist) จึงใหก้รอกแบบฟอร์มเข้าพกั และใหก้าร์ดส าหรับเปิดห้อง 1115 

ซ่ึงเป็นหอ้งที่หันหน้าไปทาง grand river ซ่ึงมีวิวที่สวยงาม 

 ขอให้นักศกึษาสังเกตวา่หอ้งพักในโรงแรมจะมีห้องพัก 2 ประเภท คอื หอ้งนอนที่มเีตียงเดี่ยว 

เรียกวา่ a single bed room และหอ้งนอนที่มีสองเตียง หรือเตียงคู ่เรียกว่า a double bed room และ

ระบบหมายเลขห้องพกั ตวัเลข 2 ตัวแรกจะบอกชั้นที่ และตวัเลข 2 ตัวหลังจะบอกห้องที ่เช่น          

ห้องหมายเลข 1115 คือ หอ้งพักของชั้น 11 ห้องที ่15 เป็นต้น 

 

 ขอให้นักศกึษาอา่นทบทวนบทสนทนาให้เข้าใจ แล้วท ากิจกรรมที่ 7 และกิจกรรมที่ 8  

 

กิจกรรมที่  7   

Choose the best answer.   

1.  What is a single bed room? 

a.  a room with one bed 

b.  a room with a very big bed 

c.  a room with good scenery 

d.  a room with all facilities 

2.  George fills ……………………… the booking form so as not to miss the training course. 

a.  on 

b.  over 

c.  in 

d.  at 

3.  Which sentence has the same meaning as “Your room faces the Grand River.”? 

a.  The river is close to your room. 

b.  The river is far from your room. 

c.  Your room is so grand. 

d.  You can see the river from your room. 
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4.  What does room # 1115 mean? 

a.  Room # 111 is on the 5th floor. 

b.  Room # 5 is on the 111th floor. 

c.  Room # 15 is on the 11th floor. 

d.  Room # 11 is on the 15th floor. 

5.  What do you use the key card for? 

a.  withdrawing money 

b.  opening the room 

c.  searching signal 

d.  using as an ID card 

 

กิจกรรมที่  8  

Fill the following passage with these words: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cottage landlady accommodations  motel  bed and breakfast 

  

Last weekend, Bob drove up north to       

St. Andrew with Mike, his old friend. They were  

looking for a place to stay over a night.  

They decided to stop at a lovely  

……………(1)……………… . They met a kind  

……………(2)……………… . She offered them a fully 

furnished bedroom. The next morning, they had big breakfast. Then they kept on going 

further up north. That evening, both of them stayed at a new place. Bob drove into a 

……………(3)……………… . It was small but quite comfortable. Mike was thinking that he 

should have his own  ……………(4)……………… but Bob disagreed. He said there were a lot 

of  ……………(5)……………… all over the country. If Mike had his own place,  he would 

have gone to the same one all the times. 

 

ที่มาจาก  aehh.wordpress.com 7 ส.ค. 57 
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                             ที่มาจาก  http://londonmetropolisoflove.wordpress.com  7 ส.ค. 57 

 

 นักเดินทางเป็นจ านวนมากทั้งหญิงและชายมักชื่นชอบการจับจ่ายใชส้อยตามศูนยก์ารคา้ เพราะ

เป็นที่รวมสินคา้มากมายหลายชนิด มศีัพทห์ลายค าทีเ่กีย่วข้องเมือ่ตอ้งการซ้ือของกนิของใช้ เร่ิมจาก 

 

  grocery   (โกรเซอรี) ร้านช า มักเป็นร้านขนาดเล็ก

มีทั้งของสดของแห้งไว้จ าหน่าย เช่น ผกั ผลไม้ เคร่ืองปรุงรส               

เคร่ืองกระป๋อง เป็นต้น ร้านช ามกัอยู่ในย่านชุมชน ทีพ่ักอาศัย 

ผู้คนผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก เจ้าของร้านช าอาจเป็น            

คนตา่งเชื้อชาติทีอ่พยพเข้ามาอยู่ในประเทศน้ัน ๆ  

 

 

  convenient store   (คันวีเนียนท์ สทอร)์  ร้านสะดวกซือ้    

เป็นร้านคา้สิ่งของอุปโภคและบริโภค สว่นมากเป็นสิ่งของ

ส าเร็จรูปพร้อมดื่มกิน และใช้งานได้ทันท ีสอดคล้องกับชื่อ        

ร้านสะดวกซื้อ สถานทีต่ั้งของร้านอยู่ย่านชุมชน และสว่นมากเปิด

บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 

เร่ืองที่  2  Shopping Centre  

 

ทีม่าจาก news.mthai.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  http://news.voicetv.co.th  7 ส.ค. 57 
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  discount store   (ดิสเคาท ์สทอร์)   ห้างทีม่ีใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เช่น Walmart 

เป็นหา้งขนาดใหญม่าก มีสนิค้าใหเ้ลอืกซ้ือมากมาย          

หลายชนดิ สว่นในประเทศไทยอาจเรียกหา้งบางแห่งวา่ 

discount store ได้เช่นกัน เช่น Tesco Lotus, Big C เปน็ต้น 

ที่เรียกเช่นน้ีเพราะเป็นห้างที่มีสินคา้ลดราคาเป็นประจ า และมี

การสร้างภาพพจน์ดา้นราคาถูกและความคุ้มคา่ 

 

  department store  (ดพิารท์เมินท ์สทอร์)

ห้างสรรพสินคา้ แบ่งออกเปน็แผนกต่าง ๆ มีสินค้า

หลากหลาย รวมทั้งสินคา้กลุ่มราคาสูงไว้จ าหน่ายและ         

มีใหเ้ลอืกมากมายตามสมัยนิยม 

 
 
 

  mall   (มอล)  มีลกัษณะเปน็ทางเดินและอาจมี

หลังคาคลุมทั้งดา้นซ้ายและขวาจะเป็นร้านคา้ที่จ าหน่ายสินค้า

ทั่วไป เช่น Mall of Louisiana ที่สหรัฐอเมริกา และ               

Future Park รังสิต ทีจ่ังหวดัปทุมธานี เป็นต้น 

 

 

parlous (พาร์เลอะ)  มุมพักผ่อนในร้านอาหารหรือ

สถานทีจ่ัดเป็นมุมน่ังเล่นมีโต๊ะและโซฟาส าหรับรับประทาน

อาหาร เคร่ืองดื่มเช่นเดียวกบัห้องน่ังเล่นในบ้าน 

 

 

 

 

ที่มาจาก www.skyscrapercity.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  www.okretails.com 7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก pantip.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  travel.truelife.com 7 ส.ค. 57 
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    ที่มาจาก  http://www.velamall.com  7 ส.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปัจจุบันจะมีหา้งสรรพสินค้าเกดิข้ึนมากมาย ซ่ึงมีรูปทรงที่ทันสมัยซ่ึงอยู่ในบริเวณที่ดีทีสุ่ด    

ในเมือง หา้งสรรพสินคา้ตา่ง ๆ จะดึงดดูความสนใจ (attractive) และเป็นภาพทีป่ระทับใจ (impressive) 

ซ่ึงห้างสรรพสินคา้เหลา่น้ีนอกจากจะมีชั้นส าหรับซื้อของหลายชั้นแลว้ ยังมศีูนย์อาหารทั้งทีอ่ยู่ชั้นล่าง

และชั้นอื่น ๆ ที่มสีินคา้ทีก่วา้งขวางซ่ึงลูกคา้สามารถหาอาหารรับประทานได้อยา่งสะดวกและราคา           

 

Nowadays discount stores and  

department stores are constructed in modern  

shapes with the best location for shopping  

in the town. They look attractive and  

impressive. All of them do not only contain  

several shopping floors, but also a great food  

court downstairs and any other big floor so as to serve everybody quick and cheap 

meal. All the stores usually open everyday between 10 a.m. to 10 p.m. The shopping 

centre also offers clean and tidy public restrooms on every floor. This is one of the 

landmarks for tourism.  

มาจาก  themallgroup.com 7 ส.ค. 57 
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ไม่แพงนัก หา้งสรรพสินคา้จะเปิดระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น. มหี้องน้ าที่สะอาดและน่าใช ้    

ทุกชั้น ซึ่งหา้งสรรพสินค้าตา่ง ๆ นับเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 

 

ขอให้นักศึกษาอ่านเน้ือเร่ืองให้เข้าใจอีกคร้ังหนึ่งแล้วท ากิจกรรที่ 9 และกิจกรรมที่ 10   

 

กิจกรรมที่  9   

Choose the best answer.   

1.   Patricia, please go to the ……………………… down there and buy me some snacks.  

a.  convenient store 

b.  shop 

c.  grocery 

d.  mall 

2.   Her daughter always asks for some money to buy an ice cream at the small 

……………………… near the bus stop. 

a.  department store 

b.  discount store 

c.  mall 

d.  convenient store 

3.   Mrs. Tan settled down in England for more than 10 years ago. Now she owns a small 

……………………… in a small town. 

a.  grocery 

b.  discount store 

c.  department store 

d.  mall 
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4.   Amanda has got a scholarship to the United States during weekends, she enjoys walking 

along the …………………… and looking for the discounted goods. She needs to save 

enough money for two year studying in the States. 

a.  shop 

b.  mall 

c.  convenient store 

d.  grocery 

5.   Harrods is the most famous ………………… among tourists in England. This is why Joyce 

spent more than 4 hours looking at various goods on every floor. 

a.  department store 

b.  discount store 

c.  convenient store 

d.  mall 

 

 

กิจกรรมที่  10 

Fill in the blanks with these following words.  

 

 

1.   Nancy knows that coffee is not good for her health. However, anytime she goes to the 

shopping arcade, she looks for the coffee ……………………… to drink and read. 

2.   Lucille always brings her kids to the ice cream ……………………… . All of them enjoy their 

favourite. 

3.   At the ……………………… , Peter goes to the men section. He feels like trying on a blue 

shirt, therefore he asks where the fitting room is. 

4.   In some countries, ……………………… are opened 24 hours.  

5.   Sarah wants some ingredients for her dinner cooking. So she walks to the nearest 

Indian ……………………… and gets all she needed. 

 

convenient stores      corner    grocery    parlour     department store 
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ที่มาจาก  http://market.onlineoops.com  7 ส.ค. 57 

 

 ทุกประเทศยอ่มมีของที่ระลกึไว้จ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว แตล่ะประเทศมีของที่ระลกึเฉพาะอยา่ง

ที่นักทอ่งเที่ยวชื่นชอบ ยิ่งปจัจุบันมีงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศบ่อยคร้ัง สินคา้ที่เป็นของที่ระลึกยิ่ง

เป็นที่รู้จักกันมากมายย่ิงข้ึน นอกจากนี้อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นแรงผลักดันให้สินค้าของ

ประเทศตา่ง ๆ ได้รับความนิยมสูง เมือ่ก่อนของที่ระลึกมเีพียงบางอย่าง แต่ปัจจุบันสนิค้าของประเทศใด

ที่ได้รับความนิยม นักท่องเที่ยวก็ซ้ือสินคา้ประเภทนั้นกลับไปเป็นของที่ระลกึเช่นกนั 

 หากนึกถึงของที่ระลึกก็คงเป็นสิ่งของน้ าหนักเบา (light) พกพาได้สะดวก (easy carrying) 

ดึงดดูความสนใจ (attractive) ราคาสมเหตสุมผล (reasonable price) นอกจากนี้ผูซ้ื้อที่มี            

ความละเอียดลออ อาจพิจารณาเลยไปถึงความทนทาน (durability) และคุ้มค่า (worthy) 

 สินค้าของที่ระลึก ได้แก่  

 

  postcard  (โพสท์คาร์ด)  โปสการ์ดภาพสถานที่

ส าคญั สภาพบ้านเมือง สถาปัตยกรรม สตัว ์ดอกไมป้ระจ าชาต ิ

ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติที่งดงามทั้งชายหาด ทะเล 

มหาสมุทร แม่น้ า ล าธาร หมูเ่กาะ ปา่ไม้ ภเูขา ฯลฯ 

 

  

 

 

Souvenir 

ที่มาจาก  www.pixpros.net  7 ส.ค. 57 
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key ring/key chain  (ค ีริง/ คี เชน) 

พวงกญุแจมีภาพหรือตัวหนังสือระบุชื่อสถานที ่

 

 

 

 

 

 

ball pen/ball - point pen  

(บอล เพน /บอล-พอยท์ เพน) 

ปากกาลูกลื่นพิมพ์ชือ่สถานที่ท่องเที่ยว 

 

Bookmark  (บุ๊คมาร์ค)  

ที่คั่นหนังสือ ท าจากไมบ้าง ๆ หรือหนังสตัว์  

               พิมพ์ค าคมต่าง ๆ  

shopping bag  (ชอพพิง แบก) กระเป๋าส าหรับจับจ่าย 

ของกินของใช้มักพิมพ์ภาพและชื่อสถานที่ส าคญั       

บางประเทศจะพิมพ์ ภาพแผนที่และข้อความเตือนใจ 

tea towel (ที เทาเอลิ) ผ้าเช็ดถ้วยชาม โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษม ี

 จ าหน่ายในร้านขายของที่ระลึกมากมาย พิมพ์ภาพและ

ข้อความที่น่าสนใจ 

laces (เลสส์) ลูกไมถ้ักด้วยด้ายเส้นเล็ก ลวดลายสวยงามมทีั้งริมผ้า 

  ปูโต๊ะ ผา้รองจาน ปกเสื้อ เข็มกลดัรูปผีเสือ้ แมงปอ  

  ดอกไม ้ฯลฯ เป็นของที่ระลกึราคาแพงของประเทศ 

  เบลเยี่ยม 

 

 

ที่มาจาก  th-th.facebook.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  www.chiangraifocus.com   

7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  www.koratnana.com 7 ส.ค. 57 
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  paperweight  (เพเพอะเวท) ที่ทับกระดาษรูปต่าง ๆ  

  เช่น หมีขาวข้ัวโลก (polar bear) และใบเมเปิ้ล  

  (Maple leaves) ของประเทศแคนาดา ทีท่ับกระดาษ 

 เป็นรูปสิงโตทะเลพ่นน้ า (Merlion) ของประเทศสิงคโปร์        

ภาพก าแพงเมืองจีน (China wall) ของประเทศจีน  

 ภาพดอก Thistle พืชไม้มหีนามสีม่วงของสกอ็ตแลนด์              

ภาพจิงโจ้ (kangaroo) ภาพหมีโคอาล่า (koala)  

 ตุ่นปากเป็ด (platypus) ของประเทศออสเตรเลีย  

 ภาพนกกวีี (kiwi) ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

 

 doll  (ดอล)  ตุ๊กตารูปแบบต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตาร าไทย            

(Thai doll) ของประเทศไทย  ตุก๊ตาใส่กิโมโน            

(Japanese doll) ของประเทศญี่ปุ่น ตุ๊กตาสวมชุดประจ าชาติ

เกาหลี (Korean doll) ตุ๊กตาสวมชดุประจ าชาติจีน           

(Chinese doll) 

  

 

 

 

 

 

scarf   (สกา๊ฟ)  ผา้พันคอชนิดยาว แตล่ะประเทศมกีารทอ 

การพิมพ์ ลวดลายตา่งกัน ประเทศแถบยุโรปและอเมริกา มี

ผ้าพันคอลายธงชาติ วัสดทุีใ่ช้อาจเป็นไหมพรมธรรมดาหรือขน

สัตว ์นอกจากนี้ยังมีลวดลายสถานทีส่ าคญั  เช่น London 

bridge ในกรุงลอนดอน หอไอเฟล (Eifel) ในกรุงปารีส        

รูปปั้นนางเงือก (Mermaid)  ของลุ่มแม่น้ าไรน์ (The Rhine 

river) ปราสาทโบราณ (ancient castles) ในยุโรปตอนเหนือ 

ส าหรับประเทศทางเอเชียทีม่ีอากาศอบอุ่นจนถึงร้อนกใ็ช้ผ้า

ไหมของประเทศน้ัน ๆ พิมพ์ลายและอาจเป็นผ้าบางคลา้ย 

chiffon พิมพ์ลายทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของประเทศน้ัน ๆ  

ที่มาจาก  sharpenking.com 

7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  www.voguequeen.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  http://www.encyclopediathai.org    

7 ส.ค. 57 
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เช่น ดอกกล้วยไมไ้ทย (Thai orchids) ดอกไมใ้นวรรณคดีไทย (flowers in Thai literatures) ดอกบัว 

(lotus) ประเทศสิงคโปร์ก็มดีอกกลว้ยไม้ประจ าชาตเิช่นกัน สว่นประเทศจีนมักพิมพล์ายสาวชาวจีนสวม

ชุดประจ าชาตคิลา้ยชดุในราชส านักและมีลายดอกโบตั๋น (peony) ภาพเสือ (tigers) นก (birds) ภูเขา 

(mountain) ลักษณะคล้ายกับภาพวาดของจีน ฯลฯ  

 

silk  (ซิลค์)  ผ้าไหม มีทั้งขายเป็นชิ้นและใช้เป็นวัสดตุัดเย็บ

สิ่งของเคร่ืองใช ้คอื เนคไท (tie) กระเปา๋ (handbag)        

กรอบรูป (photo frame) กล่องใส่เคร่ืองประดับ            

(jewelry box) ปลอกหมอน (pillow case) และผ้าไหมที่ผลติ

จากประเทศใดก็เรียกไหมของประเทศน้ัน ได้แก่ ไหมไทย 

(Thai silk) ไหมอินเดีย (Indian silk) ไหมจีน (Chinese silk) 

ไหมญี่ปุ่น (Japanese silk) ฯลฯ 

 

  

น่ีเป็นเพียงตัวอย่างของที่ระลึกเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เท่าน้ัน ภาพที่ปรากฏอยู่บนของที่ระลึกเป็นสิ่งที่

เจ้าของประเทศภาคภูมิใจ (proud) ดึงดดูนักทอ่งเที่ยว (tourist attraction) ให้ไปสัมผัสสถานที่จริง

อย่างเช่น The Twelve Apostles ในประเทศ Australia ซ่ึงมองคลา้ยแท่งหินที่ตั้งอยู่ริมทะเล 12 แท่ง 

และเมื่อไม่นานน้ีดว้ยสภาวะของธรรมชาติท าให้แท่งหินดังกลา่วล้มลง 1 แท่ง เหลอืเพียง 11 แท่ง

เท่าน้ัน แต่ผูค้นก็ยังปรารถนาจะไปเห็นด้วยตาตนเอง 

 

 

ที่มาจาก  www.weloveshopping.com 

7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  http://www.giftcentersupply.com/ 7  ส.ค. 57 
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ขอให้นักศกึษาอา่นเน้ือเร่ืองเกี่ยวกับของที่ระลึกต่อไปนี้ โดยศึกษาทบทวนค าศัพทท์ีก่ล่าว

มาแล้ว และท าความเข้าใจเน้ือหาในเร่ืองดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อนักศึกษาท าความเข้าใจเน้ือเร่ืองแล้ว ขอให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ 11  

 

 

 

 

 

 

 

Souvenir 
 

 When people visit some places, either for their recreation or study visit, most 

of them like to get something for their memory of that place or as a present to their 

beloved person. There are many things which can be souvenirs. The main 

characteristics of souvenir are the things which are symbols of those visited places; 

both cultural and unique. 

 Popular souvenir must be light, easy carrying, attractive, reasonable price, 

durability as well as worthy. For example postcard, key chain, bookmark, shopping 

bag, laces, paperweight, doll, scarf and lacquerware.  

 

 

            ที่มาจาก  www.benjarong.net 7 ส.ค. 57 
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กิจกรรมที่  11   

Choose the best answer.   

1.   Which characteristic does most traveller think of before buying souvenirs? 

a.  Only a piece in this world. 

b.  Nobody sees it before. 

c.  The most expensive one. 

d.  Easy to carry back home. 

2.   What does “reasonable price” mean? 

a.  Very cheap price. 

b.  The price suits for its quality. 

c.  Quite expensive. 

d.  The price is rather cheap. 

3.   Which item is called a souvenir? 

a.  a small white and blue windmill ceramic mug from the Netherlands 

b.  the biggest cuckoo clock from Germany 

c.  the most delicious pizza from Italy 

d.  a beautiful dancer from the Molin Rouge restaurant in Paris 

4.   At Beijing airport, you bought a local made silk scalf. What do you call this kind of silk? 

a.  Japanese silk 

b.  Korean silk 

c.  Chinese silk 

d.  Indian silk 
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5.   Belle visited the Niagara Fall which is located between the U.S.A. and Canada. She bought 

a canvas shopping bag. She went back to Toronto in the afternoon. Belle gave the 

shopping bag to her mom and told her that it was a souvenir from the ……………………… . 

a.  America 

b.  Niagara fall 

c.  Canada 

d.  U.S.A. 

 

  

ทีนี้ขอให้นักศึกษาศึกษาบทสนทนาเกี่ยวกับการซ้ือของที่ระลึกทีส่นามบินเชียงใหมแ่ละพยายามท า

ความเข้าใจเน้ือหา รวมทั้งศกึษาการใชศ้ัพท์และส านวนการสนทนาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก  http://chiangmaiairportthai.com/ 7 ส.ค. 57 

 

At Chiang Mai Airport 

Tim  :    I want something that’s not  so heavy.   

     Can I have a look at this lacquerware box?  

Saleslady :    The square one or the round one, sir? 

Tim  :    The square one, please. 

Saleslady :    Here it is. It’s 450 baht, sir. 

Tim  :    Alright. This is 500 baht and keep the change. 

Saleslady :    Thank you very much. Have a nice time. 

Tim  :    Thank you. You, too. Bye! 
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 ทิมแวะไปดูของที่ระลกึที่ร้าน ต้องการกล่องใส่ของทีท่าด้วยแลกเกอร์ คนขายถามวา่ตอ้งการ

กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยม หรือตอ้งการกล่องรูปทรงกลม ทิมตอบว่าต้องการกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยม คนขายจึง

หยิบมาใหดู้โดยบอกราคาวา่ 450 บาท ทิมขอซือ้กล่องใบนั้นโดยใหธ้นบัตรใบละ 500 บาทไป โดยไม่

ต้องทอน 

 

 ให้นักศึกษาท าความเข้าใจเน้ือหาอีกคร้ังหนึ่ง แลว้ท ากจิกรรมที่ 12 

 

กิจกรรมที่  12   

Choose the best answer.  

1.  Where does the situation take place? 

a.  at the airport 

b.  in Chiang Mai city 

c.  before he leaves the airport 

d.  after he visited Chiang Mai 

2.  Why does Tim buy a lacquerware box as a souvenir? 

a.  cheaper than bronzeware  

b.  beautiful design 

c.  light weight 

d.  nice colour 

3.  Which design is more or less the same shape as the round one? 

a.  square shape 

b.  oval shape 

c.  tri – angle shape 

d.  rectangular shape 
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4.  How much change Tim gave the saleslady? 

a.  500 baht 

b.  450 baht 

c.    50 baht 

d.  100 baht 

5.  What does “Have a nice time!” mean? 

a.  Have a plenty of time! 

b.  Have a short stay! 

c.  Have a quiet time! 

d.  Have a good time!  

 

 

 

 

    ที่มาจาก  http://amazingthaifood.tourismthailand.org  7 ส.ค. 57 

 

Food and Drink  
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 อาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and Drink) จ าเป็นแก่นักเดินทางที่ทอ่งเที่ยวไปต่างแดนมาก คนที่

เรียกวา่ “กินง่าย” จะไดเ้ปรียบมากกวา่คนที่กินยาก นักเดินทางย่อมมีหลากหลายประเภท หลากหลาย

ฐานะ ความชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แตกต่างกันไป 

 แนวคิดในการท่องเที่ยวตา่งแดนจึงไม่เหมือนกัน บางคนต้องการเรียนรู้โลกด้านต่าง ๆ ที่ไม่

เหมอืนบ้านเรา ต้องการชมิอาหารต่างรสชาติ แม้เป็นอาหารชนิดเดียวกัน แตผู่้ปรุงคนละเชือ้ชาติ        

รสอาหารหรือที่เรียกว่ารสมอืก็จะไมเ่หมอืนกัน 

 คนยุโรปยอมรับวา่อาหารยุโรปมีรสจืดชดื (bland) และบอกเสมอวา่อาหารของเอเชียน้ันมี      

รสจัดจ้าน (spicy) กวา่ เมื่อพูดถึงค าว่า spicy จะหมายถึงมีรสเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองเทศที่ร้อนแรงน่ันเอง 

เคร่ืองเทศหรือเคร่ืองปรุงทีท่ าอาหารมีรสชาตดิังตวัอยา่ง เช่น 

 

chilli  (ชิลลี)  พริกที่มีรสเผด็ ทั้งพริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม พริกหยวก

     แม้ว่าระดับความเผ็ดจะแตกต่างกันตามชนดิและความแก่ 

garlic  (การ์ลคิ) กระเทียมใช้ปรุงอาหารไทยเกือบทุกชนิด 

pepper  (เพพเพอะ) พริกไทยเมด็สีขาว 

black pepper (แบล็ค เพพเพอะ) พริกไทยเมด็สดี า  

ทั้ง 2 ชนิดใช้ปรุงอาหารและถ้าบดละเอียดจะใช้โรยบนอาหาร

    ก่อนรับประทาน เช่น โรยบนไข่ที่ท าเป็นอาหารเช้า  

(breakfast) โรยหน้าสลัด (salad) โรยบนสเต็ก (steak)  

    โรยหน้าพิซซ่า (pizza) โรยหน้าซุป (soup) เป็นต้น 

green pepper / bell paper (กรีน เพพเพอะ / เบล เพพเพอะ) หมายถึง พริกเมด็ใหญ่ของ

ฝร่ังที่มีสีเขียว สีเหลอืงและสีแดง มักหั่นใส่สลดั ใสห่น้าพิซซ่า 

หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเสียบไมย้่างบาร์บคีิวหมู เน้ือหรือไก่ 

capsicum (แคพซิคัม) พริกทั่วไป 

paprika  (ปาปริกา) ผงพริกแดง ใช้แต่งกลิ่นและสีของอาหาร ไม่เผด็ร้อนเหมือน 

    พริกป่นบ้านเรา อาหารเม็กซกิันหลายชนดิทีใ่ช้ผง paprika  

    ผสม ซ่ึงชาวยุโรปกบ็อกวา่เผ็ดแล้ว แต่ไมเ่ผด็เท่ากับพริกแห้งป่น                                                  

      ของเราอยา่งแน่นอน 
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mustard (มัสเทิร์ด) มัสตาร์ดมีทั้งผงและครีม กลิน่ฉุน ท าจากเมลด็มัสตาร์ด  

(mustard seed) ชาวอินเดยีนิยมใช้เมลด็มัสตาร์ดปรุงอาหาร 

curry powder ผงกะหร่ี ท ามาจากผงกะหร่ีผสมกับผงผกัช ี

และเคร่ืองเทศอื่น ๆ มกัใช้ท าแกงและผัด 

wasabi  (วาซาบิ) วาซาบิ ท ามาจากหวัของต้นวาซาบิ รสฉุนข้ึนจมูก ชาวญีปุ่่น 

    นิยมรับประทานอย่างมาก 

basil  (เบซิล)  กะเพรา มีกลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด  

ใช้ผดั ย า และต้ม  

sweet basil  (สวีท เบซลิ) โหระพา มกีลิ่นฉุน ใชป้รุงอาหารและรับประทานสดได้  

ใส่ในผดั น่ึงและต้ม 

ginger  (จินเจอะ) ขิง มีรสเผ็ดร้อน ใช้ผัด ต้มและรับประทานสด หรือ 

อาจต้มเป็นน้ าขิง กไ็ด ้

galangal  (กาแลงเกลิ) ข่า ให้รสชาตใินอาหารประเภทต้ม ข้าวต้มปลามกัใส่ข่าเผาสับ 

    ละเอียดเพื่อดับกลิ่นคาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อาหารทีค่วรรู้จักเมื่อเดินทางไปต่างแดนมีมากมายหลายชนดิ แต่เท่าที่ยกมาตรงน้ีเป็นรายชื่อ

อาหารทีช่่วยให้นักเดินทางใช้ชวีิตได้สะดวกง่ายดายย่ิงข้ึน 

ข้อสังเกต  ในที่นี้เรียก กะเพรา วา่ basil และเรียก โหระพา วา่ sweet basil ซ่ึงตรงกับ 

dictionary บางเล่ม ส่วนบางต าราเรียกดังน้ี 

  ที่มาจาก www.watrakasamed.com 7 ส.ค. 57 
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  basil    โหระพา 

  holy basil  กะเพรา 

  sweet basil  แมงลัก 

บอกไว้ตรงน้ีเพื่อให้นักศึกษาทราบรายละเอียดที่น่าสนใจ เพราะฉะน้ันเมื่อนักศึกษาถนัดกบั          

การเรียกชื่อใด ก็สามารถเรียกชื่อนั้นได้ จะพดูวา่ใครผิดใครถูกย่อมไม่ได ้

 

อาหารไทยที่รู้จกักันในต่างประเทศ ได้แก ่

 

fried rice  

ข้าวผดั เมื่อผดักับกุ้ง เรียกวา่  

fried rice with shrimp (ข้าวผัดกุ้ง) 

ถ้าผดักับไก่ เรียกวา่  

fried rice with chicken. (ข้าวผดัไก่) 

 

 

 

  

tom yam kung 

ต้มย ากุ้ง อาหารยอดนิยมซ่ึงคนทั่วโลกรู้จักดี      

พูดถึงกุ้งมหีลายชนดิ ได้แก ่กุ้งเล็ก (shrimp)        

กุ้งนาง (prawn) กุ้งลายเสอื (tiger prawn)          

กุ้งก้ามกราม (lobster) กุ้งหนิหรือกุ้งมังกร           

(rock lobster) ในตม้ย ากุ้งมีเหด็ (mushroom) 

น้ ามะนาว (lime juice) ตะไคร้ (lemon grass) 

พริกขี้หนู (chilli) ใบมะกรูด (bergamot leaves) 

น้ าปลา (fish sauce) 

 

 

 

 

ที่มาจาก  test.thailandemagazine.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  masspictures.net  7 ส.ค. 57 
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pad tai  

ผัดไทย ประกอบดว้ย เส้นกว๋ยเตี๋ยว (noodle) 

 ถั่วงอก (bean sprout) 

 เตา้หู ้ (tofu) 

 ไข่ (egg) 

 น้ าตาลปกึ (palm sugar) 

 รับประทานกับถั่วงอกสด (fresh bean sprouts) 

ใบกุยช่ายสด (fresh celery) และ 

หัวปลี (banana flower) 

 

spring roll  

ปอเปี๊ยะทอด ใช้แป้งโรตี (roti)  

ห่อใส้วุ้นเส้น (vermicelli หรือ glass noodle)                   ถั่วงอก (bean sprout)                                       

หมูสับ (chopped/minced pork)                          

แต่งรสด้วยเคร่ืองปรุง 

 

 

 

sweet and sour shrimp  

ผัดเปร้ียวหวานกุ้ง ผักที่ใช้คอื มะเขือเทศ 

(tomato) แตงกวา (cucumber) สับปะรด 

(pineapple) พริกหวาน (green pepper) 

หอมหัวใหญ่ (onion) ผัดกบักุ้ง (shrimp)              

แต่งรสตามใจชอบ แต่อาจใส่ซอสมะเขอืเทศ 

(ketchup หรือ catchup) เพื่อเพิ่มรสชาต ิ

 

ที่มาจาก  http://www.manager.co.th 7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก norecipes.com 7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก www.wikihow.com 7 ส.ค. 57 
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satay  

สะเต๊ะ มีรับประทานทั้งที่บา้นเรา ประเทศ

มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย                                                                             

แต่เวลาสั่งคงต้องระวังเป็นพิเศษ หากอยูใ่น                                                                    

ย่านชาวจีนกส็ั่งหมูสะเต๊ะ (pork satay)                                                                        

ไก่สะเต๊ะ (chicken satay) ได้ แตถ่้าอยู่ใน

ย่านมุสลิมก็ตอ้งสั่งเน้ือสะเตะ๊ (beef satay) 

และไก่สะเต๊ะเท่าน้ัน ส าหรับน้ าจิ้ม (dipping sauce)                                                            

รสชาติแตกตา่งกันไป บางประเทศกลิ่นเคร่ืองเทศฉุนจัด                                                      

น้ าจิ้มรสออกหวาน 

 

chicken green curry  

แกงเขียวหวานไก่ ใส่มะเขือ (aubergine หรือ 

egg plant) กะท ิ(coconut milk) เคร่ืองแกง

เขียวหวาน (green curry paste) ใบโหระพา 

(sweet basil leaves)  

 

chicken red curry 

แกงไก่ หรือที่บา้นเราเรียกแกงแดง                  

คลา้ยแกงเขียวหวาน แต่ตา่งกันเฉพาะ

เคร่ืองแกงแดง (red curry paste) เท่าน้ัน 

แต่อาจใสห่น่อไม ้(bamboo shoot) ซ่ึงหั่น

เป็นแท่งเล็ก ๆ หรืออาจใส่ยอดมะพร้าว 

(coconut shoot) แทนก็อร่อยเช่นกัน 

 

ที่มาจาก www.glogster.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก www.mfa.go.th 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก www.foodtravel.tv 7 ส.ค. 57 
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chicken in coconut milk soup with lime 

and galangal   

ต้มข่าไก่เป็นอาหารไทยที่ชาวต่างชาตินิยม           

เพราะรสไม่เผ็ดมาก มีกลิ่นหอมน้ ากะท ิ          

(coconut milk) แกงประเภทที่ใส่น้ ากะทิ           

อาจดัดแปลงเป็นใส่นมสด (milk) แทนก็ได้          

บางคร้ังอาจใส่เห็ด (mushroom)                    

มะเขือเทศ (tomato) กะหล่ าปล ี(cabbage) หรือหวัปล ี(banana flower) ก็ได้เพือ่เพิ่มรสชาต ิ

และไม่ต้องใสเ่น้ือไก่ (chicken) มากเกินไป ที่ขาดไม่ไดค้ือข่าหั่นเป็นแว่น (sliced of galangal) 

ตะไคร้ (lemon grass) ใบมะกรูด (bergamot leaves) พริกขี้หนูสด (chilli) บีบมะนาว บางคนชอบ

พริกแห้ง (dried chilli) โรยหน้าด้วยผักชี (coriander) เมื่อพูดถึงมะนาว จะมี 2 แบบ คือ lemon 

เป็นมะนาวลกูใหญส่ีเหลอืง ใช้ท าน้ ามะนาว สว่นบ้านเราใช้มะนาวกลมลูกสเีขียว (lime) ซ่ึงมีรส

เปร้ียวมากกวา่ 

 

chicken musaman หรือ chicken in 

coconut milk with Indian curry  

มัสมั่นไก่เป็นอาหารยอดนิยมที่ท าคะแนนสูงข้ึน

ในหมูช่าวตา่งชาต ิเพราะรสชาติกลมกล่อม    

ไม่เผ็ดมาก แกงมัสมั่นใส่ถัว่ลิสง (peanut)    

มันฝร่ัง (potato) อาจใส่สบัปะรด (pineapple) 

เพื่อเพิ่มความหวาน 

somtam หรือ papaya salad  

ส้มต าเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยที่ตอ้งการ

ควบคุมน้ าหนัก เพราะไม่มีไขมัน เคร่ืองปรุงมี

มะละกอดิบ (unriped papaya) กระเทียม         

(garlic) พริกขี้หนู (chilli) น้ าตาลปกึ             

ที่มาจาก www.templeofthai.com 7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก www.kimbaskitchen.com 7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก http://www.lekcooking.com 7 ส.ค. 57 
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(palm sugar) น้ าปลา (fish sauce) มะเขือเทศ (tomato) ถั่วฝกัยาว (long – bean) ถั่วลิสงคัว่หรืออบ 

(roasted peanut) หรือ อาจใส่ปเูค็ม (salted rice - field crab)  ถ้าชอบ 

 

อาหารทั่วไปที่ชาวต่างชาติรู้จัก ได้แก ่

 

chicken rice   

ข้าวมันไก ่ข้าวหุงในน้ าซุปไก่หรือน้ าต้มไก่           

ใส่กระเทียม สบัไกต่้ม (boiled chicken)        

วางบนข้าว ปัจจุบันใช้ไกท่อด (fried chicken) 

ก็มีเช่นกันเพื่อความแปลกใหม่ น้ าจิม้ไกต่้ม 

ประกอบด้วยเตา้เจี้ยว (salted bean)              

ขิงสับ (chopped ginger) พริกขี้หนูสับ (chopped chilli) กระเทียมสับ (chopped garlic) 

น้ าส้มสายชู (vinegar) น้ าตาลทราย (sugar) ส่วนน้ าจิม้ไก่ทอดมักเคี่ยวน้ าเชื่อม (syrup)           

กับพริกแดง (red chilli) ใสน้่ ากระเทียมดอง (garlic pickled water) และรับประทานกับแตงกวา

ฝานเป็นชิ้น (sliced cucumber)  

 

red roasted pork with rice   

ข้าวหมูแดง  

หมูแดง (red roasted pork) 

หมูกรอบ (crispy pork) 

กุนเชียง (Chinese sausage) 

น้ าราด (gravy)  

ถ้าเป็นร้านที่สั่งไดเ้หมอืนบ้านเราอาจใช้ข้อความ

ต่อไปน้ี 

- More gravy, please. 

- น้ าราดมาก  

- Less gravy, please. 

- น้ าราดน้อย  

ที่มาจาก topicstock.pantip.com7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก cooking.kapook.com 7 ส.ค. 57 
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- Some more gravy, please. 

- เพิ่มน้ าราดอกีหน่อย  

- That’s enough. (หรือแค่ Enough. ค าเดียวก็ใช้ได้) 

- พอแล้ว  

เวลารับประทานหั่นแตงกวาบาง ๆ วางไว้ริมจาน (sliced cucumber)  

 

pork leg stew with rice  

ข้าวขาหมู รับประทานกบักระเทียม (garlic) 

เพื่อช่วยลดคอเลสเตอรอล (cholesterol)  

ในบ้านเรานิยมรับประทานกบัผักดอง (pickle)  

และคะน้า (collard greens) 

 

 

 

noodle  

ก๋วยเตี๋ยว เป็นศัพท์ทีเ่รียกกนัทั่วไป 

noodle soup  กว๋ยเตี๋ยวน้ า 

rice noodle   เส้นหมี่ บางคนเรียก            

white noodle 

egg noodle  บะหมี ่

glass noodle  วุ้นเส้น หรืออาจเรียก 

vermicelli 

 

 
 
 
 
 
 
 
        

ที่มาจาก cooking.kapook.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก franchiseinthailand.blogspot.com 7 ส.ค. 57 
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wantan soup   

เกี๊ยวน้ า แผ่นเกี๊ยวห่อหมูสบั (chopped pork) 

หรือ หมูบด (minced pork)  

เคร่ืองที่ใสใ่นกว๋ยเตี๋ยวหรือเกี๊ยว ได้แก่ 

ลูกชิ้นปลา fish ball 

ลูกชิ้นไก ่ chicken ball 

ลูกชิ้นหม ู pork ball    

ลูกชิ้นเน้ือ    beef  ball  

ส่วนเน้ือสตัว์ทีตุ่๋นจนเปื่อยเรียกว่า stew            

น้ าต้มกระดูกที่ใช้ท าน้ าซุป เรียกว่า stock  

 

congee  

โจ๊ก ใสห่มูสบัที่ปั้นเป็นกอ้น  

(minced pork ball) และขิงซอย (ginger)  

 

             

           

 

  

ที่มาจาก http://www.manager.co.th  7 ส.ค. 57 

 

 

 

dim sum   

ติ่มซ า ใช้วธิีน่ึง (steam) มีหลากหลายชนดิ 

รับประทานกับน้ าจิ้ม (sauce) ต่าง ๆ ทั้งซีอิ๊ว    

(soy sauce) พริกดองกับน้ าส้มสายชู               

(chilli pickle) 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ที่มาจาก www.foodcookrecipe.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก board.postjung.com 7 ส.ค. 57 
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chop suey หรือ chop sooy  จับฉ่าย รับประทานกับข้าวตม้ (rice soup) หรือ

ข้าวสวย (steamed rice)  

 

chicken rice soup  

ข้าวต้มไก ่เป็นลักษณะทีเ่รียกวา่ข้าวต้มเคร่ือง อาจเป็นไก่ชิ้น (sliced chicken)                              

หรือไกส่ับปั้นเป็นกอ้น (minced chicken ball)                                                                  

โรยหน้าดว้ยต้นหอมสบั (chopped spring onion) และ                                                                  

ผักชี (coriander) ส่วนคนไทยนิยมเพิ่มพริกไทย (pepper)                                               

และกระเทียมเจียว (fried garlic)                                                                               

ข้าวต้มใสเ่น้ือสัตว์ไดห้ลายประเภท ได้แก่                                                                       

ข้าวต้มหม ู(pork rice soup)                                                                                

ข้าวต้มปลา (fish rice soup)                                                                                 

ข้าวต้มปลาหมึก (squid rice soup)                                                                                

ข้าวต้มทะเล (seafood rice soup)                                                                                             

ข้าวต้มเปด็ (duck rice soup)                                                                                                  

ข้าวต้มกระดกูหม ู(pork sparerib rice soup) 

 

roasted chicken with sticky rice  

ไก่ย่างกบัข้าวเหนียว ค าวา่ roast หมายถึง ปิ้งหรือ

ย่าง สว่น grill เป็นการย่างบนตะแกรงเหล็ก 

เพราะฉะน้ันอาจเรียก grilled chicken ก็ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก samrabkabkaw.lnwshop.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก http://board.postjung.com/ 7 ส.ค. 57 
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grilled seafood 

อาหารทะเลยา่ง รับประทานกับน้ าจิ้มรสจดั                                                                              

คนไทยเรียกทับศัพทว์่าน้ าจิม้ซีฟู๊ด                                                                                

(seafood sauce) สังเกตไดว้่าการปิ้งย่างด้วยการ 

roast ใช้เวลานานกวา่ grill 

 

 

อาหารต่างชาติที่คนไทยให้ความนิยมเพิ่มมากข้ึน ได้แก ่

 

pizza    

พิซซ่า เป็นอาหารอิตาเลี่ยนส่วนประกอบหลัก ได้แก่ 

wheat flour (ฮวีท เฟลาเออะ) แป้งสาล ี

dry yeast (ไดร ยีสท์)  ยีสต์ผง 

mozzarella cheese    (มอสซาเรลลา ชีส) เนยมอสซาเรลล่า 

parmesan cheese (พาเมซาน ชสี) เนยพาร์มีซาน 

sausage (ซอสซิจ)  ไส้กรอก 

ham (แฮม)  แฮม 

mushroom (มัชรูม)  เหด็ 

green pepper (กรีน เพพเพอะ) พริกหวาน 

tomato (ทะเมโท)  มะเขือเทศ 

tomato puree (ทะเมโท พูเร) เน้ือมะเขือเทศเข้มข้น 

รับประทานโดยโรย parmesan cheese และผง oregano อาจเพิ่มซอสพริก Tabasco และ              

ketchup ตามใจชอบ 

 

 

 

 

ที่มาจาก  

http://choieka.blogspot.com/  

7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก http://www.painaidii.com/ 7 ส.ค. 57 
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Hotdog 

ขนมปังใส่ไสก้รอกยาว 

 

 

 

 

 

Hamburger 

แฮมเบอร์เกอร์ มีทั้ง 

beef burger เบอร์เกอร์เน้ือ 

pork burger เบอร์เกอร์หม ู

chicken burger เบอร์เกอร์ไก ่

fish burger เบอร์เกอร์ปลา 

cheese burger เบอร์เกอร์ใส่เนยแข็ง 

 

sandwich  

แซนด์วิช รับประทานงา่ย พกพาสะดวก  

ham and cheese sandwich แซนด์วิชแฮมและ

เนยแข็ง 

tuna sandwich แซนด์วชิทนู่า 

ถ้าเราใสอ่ะไรเป็นไส้ จะเรียกวา่เป็นแซนดว์ชิน้ัน ๆ 

เช่น egg sandwich แซนด์วิชไข่ เป็นต้น สว่น 

club sandwich เป็นแซนดว์ชิหลายชั้นมีทั้งผัก ไก ่

แฮม และ ไข่ 

 

 

 

 

ที่มาจาก  www.forwallpaper.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก nymag.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  www.centives.net  7 ส.ค. 57 
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salad  

สลัด มีผักหลากหลายชนดิทั้งผักสดและผักท าใหสุ้กแล้ว 

vegetable salad  สลัดผกั 

tuna salad   สลัดทูน่า 

ham salad   สลัดแฮม 

น้ าสลดั (salad dressing) มีหลายชนดิ ได้แก่      

Thousand island น้ าสลัดทีเ่จือ ketchup เป็นสีอมส้ม 

French dressing น้ าสลัดใสท าจากน้ ามันมะกอก           

(olive oil) และน้ าส้มสายช ู(vinegar) เกลือ (salt)           

มีกระเทียมและพริกไทยเพือ่ความหอม น่ารับประทาน  

mayonnaise มีความเข้มข้นมากกวา่น้ าสลัดทั่วไป เดก็ตา่งชาติทีอ่ยู่ตามหอพกันักศกึษามักท า       

น้ าสลดัอยา่งง่ายด้วยตนเองโดยน าน้ ามันพชื (vegetable oil) มาเตมิน้ าส้มสายชู (vinegar) เกลือ 

(salt) พริกไทย (pepper) กระเทียมสบัละเอียด (chopped garlic) คนให้เข้ากันแล้วราดบนผักสลดั

ที่เตรียมไว้ก็รับประทานได้แล้ว มเีงินและเวลามากหน่อยก็เพิ่มไข่ต้มหรือทูน่ากระป๋อง                  

(canned tuna) หรืออาจต้มมักกะโรนีใหสุ้กแลว้ใส่ในสลดัก็อร่อยดี มชีวีิตอยู่ได้จนเรียนจบ 

 

coleslaw  

โคลสลอว์ ใชก้ะหล่ าปลีหั่นฝอย (chopped cabbage)      

ผสมหวัแครอทหั่นฝอย (chopped carrot) คลุกกับ 

mayonnaise แล้วเติมเกลือและพริกไทยก็รับประทานได้

แล้ว ในบ้านเรารับประทานเป็นเคร่ืองเคียงกับไก่ทอด                      

(fried chicken) หรือไส้กรอกย่าง (grilled sausage) 

 

French fries       

เฟรนช์ไฟรส์มันฝร่ังหั่นเป็นแท่งยาวทอดในลักษณะ           

deep fry หมายถึง การทอดในน้ ามันปริมาณมาก           

มันฝร่ังสุกและดา้นนอกเป็นสีเหลืองทอง 

ที่มาจาก www.khaosod.co.th7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก www.feedyoursoul2.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  http://copterfood.igetweb.com/  

7 ส.ค. 57 
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macaroni 

มักกะโรนี เป็นอาหารแป้งที่ท าเป็นท่อน ๆ สามารถใช้

ผัดกับไส้กรอก แฮม ไก ่หรือ กุ้ง ใส่ซอสมะเขือเทศ 

(ketchup) มะเขือเทศ (tomato) หอมใหญ่ (onion) 

 

 

spaghetti 

สปาเกต็ตี ้เป็นแป้งที่ท าเป็นเส้น สามารถใช้ผัดกับเน้ือบด

ปั้นก้อน เรียกวา่ meat ball ผัดกับไส้กรอก แฮม กุ้ง ไก่ 

ปลาหมึก หรือหอยลาย (clam) 

 

lasagna 

ลาซานญา่ อาหารอบใช้แปง้แผ่นและสลับดว้ย   

เน้ือบด หรือหมบูด เรียงซ้อนกันเป็นชั้น มีสว่นผสม

ของนมสดและปดิหน้าด้วยเนย และเนยแข็ง ที่ชือ่

ว่า Mozzarella cheese น าเข้าเตาอบจนสุกและ 

cheese ที่ปิดบนหน้าเป็นสีเหลอืงอมน้ าตาล 

 

baked spinach with cheese   

ผักโขมอบชีส ผักโขม (spinach)  

ส่วนผสมมีทั้งนมสด เนย ไข่ และชีสปิดหน้าก่อนอบ 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก  www.auditorrestaurants.webiz.co.th  

7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  pirun.ku.ac.th 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  www.wongnai.com 7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  www.lifehack.org  7 ส.ค. 57 
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garlic bread   

ขนมปังกระเทียม ใช้ขนมปังฝร่ังเศส (baguette)      

หั่นเฉียงทาเนยสดผสมกระเทียมสับ (garlic 

butter) อบจนหอมกรอบสีเหลอืงทอง 

 

 

soup  

ซุป รับประทานกับขนมปังกอ้นกลม (roll)  

ซุปมี 2 ประเภท คือ ซุปข้น (thick soup) และ  

ซุปใส (clear soup)  

 

 

 

thick soup  

ซุปข้นมักมีนมสดเป็นสว่นผสม ได้แก ่

mushroom soup (ซุปเห็ด)  

corn soup (ซุปข้าวโพด) 

broccoli soup (ซุปบร็อคโคลี)่ 

chicken soup (ซุปไก)่ 

 

 clear soup                                                   

ซุปใส ได้แก ่onion soup (ซุปหัวหอม) 

chicken soup (ซุปไก)่ 

minestrone soup (ซุปผัก)  

ออกเสียงวา่ มินสีโตรนี ซุป 

ที่มาจาก  www.thepizzaservice.com 7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  www.bloggang.com 7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  www.aroiho.com 7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  www.asean-guide.com  7 ส.ค. 57 
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ที่มาจาก  www.skinnytaste.com 7 ส.ค. 57 

 

sushi   

ซูชิหรือข้าวญี่ปุ่นห่อสาหร่าย มีหลากหลายไส้ 

เช่น สาหร่ายสด กุ้ง ไข่หวาน ปูอดั รับประทาน

กับวาซาบิ (wasabi) หัวไชเท้า (radish)               

โชย ุ(shoyu) หรือซีอิว๊ญี่ปุน่ 

 

 

California roll 

ข้าวญี่ปุ่นหอ่สาหร่ายแผ่นใหญ่เป็นรูปกรวย ใส่กุ้ง      

ปูอัด ไข่หวาน แตงกวา และ มายองเนส 

(mayonnaise) รับประทานกับโชย ุ(shoyu) และ      

วาซาบิ (wasabi)  

 

 

 

mash potato  

มันบด รับประทานกับอาหารประเภทเน้ือสตัว ์

 

 

 

baked potato  

มันอบเป็นมันฝร่ังผ่ากลางหอ่ดว้ยฟอย (foil)          

แล้วอบชว่งที่เป็นรอยผ่าทาเนยสด (butter) หรือ

อาจโรยดว้ยแฮม (ham) หรือเบคอน (bacon)       

หั่นชิ้นเล็กละเอียด เบคอน (bacon) คือ หม ู3 ชั้น  

รสเค็ม แล่เป็นเส้นยาวเมื่อทอดหรืออบแล้วจะ

รับประทานกับไข่ดาว (fried egg) เป็นอาหารเช้า 

ที่มาจาก  http://board.postjung.com/ 7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  lekkathaifood.blogspot.com  

7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  www.chicministry.com 7 ส.ค. 57 
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อาหารในชีวิตประจ าวัน ได้แก ่

 

omelet หรือ omelette (ออมมะลทิ) ไข่เจียว หรือไข่ทอด  

 

boiled egg  (บอลด์ เอก) ไข่ต้ม  

 

scrambled egg (สแครมเบลิ เอก) ไข่กวนในกระทะ 

 

poached egg (โพชด์ เอก) ไข่ทอดในน้ า 

 

salted egg  (ซอลทดิ เอก) ไข่เค็ม 

 

stuffed egg (สทัฟด์ เอก) ไข่ยัดไส ้

 

fried boiled egg with sweet tamarind sauce and topped with fried 

shallot  ไข่ลูกเขย 

 

five spice egg    (ไฟฟ์ สไปส ์เอก)   ไข่พะโล ้

 

three taste salad หรือ spicy salad    ย า เน้ือย่าง ได้แก ่three taste roasted beef salad 

หรือ spicy roasted beef salad หรือเรียกอยา่งสั้นวา่ 

roasted beef salad ก็ได้ แต่ถา้ไมต่อ้งการให ้          

เข้าใจผิดว่าเป็นสลัดแบบตะวันตก กอ็าจเพิ่มค าว่า 

“Thai” เข้าไปเป็น Thai roasted beef salad ซ่ึงก็คอื

ย าเน้ือยา่งหรือสลดัเน้ือย่างแบบไทยน่ันเอง 
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fried minced pork with basil leaves  ผัดกะเพราหมูสับ 

fried chicken with basil leaves  ผัดกะเพราไก ่

chicken noodle    ก๋วยเตี๋ยวไก ่

beef noodle    ก๋วยเตี๋ยวเน้ือ 

pork noodle     ก๋วยเตี๋ยวหม ู

fish noodle     ก๋วยเตี๋ยวปลา 

duck egg noodle    บะหมี่เป็ด 

red roasted pork egg noodle   บะหมี่หมูแดง 

etc. 

อาหารตา่ง ๆ เหลา่น้ี หากใครประจ าอยู่ร้านขายอาหารก็จะมีประโยชน์เมือ่ชาวต่างชาติเข้ามาสั่ง

อาหารรับประทาน 

 น่ีเป็นเพียงตัวอย่างอาหารทีพ่บเห็นกันในชีวติประจ าวัน หากจ าชื่ออาหารเหล่าน้ีได้ รับรองว่า  

ไม่อดอย่างแน่นอน แค่พูดชือ่อาหารที่ตอ้งการแลว้ตามด้วยค าว่า “please” ก็เป็นอนัว่าสั่งอาหารได้แล้ว 

 หากพูดสิ่งใดผิดก็อาจจะพูดว่า “I’m sorry.” เอาไวก้่อน หรือใครท าสิ่งด ีๆ ใหก้็อยา่ลืมพูด 

“Thank you.” หรือ “Thank you very much.” ก็ยิ่งด ีเพราะแสดงถึงความมีมารยาทที่ดีของเรา คือ  

รู้จักการพูดวา่ “กรุณา” “ขอโทษ” และ “ขอบคุณ”  

 

 เมื่อเข้าใจอาหารประเภทต่าง ๆ แลว้ให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ 13  

 

กิจกรรมที่  13 

Choose the best answer. 

1.  Which word has the same meaning as “green pepper”? 

a.  aubergene 

b.  paprika 

c.  bell pepper  

d.  mustard 
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2.  Which Thai dish is very popular among foreigners? 

a.  chicken rice 

b.  noodle soup 

c.  satay 

d.  pad tai 

3.  Which dishes are quite favourite to the Thais? 

a.  Japanese and Italian dishes. 

b.  Indian and Malaysian dishes 

c.  Chinese and Indonesian dishes 

d.  Korean and Burmese dishes 

4.  What kind of food is rather bland? 

a.  Mexican food 

b.  Indian food 

c.  European food 

d.  Thai food 

5.  What is another word for “glass noodle”? 

a.  macaroni 

b.  vermicelli 

c.  egg noodle 

d.  spaghetti 
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 ช่วงน้ีมาเปลี่ยนบรรยากาศพดูเร่ืองเคร่ืองดื่ม (drink) กันบ้าง เมื่อรู้สึกหวิน้ าหรือกระหายน้ า 

(thirsty) คงนึกถึงเคร่ืองดื่มเย็น ๆ (cold drink) ข้ึนมาทนัที 

 

                  ที่มาจาก  http://www.tsgclub.com/ 7 ส.ค. 57 

 

beverage หรือ drink คือ เคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์ได้แก ่

juice   (จูส)  น้ าผลไม ้ 

coconut juice   (โคโคนัท จูส) น้ ามะพร้าว 

orange juice  (ออรินจ์ จูส) น้ าส้ม 

guava juice  (กวาฝวะ จสู) น้ าฝร่ัง 

grape juice  (เกรพ จูส) น้ าองุ่น 

mango juice  (แมงโก จูส) น้ ามะม่วง 

pineapple juice (ไพน์แอพเพิล จูส) น้ าสับปะรด 

vegetable juice (เวจจิทะเบลิ จูส)  น้ าผกั 

carrot juice   (แครอท จูส) น้ าแครอท 

beetroot juice  (บีทรูทจูส) น้ าบีทรูท 

a glass of lemon juice (อะ กลาส ออฟ เลมอน จสู) น้ ามะนาว 1 แกว้  

a bottle of coke (อะ บอทเทิล ออฟ โคก้) โค้ก 1 ขวด 

 

 

ที่มาจาก glow-wellness.com  

7 ส.ค. 57 
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เมื่อขอซ้ือเคร่ืองดื่มจะพูดว่า 

-  Can I have……………………, please?  เช่น 

-  Can I have a can of Fanta, please?  

-  ขอแฟนต้ากระป๋องหน่ึงคะ่ หรืออาจพูดย่อ ๆ อยา่งง่ายว่า 

-  A can of Fanta, please. 

-  ขอแฟนต้ากระป๋องหน่ึงคะ่ 

หรือพูดแต่เพียงชื่อ แล้วตามด้วย please ก็เป็นทีเ่ข้าใจได้วา่ตอ้งการซ้ือแฟนตา้กระป๋องหนึ่ง

หรือขวดหน่ึง ดังน้ี 

-  A Fanta, please. 

-  แฟนต้าหน่ึงค่ะ/ครับ 

ส าหรับเคร่ืองดื่มชนิดอื่น ๆ ยังมีอีกมาก เช่น 

coffee   (คอฟฟ่ี) กาแฟร้อน 

white coffee  (ไวท์ คอฟฟี่) กาแฟใส่นมหรือครีม 

black coffee  (แบล็ค คอฟฟี่) กาแฟด า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก friends.nnov.org  7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก aunzcat.blogspot.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก www.glw.me 7 ส.ค. 57 
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โทน่ีสั่งกาแฟสองถว้ย โดยพูดวา่  

- ”Two cups of coffee, please.”  (ขอกาแฟ 2 ถ้วยครับ)                              

เมื่อทั้งคู่ได้รับกาแฟที่สั่งแลว้ Tony จะเติมน้ าตาลให้ Jill จึงถามเธอวา่              

“หน่ึงหรือสอง” หมายความว่า เธอต้องการน้ าตาล 1 หรือ 2 ก้อน  น่ันคือ   

- One or two cubes of sugar?                                                             

ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในขณะน้ันว่าเป็นอย่างไร                                    

จากน้ัน Tony หยิบเหยอืกใส่นมบนโต๊ะ แลว้พดูกับ Jill ต่อไปวา่                     

“เติมนมสักหน่อยมั้ย” มาจากประโยคค าถามวา่  

- “Do you want some milk?”  (เธอตอ้งการนมสักหน่อยไหม) แตถ่้าใหสุ้ภาพ

ยิ่งข้ึนจะถามวา่   

- “Would you like some milk?”  

แม้จะมีความหมายเดียวกันแต่ถา้ชาวต่างชาติได้ยินจะทราบทันทวีา่คนทีใ่ช้

ค าถามข้ึนต้นว่า  

- “Would you like………………?”                                                           

ถามด้วยความสุภาพกว่า ถา้ Jill ต้องการใหเ้ตมินมในกาแฟก็พูดวา่             

 

At a Coffee Corner.  

 

Tony  :    Two coffee, please. 

 

 After the coffee had been served.   

 

Tony  :    One or two? 

Jill  :    Two, please. 

Tony  :    Some milk? 

Jill  :    Yes, please. Thank you. 

Tony  :    My pleasure. 

 

 

 

ที่มาจากhttp://www.bangkokdecoration.com/   

7 ส.ค. 57 
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- “Yes, please.”                                                                             

แต่ถ้าไมต่อ้งการใหต้อบวา่  

- “No, thank you.” 

ทั้ง 2 ข้อความน้ีใช้ประโยชน์บ่อยมาก กรุณาจ าให้ข้ึนใจว่าเมื่อมีผูเ้สนอสิ่งใดให ้

 ถ้าต้องการใหต้อบ Yes, please. 

 ถ้าไม่ต้องการใหต้อบ  No, thank you. 

อย่าตอบเฉพาะ Yes. หรือ No. อย่างที่ผู้คนมากมายใชก้ันอยู่ เพราะชาวตา่งชาติไมพู่ดเช่นน้ี  

แต่จะพูดว่า Yes, please. หรือ No, thank you. เท่าน้ัน 

 

เรากลับมาทีเ่คร่ืองดื่มชนดิอืน่ ๆ กันต่อ : 

iced coffee (ไอซ์ด คอฟฟี่)    กาแฟเยน็ใส่น้ าแข็ง 

 hot chocolate    (ฮอท ชอคะลิท)   ช็อคโกแลต็ร้อน 

 iced chocolate   (ไอซ์ด ชอคะลทิ)  ช็อคโกแล็ตเย็นใส่น้ าแข็ง 

 tea    (ที)            ชาร้อน 

  iced tea   (ไอซ์ด ที)           ชาเย็นใส่น้ าแข็ง 

 

 

 

สังเกตวา่ถา้พูดถึง coffee หรือ tea จะหมายถึงกาแฟร้อนและชาร้อนอยู่แล้ว 

 

       ที่มาจาก  http://www.bloggang.com/ 7 ส.ค. 57 

 

 mocca    (มอคคา่)      กาแฟผสมโกโก้ (cacao) 

ที่มาจาก  

ohsoheavenly.co.za  

7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  

www.roytawan.com  

7 ส.ค. 57 
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ปัจจุบันมีชากลิ่นตา่ง ๆ รวมทั้งสมุนไพรหลากหลายชนิดบรรจุขวดขายอยู่มากมาย 

oolong tea (อู่หลง ที) ชาอู่หลง 

green tea (กรีน ที) ชาเขียว 

black tea (แบล็ค ที) ชาด า 

 

 

 

 

Herbal tea  (เฮอเบลิ ที)    ชาสมุนไพร  ได้แก ่

ginger tea     (จินเจอะ ที)  ชาขิง 

lady finger tea (เลดี้ ฟิงเกอะ ที)  ชากระเจี๊ยบ 

lemon grass tea (เลมอน กลาส ที) ชาตะไคร้ 

pandan tea (พันดิน ที)  ชาใบเตย 

mulberry tea       (มัลเบอร่ี ที)  ชาใบหม่อน 

             etc. 

Fruit tea   (ฟรุ๊ทที) ชาผลไม้ ได้แก ่

 peach tea (พีช ที)  ชาลูกพชี 

 blueberry tea (บลูเบอรร่ี ที) ชาบลูเบอร่ี 

 apple tea (แอพเพิล ที) ชาแอปเปิล้ 

 lemon tea (เลมอน ที) ชามะนาว 

   etc. 

 

Flower tea   (เฟลาเออะ ที)  ชาดอกไม้  ได้แก ่

jasmine tea (แจสมิน ที) ชาดอกมะลิ  

rose tea  (โรส ที) ชาดอกกหุลาบ  

butterfly pea tea (บัทเทฟไล พี ที) ชาดอกอญัชญั 

 

 

ที่มาจาก  www.oolongteacommunity.com   

7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  www.top10homeremedies.com   

7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  www.top10homeremedies.com   

7 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  http://www.biogang.net/ 9 ส.ค. 57 
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lotus tea         (โลทสั ที) ชาดอกบัว  

chrysanthemum tea   (คริแซนธิมัม ที) ชาดอกเก๊กฮวย 

    etc. 

ประโยคที่พบเห็นทัว่ไปเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม ได้แก่ 

- What do you want to drink?   

- คุณต้องการดื่มอะไร  

- What would you like to drink?   

- คุณต้องการเคร่ืองดื่มอะไร  ความหมายเดียวกันแต่ฟังสภุาพมากกว่า 

- Can I buy you a drink?   

- ฉันเลี้ยงเคร่ืองดื่มคุณได้ไหม อาจใช ้get แทน buy ได ้คือ 

- Can I get you a drink?   

มีความหมายเดียวกับประโยคก่อน และถา้ให้สุภาพย่ิงข้ึนก็ใช ้ 

- Could……………………………? 

- Could I get you a drink? 

- ขอให้ผมเลี้ยงเคร่ืองดื่มคุณได้ไหม? 

ทั้งหมดเป็นประโยคค าถามในการเสนอ (offer) ที่จะซ้ือหรือจัดหาเคร่ืองดื่มมาให ้

 

มาดูประโยคบอกเล่ากันบ้างว่าจะพดูอยา่งไร 

- I’ll buy you a drink.   

- ฉันจะเลี้ยงเคร่ืองดื่มคุณ 

- I’ll get you a drink.   

- ฉันจะหาเคร่ืองดื่มมาให้   หรืออาจพูดวา่ 

- Let me buy you a drink.   

- ให้ฉันเลี้ยงเคร่ืองดื่มคุณนะ 

 

 

ที่มาจาก www.bloggang.com 7 ส.ค. 57 
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- Let me get you a drink.   

- ให้ฉันหาเคร่ืองดื่มมาให ้

นอกจากนี้ยังอาจถามวา่  

- Shall I buy you a drink?   

- ฉันเลี้ยงเคร่ืองดื่มไดไ้หม 

- Shall I get you a drink?   

- ฉันหาเคร่ืองดื่มมาให้ไหม  

ที่จริงถามหรือพูดไดห้ลากหลาย แต่ในที่นี้จะให้นักศกึษารู้จักเฉพาะที่จ าเป็นเท่าน้ัน       

 

           ขอให้นักศกึษาท ากิจกรรมทึ่ 14 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาอีกคร้ัง 
 

 

ที่มาจาก  http://www.bloggang.com/ 7 ส.ค. 57 
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กิจกรรมที่  14 

Choose the best answer. 

1.  Which word has the same meaning as “drink”? 

a.  juice 

b.  anything for drinking 

c.  alcoholic drink 

d.  beverage 

2.  Which container is for a drink? 

a.  a bowl 

b.  a bottle 

c.  a pint 

d.  straw 

3.  If someone offers you a drink, what would you say if you don’t want any? 

a.  No, thank you. 

b.  No, nothing. 

c.  No, never. 

d.  No, I won’t. 

4.  You feel thirsty so you order a cold drink. 

“Excuse me. Can I have ……………………………, please?” 

a.  an extra hot milk 

b.  an iced tea 

c.  a cold water 

d.  a cool drink 
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5.  Which sentence means the same as “I’ll buy you a bottle of milk? 

a.  I’ll ask you for a bottle of milk. 

b.  I’ll look for a bottle of milk. 

c.  I’ll get you a bottle of milk. 

d.  I’ll have a bottle of milk. 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  2 

Important Places 

โครงสร้างของหน่วย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2.1  มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ใชค้ าขอรอ้ง ค าแนะน า ค าชีแ้จงได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตกุารณ์ 

 

รายละเอียดขอบข่ายเน้ือหา 

 ตอนที่  1    Location 

เร่ืองที่  1  Embassy 

เร่ืองที่  2  Police Station 

 ตอนที่  2    Facility 

เร่ืองที่  1  Hospital, Pharmacy 

เร่ืองที่  2  Recreation, Market, Food and Drink 

 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา   15  ชั่วโมง 
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สื่อการเรียนรู้ 

 ชุดการเรียนทางไกลรายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวชิา พต 33007           

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ศึกษารายละเอียดจากชดุการเรียนทางไกล 

 2.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในชุดการเรียนทางไกล 

 3.  ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมจากแหล่งเรียนรู้หรือสือ่ที่มอียู่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 

การประเมินผล 

 ประเมินผลด้วยตนเองจากการท าแบบทดสอบและกิจกรรมแต่ละตอน แลว้ตรวจสอบค าตอบและ

แนวค าตอบกิจกรรมท้ายเล่ม 
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ตอนที่  1 

Location  

 

Location (โลเคเชิน) เป็นค านาม หมายถึง สถานทีต่ั้งหรือต าแหน่งของสถานที่ เมือ่เป็น

ค ากริยาจะใช้วา่ to locate (ทู โลเคท) แปลวา่ ตั้งอยู่ หรือ ก่อตั้ง 

Facility (ฟะซิลลิที) เป็นค านาม มีความหมายวา่ สิ่งอ านวยความสะดวก ถ้าเป็นค ากริยา กค็ือ 

to facilitate (ทู ฟะซิลลิเทท) แปลวา่ ท าใหส้ะดวก ส่งเสริม สนับสนุน หรือท าให้งา่ยข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ที่มาจาก  http://www.tapthai.go.th 7 ส.ค. 57 

 

 Embassy (เอมบะซี) แปลวา่สถานทตู นอกจากน้ียังหมายถึงเอกอัครราชทตู ต าแหน่ง 

เอกอัครราชทตูหรือคณะทตู 

 

 

เร่ืองที่  1  Embassy   
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 ค าศัพทอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มดีังน้ี : 

ambassador หรือ ambassador (แอมแบสซะดอร์ หรือ เอ็มแบสซะดอร์)  เอกอัครราชทตู   

 ambassadress   (แอมแบสซดัเร็ซ)  เอกอัครราชทตูหญิง   

 consulate   (คอนซะลทิ)   สถานกงสุล 

 consul    (คอนเซิล)   กงสุล 

 consulate general  (คอนซะลทิ เจนเนอเริล)  สถานกงสุลใหญ ่

 consul general   (คอนเซิล เจนเนอเริล)  กงสุลใหญ ่

 officer    (ออฟฟิสเซอะ)   เจ้าหน้าที่ เป็นค ากลาง ๆ  

ที่ใชเ้รียกผู้ปฏบิัตหิน้าที่นั้น ๆ  

 

 ผู้ที่เดินทางเข้าและออกประเทศจะทราบดีวา่ค าศัพทอ์ีก 2 ค าที่ลืมไม่ได้และส าคญัมากคือ 

 

 

  ที่มาจาก http://general-tb.blogspot.com 7 ส.ค. 57 

 

 

 passport (พาสพอร์ท)  หนังสือเดินทาง เป็นหนังสืออนุญาตใหเ้ดินทางผ่าน 

ได้ สว่นมากจะเรียกทับศัพทก์็เป็นที่เข้าใจ ศัพทค์ าน้ี 

เป็นค านาม 
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Visa  (วีซ่า)   วีซ่า เรียกทบัศัพท์เช่นกัน หมายถึง เอกสารทีผ่่าน    

การอนุมตัิโดยได้ประทับตราบน passport ให้บคุคล 

ประเทศหน่ึงเดินทางไปหรือผ่านไปสูอ่ีกประเทศหน่ึง 

ศัพทค์ าน้ีเป็นค านาม แตส่ามารถใช้เป็นกริยาได้ 

แปลวา่ ประทับตราหรือออกวีซ่าให ้ส่วนการออก  

passport หรือหนังสือเดินทางผ่านทางกระทรวง    

การตา่งประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) 

เท่าน้ัน  

 

 consulate หรือทีเ่รียกวา่ สถานกงสลุ มหีน้าที่ออก visa ใหเ้ดินทางไปหรือผา่นเข้าสู่อกีประเทศ

หน่ึง ในกรณีที่ประเทศน้ัน ๆ ต้องมวีีซ่าในการเข้าประเทศ ทั้งน้ียังมหีลายประเทศทีม่ีข้อตกลงยกเว้นวีซ่า

ใหก้ับคนไทย เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น  

ดังน้ัน เมือ่คดิจะเดินทางไปต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการทั้งขอ passport และ visa (ถ้ามี)           

ใหเ้รียบร้อยเพราะเป็นเอกสารที่ส าคญัมาก 

 

  ที่มาจาก http://www.chillpainai.com 7 ส.ค. 57 
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การด าเนินการกต็้องทราบ location หรือสถานที่ตั้งส าคญั ทั้งกระทรวงการตา่งประเทศ                

สถานทตูหรือสถานกงสลุต่าง ๆ ที่จะขอ passport และ visa โดยศึกษาลว่งหน้าถึงสถานทีต่ั้ง เส้นทาง 

(route)  วันและเวลาท าการ (office hour) เพื่อความสะดวกเรียบร้อย ทั้งน้ีช่องทางการสืบค้นข้อมลู 

(information)  ดไูด้จาก website ต่าง ๆ ทั้งแผนที่ซึ่งระบุสถานที่ตั้ง เส้นทางการเดินรถ รวมทั้งโทรศัพท์

สอบถามหรือพูดคุยกบัผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ การด าเนินการทั้งหลายเหล่าน้ีนับเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก 

(facilities) ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ทกุอยา่งผ่านไปดว้ยดีและประสบความส าเร็จ 

 

 

ที่มาจาก  www.oknation.net  7 ส.ค. 57 
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ที่มาจาก  http://www.mfa.go.th 7 ส.ค. 57 ที่มาจาก  www.blogpun.com 7 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  www.freemantravel.com 7 ส.ค. 57 ที่มาจาก  www.mfa.go.th 7 ส.ค. 57 
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การเดินทางไปต่างประเทศเป็นเร่ืองที่ไม่ยาก สิ่งที่ส าคญัที่สดุคือคุณต้องมหีนังสือเดินทาง 

(passport) และวีซา่ (visa) หนังสือเดินทางก็สามารถขอ (apply) ได้ทีห่น่วยงานทีรั่บผิดชอบของ

กระทรวงการต่างประเทศ สว่นวีซ่าคุณกส็ามารถขอได้ทีส่ถานกงสุล (consulate) หรือสถานทูต 

(embassy) ของประเทศที่คณุจะเดินทางไป หากคุณมีหนังสือเดินทางและวีซา่ พร้อมตั๋วส าหรับเดินทาง

และสัมภาระที่จ าเป็นอื่น ๆ (other necessary luggage) คุณก็สามารถเดินทางไปยงัประเทศที่คุณ

ต้องการได ้ขอใหเ้ดินทางโดยสวสัดิภาพ (Have a nice trip.) 

 

ให้นักศึกษาทบทวนเน้ือหาสาระทั้งหมดอกีคร้ังแลว้จ าส านวน “Have a nice trip.” ไว้ใช้พูดกับ

คนที่ก าลังจะเดินทาง เป็นการอวยพรให้เดินทางโดยสวสัดิภาพ แลว้ท ากิจกรรมที่ 15 และกิจกรรมที่ 16 

 

กิจกรรมที่  15 

Choose the best answer.  

1.  What should you do first if you want to go abroad? 

a.  prepare enough money 

b.  buy your plane ticket 

c.  buy some clothes 

d.  get a passport 

 

 

How to Go Abroad 

 

 It isn’t difficult if you want to go abroad. The most important things you must 

have are the passport and the visa. For the passport you can apply at the authorized 

agency of the Ministry of Foreign Affairs. And you can apply for the visa at the consulate 

or the embassy of the country you intend to enter.  

 With passport and visa, also your transportation ticket and other necessary 

luggage, you can travel to the country you want. Have a nice trip! 
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2.  What do you call the female ambassador? 

a.  embassadeur 

b.  ambassadress 

c.  consultant 

d.  Minister of Foreign Affairs 

3.  Where can you get your visa? 

a.  consulate 

b.  consultant 

c.  Minister of Foreign Affairs 

d.  Ministry of Foreign Affairs 

4.  Where do you get an information of the ambassy? 

a.  television 

b.  website 

c.  radio 

d.  newspaper 

5.  What are the most important document before travelling? 

a.  ID card and driving licence 

b.  bank account and credit card 

c.  passport  

d.  plane ticket 

 

 

 

 

 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
90 

กิจกรรมที่  16 

Match column A to column B. 

 

A 

 

B 

 

…………………… 1.  ambassador 

…………………… 2.  consulate 

…………………… 3.  ambassadress 

…………………… 4.  embassy 

…………………… 5.  consulate general 

 

a.  consul general 

b.  embassage 

c.  consul 

d.  ambassy 

e.  embassador 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก  http://th.soidb.com 7 ส.ค. 57 

 

 Travellers หรือ นักเดินทางท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีข้อมลูตา่ง ๆ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซ่ึงในยุคน้ี

ผู้คนอยู่ในยคุข้อมลูข่าวสาร (Information and Communication Technology : ICT) จงึมีอุปกรณ์

อ านวยความสะดวกมากมายที่ช่วยให้นักเดินทางท่องเทีย่วใชป้ระโยชน์ไดท้ันท ี

 ขอเร่ิมจากค าศัพท์ทีเ่กี่ยวข้องกับ Police station สถานีต ารวจ ดังน้ี 

เร่ืองที่  2  Police Station   
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 policeman (พีลีสเมิน) ต ารวจ เป็น singular noun หรือ ค านามรูปเอกพจน์ หมายถึง  

ต ารวจ 1 นาย 

 policemen (พะลีสเมน) ต ารวจหลายนาย เป็น plural noun หรือรูปพหูพจน์ 

 

 

 http://202.28.32.49/msutv/musicvideo.php?vid=10d7ed4f3/  

      7 ส.ค. 57 

 

 Fine  (ไฟน์)  เงินคา่ปรับ เป็นค านาม แต่สามารถใชเ้ป็นกริยาได ้มี 

ความหมายวา่ปรับ และเมือ่เป็น adjective หรือค าคุณศพัท์  

แปลวา่ ดีเลิศ ประณีต ละเอยีดอ่อน งดงาม 

 สังเกตการใช ้fine ต่อไปน้ี 

- He pays 500 baht for the fine. 

- เขาจา่ยเงิน 500 บาท เป็นค่าปรับ 

ค าว่า fine ในประโยคนี้ท าหน้าที่เป็นค านาม 

 

- A policeman fines her for illegally parking. 

- ต ารวจปรับเธอที่จอดรถผดิกฎหมาย 

ค าว่า fine ในประโยคนี้ท าหน้าที่เป็นค ากริยา 

ซ่ึงในที่นี้ประธานของประโยค คือ ต ารวจคนเดียว ค ากริยา fine จึงต้องเติม s เป็น fine ขอให้

นักศึกษาทบทวนการใช้ Present Simple Tense ใหค้ลอ่งด้วยเพราะเป็นหลักไวยากรณ์  
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- She spent 10,000 baht for this fine painting. 

- เธอได้จา่ยเงินไปหน่ึงหมื่นบาทส าหรับภาพวาดที่งดงามภาพนี ้

ค าว่า fine ในประโยคนี้ท าหน้าที่เป็นค าคุณศัพท ์ขยายค านาม painting ขอให้จ าวา่ 

คุณศัพทท์ี่มาขยายจะวางไวห้น้าค านามเสมอ 

 

กลับมาทีค่ าศัพท์ซ่ึงเกี่ยวข้องอีกเล็กนอ้ย  

 

 ที่มาจาก  http://www.bt-50.com/ 7 ส.ค. 57 

 

ticket   (ทิคคิท)    ใบสั่ง ต ารวจจะเขียนใบสั่งใหก้ับผูท้ี่ท าผดิกฎจราจร            

นอกจากนี้ยังมีความหมายวา่ ตั๋ว บัตร บัตรผ่านประตู 

ฉลากที่ฉกีได ้และฉลากตดิที่สินคา้ ค าว่า ticket ในที่นี้

ท าหน้าทีเ่ป็นค านาม แต ่ticket ก็อาจท าหน้าที่เป็น

ค ากริยาได ้หมายถึง ตดิบตัร หรือตดิฉลาก 
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ดูตวัอยา่งการใช ้ticket ต่อไปน้ี 

- Last week she got a ticket from a traffic police. 

- สัปดาหท์ี่แล้วเธอได้ใบสั่งจากต ารวจจราจร  

ค าว่า ticket ในประโยคนี้ท าหน้าทีเ่ป็นค านามและ police หมายถึงต ารวจ ในที่นี้มีค าคุณศัพท์ 

traffic (จราจร) มาขยายซ่ึงอยูห่น้าค าวา่ police ดังน้ัน traffic police จึงหมายถึง ต ารวจจราจร 

- All students have to ticket before getting on the school bus. 

- นักเรียนทุกคนต้องติดบัตรก่อนข้ึนรถโรงเรียน 

ค าว่า ticket ในประโยคนี้ท าหน้าทีเ่ป็นค ากริยาที่แปลวา่ ติดบตัร All students เป็นประธาน

รูปพหูพจน์ ค ากริยาทีต่ามมาจึงต้องเป็นพหูพจน์ คือ have to แปลวา่ ต้อง ค าวา่ before แปลวา่ ก่อน 

ฉะน้ันต้องตามด้วยกริยาทีเ่ตมิ ing คือ getting และตรงน้ี getting on หมายถึงข้ึนรถ school bus คือ   

รถโรงเรียน มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอกีเล็กน้อย เน่ืองจาก bus เป็นค านามแปลว่า รถ แตใ่นที่นี้ตอ้งการ       

บอกว่า รถโรงเรียนจึงน าค าว่า school (โรงเรียน) ซ่ึงเป็นค านามเช่นเดียวกันมาขยาย bus แต่ในกรณีน้ี 

school  ท าหน้าทีคุ่ณศัพทข์ยายค านาม ดังน้ันคงจ าไดว้่าค าคุณศัพท์ที่มาขยายจะวางอยู่หนา้ค านาม   

เราจึงสรุปได้วา่สามารถน าค านามมาท าหน้าทีคุ่ณศัพท์ได้อย่างที่อธิบายแล้ว 

คราวน้ีมวีล ีreport to the police มาเล่าให้ฟัง ค าวา่วลี คือ phrase หมายถึง ขอ้ความที่มี

ส่วนประกอบของประโยคไมค่รบ ปกติแลว้ประโยคประกอบดว้ย 

 

 

 

วลี report to the police  มีเพียงกริยาและกรรม ยังขาดประธาน (Subject) จึงไม่เรียกว่า

เป็นประโยค 

report to the police หมายถึง แจ้งความ เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด report รายงาน หรือ

แจ้ง เป็นค ากริยา (verb) ในที่นี้ to the police กับต ารวจ ท าหน้าที่เป็นกรรม (object) ในวลีน้ี 

 

 

ประธาน         กริยา       กรรม 

Subject             verb            object 
  +   + 
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นักศึกษาอาจสงสัยว่าถ้าจะให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ต้องท าอยา่งไร ไม่ยากเลย ก็แค่ เพิม่

ประธาน เป็น 

- All passengers report to the police.   

- ผู้โดยสารทกุคนเข้าแจ้งความกับต ารวจ 

 เพียงแค่น้ีกถ็ือวา่เป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้ว ลองสังเกตการสนทนาตอ่ไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีเตอร์ไปทีส่ถานีต ารวจ แจง้ว่าได้ท าบัตรประชาชนหายระหว่างทางกลับบา้นเมือ่คืนวาน ต ารวจ   

จึงถามชือ่ ที่อยู่ และให้ปีเตอร์เลา่เหตกุารณ์ให้ฟัง เมื่อต ารวจได้ท าบันทึกแจ้งความแล้วจึงอา่นให้ปเีตอร์ฟัง

เสร็จแล้วใหเ้ซ็นชือ่รับรอง 

 

 บทสนทนาน้ีพยายามใช้ค าพูดสั้น ๆ ที่พอเข้าใจได้ เพือ่การจดจ าแล้วน าไปใช้ได้จริง คราวน้ี        

มาศกึษาบทสนทนาทีต่ ารวจเขียนใบสั่งกันบ้าง  

 

 

 

 

 

 

 

At the Police Station 

 

Peter       : I lost my ID card on the way  

back home last night. 

Policeman  : Well. What’s your name? 

Peter       : Peter Grayson. 

Policeman  : And your address? Then tell me the incident. 

Later on, the police read through the report and let Peter sign on it. 

ที่มาจาก  www.sakaeotouristpolice.com   
9 ส.ค. 57 
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 ต ารวจขออนุญาตดใูบขับข่ีของเจน ทั้ง ๆ ที่เจนก็งงวา่เกดิอะไรข้ึน แตก่็ได้ยื่นใบขับข่ีให้กบั

ต ารวจ ต ารวจจึงบอกว่าถนนตรงน้ีให้รถวิ่งทางเดียว เจนจึงตกใจเพราะไม่รู้ ไม่ไดส้ังเกต ต ารวจจึงไมป่รับ 

แค่ตักเตือน แลว้ใหก้ลับรถ แล้วขับไปตามถนนอกีเส้นหน่ึง เจนจึงขอบคุณต ารวจแลว้กลา่วลา 

 

 ขอให้นักศกึษาทบทวนเน้ือหาสาระทั้งหมดอกีคร้ังหนึ่ง แล้วท ากิจกรรมที่ 17 และกจิกรรมที่ 18

  

กิจกรรมที่  17 

Choose the best answer.  

1.  What is the abbreviation of “Information and Communication Technology”? 

a.  ITT 

b.  ICT 

c.  IFT 

d.  IAT 

 

 

On the Road 

 

Policeman  : Good evening. Can I see your  

driving licence, please? 

Jane       : Oh! What’s happened? Here you are,  

my driving licence. 

Policeman  : This street is one - way traffic. 

Jane       : Oh dear, I didn’t notice.  

I’m very sorry. 

Policeman  : O.K., today I won’t fine you. Just warning because you know  that you’re 

wrong. But not next time. Make a u-turn and drive along that street. 

Jane      : Anyway, thanks a lot. Bye. 

ที่มาจาก  nkppolitic.blogspot.com   

9 ส.ค. 57 
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2.  A policeman ……………………………… a driver for driving over the speed limit. 

a.  reports 

b.  is reported 

c.  is fined 

d.  fines 

3.  Stewart is studying fine arts for the first year. What is “fine” in this sentence? 

a.  verb 

b.  noun 

c.  adjective 

d.  adverb 

4.  Wash your feet before ……………………… to bed. 

a.  going 

b.  go 

c.  get 

d.  to get 

5.  After being pickpocketed, she ………………………… to the police. 

a.  report 

b.  reported 

c.  reporting 

d.  being reported 
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กิจกรรมที่  18 

Fill in the blanks with the given words. 

 

 

 The policeman stopped a motorcycle. He asked the motorcyclist for his ………(1)…… .  

The motorcyclist didn’t bring  …………(2)…………… along. So, the policeman  ………(3)………  

him for driving over the speed limit and not bringing along ………(4)……… . Finally, the 

motorcyclist got the ………………(5) ………………… . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

it        ticket       the driving licence     driving licence      fined 

 

อย่าท่องจ าเพียงความหมายค าศัพท์ 

แต่ควรพิจารณาหน้าที่ของค า หลักการใช้และ 

เรียนรู้ด้วยความละเอียดรอบคอบ 

คุณจะเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษได้ไม่ยาก 
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ตอนที่  2 

Facility 

 

 

 

 

      ที่มาจาก  http://www.thaibizchina.com/  9 ส.ค. 57 

 

 เมื่อนักเดินทางไกลไปตา่งแดนกค็งน ายารักษาโรคประจ าตวัไปด้วย แต่อะไรกเ็กดิข้ึนได้         

ไม่ว่าการเจ็บปว่ยหรืออุบัตเิหต ุเร่ืองน้ีไม่มใีครทราบลว่งหน้า 

 ค าศัพทท์ี่ควรทราบมีพอสมควร แต่ไม่รวมศัพทเ์ทคนิคทางการแพทย์มากนัก ได้แก่ 

doctor     (ดอคเทอะ)   แพทย์ 

nurse     (เนิร์ซ)    พยาบาล 

Emergency room (ER)   (อิเมอเจินซีรูม)   ห้องฉุกเฉิน 

Outpatient department (OPD) (เอาท์เพเชินท์ ดิพาร์ทเมินท์) ห้องผู้ปว่ยนอก 

Operation room (OR)   (ออพพะเรเชิน รูม)  ห้องผา่ตดั 

Intensive Care Unit (I.C.U.)  (อินเทนซิฟ แคร์ ยูนิท)  ห้องไอซียู 

เร่ืองที่  1  At the Hospital   
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 wheelchair    (วีลแชร์)   เกา้อี้รถเข็น 

height gauge    (ไฮ เกจ)   ที่วดัส่วนสูง 

scale     (สเคล)    เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 

 examining bed    (อิกแซมมินน่ิง เบด)  เตยีงตรวจโรค 

patient’s card    (เพเชินท์ส คาร์ด)  บัตรคนไข้ 

 prescription    (พริสคริพชั่น)   ใบสั่งยา 

cotton     (คอทเทิน)   ส าล ี

 gauze     (กอซ)    ผ้าก๊อซปิดแผล 

bandage    (แบนดิจ)   ผ้าพันแผล  

แผ่นพลาสเตอร์ยา 

ส าหรับ ปดิแผล 

 medicine    (เมดดิซิน)   ยา 

 tablet     (แทบลิท)   ยาเมด็ 

 pill     (พิล)    ยาเมด็กลม 

liquid medicine   (ลิคควดิ เมดดิซีน)  ยาน้ า 

health insurance certificate  (เฮลธ์ อินชวัเรินซ์ เซอทิฟฟะเคท) บตัรประกันสุขภาพ 

เมื่อรู้จักค าศัพทเ์หลา่น้ีไปบา้ง คงพออุ่นใจยามเจ็บปว่ยต่างแดน คราวน้ีเมื่อมีอาการและ          

โรคต่าง ๆ (symtoms and diseases) ก็จะบอกดว้ยตนเองได้บา้ง : 

   cough   (คอฟ)   ไอ 

   sneeze   (สนีซ)   จาม 

   dizzy   (ดิซซ่ี)   เวียนศีรษะ 

   sick/ill   (ซิค/อิล)  ป่วย 

   faint   (เฟนท์)   เป็นลม 

   injury   (อินจะรี)  การบาดเจ็บ 

   pain/sore  (เพน/ซอร)์  ความปวด/ปวด 

   wound   (วูนด์)   แผล 
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 fever   (ฟีเวอะ)  ไข้ 

 cold   (โคลด์)   ไข้หวดั 

 flu/influenza  (ฟลู/อินฟลเุอนซะ) ไข้หวดัใหญ ่

 allergy   (แอลเลอจี)  ภูมิแพ ้

 air sickness  (แอร์ ซิคนิส)  อาการเมาเคร่ืองบิน 

 depressed  (ดีเพรสด์)  ซึมเศร้า 

 relieve   (รีลีฟ)   บรรเทา 

 physical examination (ฟิสซิเคลิ อิกแซมมะเนเชิน)  การตรวจร่างกาย 

 swell   (สเวล)   บวม  

 inhalant  (อินเฮเลินท์)  ยาดม 

 ointment  (ออยทเ์มินท์)  ข้ีผึ้ง 

 เมื่อรู้ค าศพัทต์่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแลว้ นักศกึษาลองมาอ่านบทสนทนาข้างล่าง 

แล้วน าความหมายของค าศพัท์ที่เรียนมาใช้เพือ่ท าความเข้าใจเน้ือหาในการสนทนาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the Hospital 

 

 

Andrew   :   I’ve just arrived home last night  

       and I couldn’t sleep. 

Doctor    :   You have quite a high temperature.  

        What do you feel? 

Andrew   :   A little bit dizzy. 

Doctor    :   You’ve got an air sickness. I’ll give you a prescription. 

        These medicine will relieve your sickness soon. 

Andrew   :   Thank you very much. 

 

ที่มาจาก  www.dkthos.com  9 ส.ค. 57 
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 แอนดรูบอกหมอวา่เมือ่คืนวานกลบัถึงบา้นแล้วนอนไม่หลับ หมอตรวจแอนดรูแล้วบอกวา่มีไข้สูง 

รู้สึกอย่างไรบา้ง แอนดรูตอบว่าเวียนศีรษะเลก็น้อย หมอจึงบอกวา่แอนดรูมีอาการเมาเคร่ืองบิน            

แล้วเขียนใบสั่งยาให ้เมือ่ทานแล้วก็จะหาย แอนดรูจึงกล่าวขอบคุณหมอ 

 

 ขอให้นักศกึษาท าความเข้าใจและทบทวนเน้ือหาสาระในบทสนทนาอีกคร้ังหนึ่งแลว้ท ากิจกรรม

ที่ 19 และกิจกรรมที่ 20 

 

กิจกรรมที่  19 

Choose the best answer. 

1. My gardener had a car accident. Which place in the hospital should he go? 

a.  the Intensive Care Unit 

b.  the emergency room 

c.  the operation room 

d.  the outpatient department 

2.  In many countries, we cannot buy medicine without doctor’s ……………………………… . 

a.  document 

b.  letter 

c.  paper 

d.  prescription 

3.  If you want to know how tall you are, you would use ……………………………… . 

a.  weight gauge 

b.  height gauge 

c.  thermometer 

d.  scale 
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4.  The patient must have his ……………………………… . 

a.  wheelchair 

b.  patient bed 

c.  patient’s card 

d.  thermometer 

5.  The Intensive Care Unit is for the ……………………………… case. 

a.  serious 

b.  ordinary 

c.  general 

d.  normal 

 

กิจกรรมที่  20 

Choose the best answer. 

1. What is the difference between a pill and a tablet in terms of shape? 

a.  A pill has square shape. 

b.  A pill and a tablet have similar shapes. 

c.  A pill has round shape but a tablet has another shape except the round one. 

d.  A pill has square shape but a tablet has long shape. 

2.  Naree never studies abroad. This is her first time in the Netherlands. Every evening, she 

sits by the window and looks out into darkness. She feels …………………. and misses her 

parents a lot. 

a.  pleasant 

b.  good 

c.  satisfied 

d.  depressed   

 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
103 

3.  Everyone needs to have a …………………………… at least once a year. 

a.  health certificate  

b.  physical examination 

c.  physical education 

d.  patient’s card 

4.  ……………………… or sweet liquid medicine is normally for kid. 

a.  Pills 

b.  Tablets  

c.  Liquid 

d.  Syrup 

5.  The pharmacist won’t sell the medicine if there’s no prescription from the doctor except 

………………………… . 

a.  basic remedies 

b.  bandages 

c.  cotton 

d.  inhalant 
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ที่มาจาก  http://www.postfree108.com/  6 ส.ค. 57 

  

เมื่อพดูถึงร้านขายยา (Pharmacy) นักเดินทางน่าจะมีโอกาสเข้าไปใช้บริการบ้าง แม้จะไม่เจ็บปว่ย                 

เลก็ ๆ น้อย ๆ ก็สามารถเข้าไปซื้อสินค้าประเภท lip balm (ข้ีผึ้งทาริมฝีปาก) และอาจมี lipstick (ลิปสติก

หรือที่ทาปาก) ประเภท local made คอืลิปสตกิที่ผลิตภายในประเทศน้ัน ๆ หรือซือ้ inhalant (ยาดม)           

ซ้ือ bandage (แผ่นปิดแผล) 

ร้านขายยา เรียกได้หลายอย่าง นอกจาก pharmacy ยังอาจเรียก drug store หรือ dispensary 

ได้  

 ค าว่า pharmacy ใช้มากในประเทศสหราชอาณาจกัร สว่น drug store ใช้มากในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ค าศัพท์ที่แตกตา่งกันแต่มคีวามหมายเดยีวกัน ขึ้นอยูก่ับประเทศอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษวา่

ได้รับอิทธิพลทางภาษาจากประเทศไหน ก็จะใช้ศัพท์ค าน้ันเป็นหลัก 

 

 

 

 

At the Pharmacy    
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 ที่มาจาก  http://kongchai.tarad.com/  8 ส.ค. 57 

 

 ในร้านขายยาจะม ีpharmacist หรือ druggist (เภสชักร) ประจ าอยูต่ามที่กฎหมายบงัคับ และ

ร้านขายยาจะจ าหน่ายยาเฉพาะที่แพทย์ระบุไว้ในใบสั่งยาเทา่น้ัน จะขายไดเ้ฉพาะ basic remedy        

(ยาสามญัประจ าบ้านทัว่ไป) ที่ใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเลก็ ๆ น้อย ๆ เท่าน้ัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the Pharmacy 

 

 

Tom  :   Bandage, please. I cut my finger                                                           

    while I was peeling an onion. 

Pharmacist :   Certainly, here you are.  

Tom  :   And an inhalant, please. 

Pharmacist :   Peppermint or spearmint? 

Tom  :   Peppermint will do. 

Pharmacist :   Alright.  

ที่มาจาก  www.jsppharma.com 8 ส.ค. 57 
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 ทอมเข้าไปในร้านขายยาเพือ่ซ้ือพลาสเตอร์ยาส าหรับปดิแผล (bandage) เพราะถกูมีดบาดขณะ

ปอกหัวหอม รวมทั้งยาดมเปปเปอร์ม้ินท ์  

จากข้อความ I cut my finger. แสดงให้รู้วา่ผู้พูดท ามดีบาดน้ิวตนเอง เปรียบเทียบกับ I cut my 

hair. แสดงวา่ผู้พูดอาจตดัผมเอง แต่ถา้พูดว่า I have my haircut. แสดงวา่ผู้พูดไปร้านท าผมใหช้่าง  

ตัดผมให ้

 เภสัชกรถามวา่ “Peppermint or spearmint?” (กลิ่นเปปเปอร์มินต์หรือกลิ่นสเปียร์มนิต์ล่ะครับ)       

ที่จริงทั้ง 2 กลิ่นน้ันก็มาจากพืชตระกลูสะระแหน่ทีเ่รียกวา่ garden mint หรือ green mint เช่นกัน หลายคน

ชอบกลิ่นเปปเปอร์มิ้นท์มากกวา่ เพราะกลิ่นสเปียร์มินต์คล้ายยาสีฟัน ได้กลิ่นทีไรกอ็ดนึกถึงยาสีฟันไม่ได้  

ทั้งทีเ่ปปเปอร์มิ้นท์กใ็ช้แต่งกลิ่นยาสีฟัน แตอ่าจไม่แรงมากและรู้สกึคุ้นเคย สังเกต bubble gum         

(หมากฝร่ัง) ก็แต่งกลิ่นด้วย mint ทั้ง 2 ชนิดน้ี หรือ candy (ลูกอม) กใ็ช้ทั้ง 2 กลิ่น ที่เป็นเช่นน้ีเพราะมี

คุณสมบตัิชว่ยดับกลิ่นปากและเพิ่มความสดชื่นได ้

 จากน้ันทอมตอบว่า “Peppermint will do.” หมายความว่าขอ (ยาดมกลิ่น) เปปเปอร์มิ้นท์          

มีตัวอย่างการใช้ .................................... will do. มาให้นักศึกษาลองศึกษากัน : 

 เมื่อผูเ้สนอใหเ้ลอืกอะไรบางอย่าง อาจตอบไดห้ลายแบบ คอื 

- Anything will do. (อะไรก็ได้) 

- This will do.  (น่ีก็ได้) 

- That will do. (น่ันก็ได้) 

หรือตอบเจาะจงชีช้ดัลงไป ได้แก่ 

- Black and white will do. (สีด าและขาวก็ได้) 

- Black or white will do. (กาแฟด าหรือกาแฟใส่นมก็ได)้ 

ในกรณีน้ีเข้าใจไดว้่า มีผูถ้ามว่าจะดื่มกาแฟด าหรือกาแฟใส่นม ค าตอบจึงใช ้or  

คงพอสังเกตได้แล้วว่าภาษาอังกฤษน้ันสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น         

เราสามารถเลือกใช้ค าง่ายแทนค าที่ยาก และไม่เป็นวิชาการมากเกินไปหากเป็นเร่ืองของชีวิตประจ าวัน 

นักเดินทางบางรายจดจ าค าศัพท์และใช้รูปประโยคที่ง่าย รวมทั้งการใช ้tense ที่หมายถึงการใช้

กริยาที่แสดงเวลาตามกฎของไวยากรณ์อังกฤษ หรือ English grammar ที่เป็นปัจจบุันกาล (present 

tense) และอดตีกาล (past tense) และบางประโยคทีจ่ าเป็นต้องใช ้tense ที่ยุ่งยากขึ้นเทา่น้ัน เมือ่หนี
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จากเร่ืองยากได ้เวลาพูดภาษาอังกฤษก็จะหมดความกลวัหรือวิตกกังวลว่าจะพดูผดิ นักเดินทางที่คดิได้

อย่างน้ีก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ไม่มีค าวา่อดตายอย่างที่เคยพูดเล่นกันไว้ 

ดังน้ัน ตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือเรียนเล่มน้ีจึงน ามาให้เฉพาะที่ไม่ยากเกินไป สามารถฝึกฝนได้เอง 

อธิบายให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและน าไปใช้ได้จริงเท่าน้ัน 

 

เมื่อเข้าใจเน้ือหาสาระแล้ว ขอให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ 21 และกิจกรรมที่ 22 ดังต่อไปน้ี 

กิจกรรมที่  21 

Choose the best answer. 

1.  Linda gets sick. She has a serious stomach ache. What should she do? 

a.  Buy some medicine. 

b.  Drink warm water and sleep more. 

c.  Go to the hospital. 

d.  Go to the pharmacy. 

2.  Which word can be used instead of drug store? 

a.  department store 

b.  convenient store 

c.  shopping mall 

d.  dispensary 

3.  Which item is the basic remedy? 

a.  soap 

b.  inhalant 

c.  brush on 

d.  washing liquid 
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4.  According to the law, who must be at the drug store? 

a.  a pharmacist 

b.  a drug seller 

c.  a money keeper 

d.  a shopman 

5.  If your legs swell without reason, you must let the doctor …………………… . 

a.  examine 

b.  consider 

c.  judge 

d.  decide 

 

กิจกรรมที่  22 

Match column A to column B. 

 

A 

 

B 

 

…………………… 1.  Dolly has pimples  

…………………… 2.  Tim has a surgery 

…………………… 3.  Sarah buys some remedies 

…………………… 4.  The doctor examines her 

…………………… 5.  The patients said that 

 

a.  from a dispensary. 

b.  for a long time. 

c.  so she consults a druggist. 

d.  she is a good nurse. 

e.  by a famous surgeon. 
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 ที่มาจาก  http://www.zabzaa.com/  9 ส.ค. 57 

 

 นันทนาการ หรือ recreation เป็นการพักผอ่นหย่อนใจ เพื่อหาความบันเทิงส าราญใจ นับวา่เป็น

เวลาในการหาความสุขใหก้บัตนเอง ศัพทค์ าน้ีท าหน้าทีเ่ป็นค านาม แต่ถา้จะใชเ้ป็นค าคุณศัพท์ไว้ขยาย

ค านามอื่นจะเป็น recreational เช่น เมือ่พูดถึงศูนย์นันทนาการ เรียกว่า recreational centre หรือแม้จะ

ใช้ recreation centre ก็ไมผ่ิด เป็นการใชค้ านามมาขยายค านาม 

 การเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ หรือ participation in recreational activities เป็นการสร้าง

ความสุขให้กบัตนเองทางหน่ึงด้วยการพักผอ่นให้สบาย (relax) จากความเหน่ือยลา้ (fatique)           

ซ่ึงรวมถึงความเหน่ือยกายเหน่ือยใจ 

 ทุกประเทศมสีวนสาธารณะ (park) ประชาชนนิยมไปออกก าลังกาย (exercise) ด้วยกิจกรรม

หลากหลาย ได้แก ่

   walking  (วอลค์คิง)   การเดิน 

 jogging  (จอกกิง)   การวิ่งเหยาะ 

 running  (รันนิง)    การวิ่ง 

กิจกรรมเหล่าน้ีท าได้โดยไมต่้องเสียคา่ใช้จ่าย (no expense หรือ no expenditure) ขอเพิ่ม

ความรู้เกี่ยวกบัค าศัพท์ที่มคีวามหมายใกล้เคียงกัน คือ 

เร่ืองที่  2  Recreation 
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 free   (ฟรี)   ฟรี เป็นการเรียกทบัศัพท์ หมายความว่า  

ไม่เสียเงิน หรือ ไดเ้ปล่า 

 free of charge  (ฟรี ออฟ ชาร์จ)  ไม่เรียกเก็บเงิน 

 no fee   (โน ฟี)   ไม่เสียค่าเลา่เรียน 

       ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

       ไม่เสียค่าบริการ 

สังเกตวา่ free และ fee ออกเสียงต่างกัน และความหมายก็ตา่งกัน ดังน้ัน ควรฝกึออกเสียง         

ให้ฟังชดัเจน ผู้ฟังจะได้ไม่สบัสนและแสดงถึงความช านาญในการใช้ภาษา 

 กิจกรรมทั้ง walking, jogging และ running ซ่ึงใช้สถานที่ในสวนสาธารณะ เป็นเร่ืองที่เห็นได้

ทั่วไปในทกุประเทศ เฉพาะช่วงที่มสีภาพอากาศเหมาะสม ไม่หนาวเกินไปหรือรอ้นเกินไป 

 ในประเทศจีนชว่งสภาพอากาศดี ผูค้นนิยมใช้สวนสาธารณะเพื่อออกก าลังกาย ในกรุงปักกิ่งผูค้น

นิยมฝึก ballroom dancing หรือการเต้นร าแบบบอลรูมในสวนสาธารณะ 

 ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ประชาชนมักเต้นแอโรบิค (aerobic exercise)             

ในสวนสาธารณะช่วงเย็นเมือ่อากาศคลายความร้อนแลว้ แตใ่นบ้านเรามกีารเต้นแอโรบิคตามลานจอดรถ

หน้าห้างทีม่ีของลดราคาลักษณะ discount store เช่น Lotus และ Big C เป็นต้น 

 

 ที่มาจาก  http://chichanokss.blogspot.com/ 9 ส.ค.57 

http://chichanokss.blogspot.com/
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 การเต้นแอโรบิค (aerobic dancing) เน้นการควบคุมระบบหายใจเข้าออกที่อาศัยออกซิเจน 

(oxygen) เข้าไปเลี้ยงร่างกายเป็นจังหวะสม่ าเสมอ บคุคลทีอ่ยู่ในสายพลศกึษา (physical education 

field) ให้ข้อมูลไว้วา่ กีฬาประเภท aerobic คือกีฬาที่อาศัยการควบคุมการหายใจเข้าออกอยา่ง

สม่ าเสมอให้ร่างกายได้รับปริมาณออกซิเจนทีเ่หมาะสม เราจึงตอ้งเข้าใจให้ถกูตอ้งวา่ การออกก าลังกาย

แบบ aerobic ไม่ใชเ่ป็นการเต้นเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 

 ปัจจุบันการเดินทางออกจากบ้านที่อยู่ในเมืองเพื่อไปสวนสาธารณะก็เป็นเร่ืองล าบาก เพราะตอ้ง

ฝ่าการจราจรที่ตดิขัด ยิ่งขับรถไปเองก็ตอ้งหาที่จอดที่ปลอดภัย เพราะฉะน้ันคนจ านวนมากจึงนิยม       

ออกก าลังกายตามศูนย์สุขภาพ (fitness centre) ซ่ึงมีทั้งเรียกเกบ็คา่บริการ (charge) โดยมากมีอยู่ใน

โรงแรม 5 ดาว (five star hotel) ซ่ึงมีการเสียคา่บริการ (fee) นอกจากนี้ยังมีเอกชนที่ลงทุนสร้าง 

fitness centre ในบางอาคารโดยมีค่าใช้จา่ย (expense) เช่นกัน 

 ส่วนบคุคลที่ไม่มกี าลังจ่ายเงินก็สามารถใช้บริการที่ศูนยช์ุมชน (community centre) ซ่ึงตั้งอยู่

ตามชุมชนต่าง ๆ ในเมอืงไทยข้ึนอยู่กับกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration : 

BMA) และอาจมีการดูแลโดยคณะกรรมการชุมชน (community committee) รวมทัง้มีสนามเด็กเล่น 

(children playground) และสนามฟุตบอล (football field)  

 

 

ที่มาจาก  http://www.csip.org  9 ส.ค. 57          ที่มาจาก  http://www.novotelbkk.com/ 9 ส.ค. 57 
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 กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ทีเ่สียค่าใช้จา่ยบา้งรวมทั้งของใช้ ได้แก่ 

swimming (สวิมมิง) การวา่ยน้ า ซึ่งนอกจากจา่ยเงินซ้ือชุดว่ายน้ าแลว้  

ยังต้องเสียคา่บริการใช้สระวา่ยน้ า (swimming pool) 

รายชั่วโมง หรือจา่ยเงินเป็นสมาชกิ (membership) 

รายปี (annually) หรือรายเดือน (monthly) 

swimming costume หรือ swimming suit (สวิมมิงคอสทมุ หรือ สวิมมงิ ซูท) 

ชุดว่ายน้ าส าหรับผูห้ญิงมีทั้ง one piece suit ชิ้นเดียว

two piece suit สองชิ้น แตม่ักนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า one 

piece หรือ two piece (ไม่มี s ท้ายค า piece เพราะ

เป็นการเรียกย่อที่มาจากค าเดิม) 

Bikini  (บิกินี)  ชุดว่ายน้ าผู้หญิงที่ม ี2 ชิ้น เรียกทับศัพท์วา่ บกิินี่ 

swimming trunk  (สวิมมิง ทรังค์) กางเกงวา่ยน้ าผูช้าย 

diving suit/ wet suit (ไดฟ์วิง ซูท/เวท ซูท) ชุดด าน้ าเป็นผ้ายดืแนบตวัเพื่อป้องกัน 

อันตรายจากสตัว์น้ าที่มตี่อผวิ นักด าน้ า และช่วย

ควบคุมอุณหภูมิร่างกายกบัอุณหภูมน้ิ าทะเล 

goggle  (กอกเกลิ) แว่นตาว่ายน้ า 

fin  (ฟิน)  ตีนกบส าหรับด าน้ า 

bicycling  (ไบไซคลิง) การข่ีจักรยาน 

bicycle หรือ bike (ไบซิคเคิล หรือ ไบค์) จักรยาน หลายคนมเีงินซ้ือจกัรยานราคาแพง 

รวมทั้งมีกางเกงข่ีจกัรยาน รองเทา้ หมวกขี่

จักรยาน แตถ่้าไมใ่ช่นักกฬีาก็คงไม่จ าเป็นนัก 

เพราะเลือกการข่ีจักรยานเปน็กิจกรรม

นันทนาการประเภทหน่ึงเทา่น้ัน 

 

 นันทนาการอีกประเภทหน่ึง อาจนิยมเล่นในบางประเทศ ได้แก่ 

 dart   (ดาร์ท)  การปาลูกดอกเข้าเป้า 

 dart board  (ดาร์ท บอร์ด) กระดานส าหรับเป็นเป้าไว้ปาลูกดอก 
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 pool   (พูล)  การแทงบิลเลียด (billiard) แต่เป็นโต๊ะขนาดเลก็ 

 pool table  (พูลเทเบลิ) โต๊ะส าหรับแทงลกูบอลกลมคลา้ย billiards และ  

      snooker 

 snooker  (สนุคเคอะ) การแทงลกูกลมสีแดง 15 ลกู และสอีื่น ๆ อีก 6 ลูก 

ทั้ง pool, billiard และ snooker เป็นเกมนันทนาการทีอ่ยู่ในศูนยช์ุมชนของหลายประเทศ 

ผู้ใช้บริการเล่นเป็นเกมนันทนาการ ต้องไม่มีพนันแต่ประการใด สว่นใน pub และ bar ที่มีเคร่ืองดืม่

แอลกอฮอล์จ าหน่าย โดยเฉพาะประเทศแถบภูมอิากาศหนาวเย็นมหีิมะตก จะมี dart, pool, billiard และ 

snooker ไว้เป็นเกมเพื่อผอ่นคลายความเหน่ือยลา้จากการท างานหนกัมาทั้งวัน 

 ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศทีป่ระชาชนขยันขันแข็งและท างานหนกั ดังน้ันกิจกรรมนันทนาการ

ประเภทหน่ึงที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมากคือ 

karaoke   (คาราโอเค) มาจากค าวา่ kara (empty) บวกกับ oke (orchestra) เป็นการร้อง 

เพลงกบัเคร่ืองเสียงและจอภาพที่มเีร่ืองราวและเนือ้เพลงประกอบ 

 

   ที่มาจาก  http://www.karaokeinter.com  9 ส.ค. 57 

 

 หากย้อนกลับมาดบู้านเมืองของเรา ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีแม้จะมีประโยชนม์ากมาย

เพียงใด แตถ่้าใช้ไมถู่กทาง รับวัฒนธรรมต่างชาติโดยขาดส านึกถึงเหตุผลและความจ าเป็น กเ็ทา่กับเป็น

การท าลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทย การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไม่ใชส่ิ่งเลวร้าย แตอ่ย่าเพิ่มเติม

อบายมุขเข้าไปในวัฒนธรรมต่างชาติที่รับเข้ามาก็พอ 

 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
114 

 ทีนี้ขอให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจกับบทสนทนาตอ่ไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น้อยต้องการวา่ยน้ าเป็นให้นพสอน แต่นพบอกวา่ไม่ตอ้งรู้หรอกวา่วา่ยน้ าท าอย่างไร ใหล้อยน้ า

เป็นก็พอ การลอยตวัในน้ ากท็ าได้ง่ายมาก เพียงแค่นอนหงายทอ้งบนน้ าตามองทอ้งฟ้า กางแขนและขา 

หายใจตามปกตกิ็ลอยตวัในน้ าได้แลว้ นอ้ยบอกวา่ฟังดเูหมือนง่าย แตต่้องการวา่ยน้ าเป็น เพราะ        

การวา่ยน้ าเป็นการออกก าลงักายอย่างหนึ่ง ซึ่งท าใหล้ดน้ าหนักได้ ถ้าลอยตัวอยู่ในน้ าเฉย ๆ มันกไ็ม่ชว่ย

การลดน้ าหนัก นพจึงจะหดัให้น้อยวา่ยน้ าสุดสปัดาหห์น้าน้ี และบอกวา่วันเสาร์บ่าย น้อยจะว่ายน้ าได้

เหมอืนปลา 

 

I Want to Swim. 

 

Noi : When will you train me  

how to swim?  

I’m afraid of deep water.  

I’m afraid of going  

on boats. I’m afraid of  

flying in planes over  

the ocean. I’m afraid of drowning.  

I want to know how to swim. 

Nop : You don’t need to know how to swim. All you need to learn is how  

to float. Floating is very easy. Especially easy for women, because women 

have more fat than men.  

Let me tell you a necessary lesson. To float, lie on your back. Look up at 

the sky. Spread your arms and legs. Breathe normally. That’s it. 

Noi : Yes, that sounds easy. 

Nop : O.K. I’ ll train you to swim this weekend. It will take only         

a few hours. By Saturday afternoon you will be able to swim like a fish. 

ที่มาจาก women.meesook.com9 ส.ค. 57 
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 ขอให้นักศกึษาศึกษาส านวนและค าศัพทท์ี่ส าคญัและจ าไวใ้ชด้ังน้ี 

  train   (เทรน)   ฝึก  ฝกึหดั  ฝึกอบรม 

  be afraid of  (บี อะเฟรด ออฟ) กลัว 

  float   (โฟลท)  ลอยตวั 

  especially  (อิสเพสเชิลลี)  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 

  necessary  (เนสซิเซอร)ี  จ าเป็น 

  spread   (สเพรด)  แผ่  ขยาย  ยดื 

  breathe  (บรีธ)   หายใจ 

  normally  (นอร์เมิลลี)  ปรกติ ธรรมดา 

  That’s it  (แธทส์ อิท)  แค่น้ัน 

  sound   (เซาน์ด)  ดูเหมือนว่า 

  clearly   (เคลียลี)  ชัดเจน 

  reduce   (รีดิวซ์)   ลด 

  weight   (เวท)   น้ าหนัก   

  be able to  (บี เอเบลิ ทู)  สามารถ 
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 นักศึกษาลองอา่นและท าความเข้าใจบทสนทนาเพิ่มอีก 1 เร่ือง Talking About Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 ติ๋มถามตอ้ยวา่ชอบกฬีาประเภทใดมากที่สดุ ต้อยบอกว่าชอบบาสเกต็บอล และตวัเอง             

ว่ายน้ าเก่งดว้ย ติ๋มจึงบอกวา่ต้อยน่าจะวิ่งไดเ้ร็วด้วย เพราะนักบาสเก็ตบอลตอ้งวิ่งเร็ว แต่ตัวติ๋มเอง        

ชอบกีฬาวินเซิร์ฟ แล้วถามต้อยวา่รู้ไหมวา่เล่นอย่างไร ต้อยบอกว่ารู้ ไปเล่นอยู่บอ่ย ๆ เพราะใกล ้ๆ 

หมูบ่้านมชีายหาดที่ยาวและสวยมาก อากาศดีมากในฤดรู้อน ผู้คนไปเล่นวินดเ์ซิร์ฟกนัมากมาย ติม๋เลย

บอกว่าสกัวันหน่ึงเราจะไปเล่นวินดเ์ซิร์ฟดว้ยกัน ต้อยกบ็อกว่าเป็นไปไดก้็วเิศษมาก 

 ค าศัพท์และส านวนที่น่าสนใจ ได้แก ่

  sport   (สพอร์ท)  กีฬา 

  be good at  (บี กดู แอท)  เก่งในเร่ือง..................... 

  fast   (ฟาสท์)  เร็ว 

  basketball player (บาสคิทบอล เพลเออะ) นักบาสเกต็บอล 

 

 Talking About Sport 

 

Tim : What sport do you like most ? 

Toy  :  I like basketball best of all.  

I’m also good at swimming. 

Tim  :  I think you could also run fast  

because a basketball player  

must run fast. But, I myself 

like windsurfing. Do you know how to play windsurf ? 

Toy :  Yes, I often go with my family. There is a long and beautiful beach near  

  my village. It’s really nice in summer. Lots of people go there to play 

windsurf.  

Tim  :  I hope we could go together sometime. 

Toy  :  Oh, that will be grate. 

 

ที่มาจาก www.oknation.net  9 ส.ค. 57 

http://talking-eng.blogspot.com/2009/07/talking-about-sport.html
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  windsurfing  (วินดเ์ซิร์ฟวิง)  สกีกระดานโตค้ลื่น 

 

 ขอให้นักศกึษาทบทวนค าศพัท์ ส านวนและเน้ือเร่ืองทีเ่รียนมาอีกคร้ังหนึ่ง แลว้ท ากิจกรรมที่ 23 

และกิจกรรมที่ 24 

 

กิจกรรมที่  23 

Choose the best answer. 

1.  People always spend their free time at the ……………………… or in the …………………… . 

a.  playground, football match 

b.  park, recreational centre 

c.  stadium, bar 

d.  office, sea  

2.  Bella bought a …………………………… for her son. 

a.  swimming dress 

b.  swimming trunk 

c.  swimming costume 

d.  swimming suit 

3.  ……………………… is the most cheapest recreation. 

a.  Bicycling 

b.  Diving 

c.  Swimming 

d.  Walking 

4.  The Japaneses love to go to the ……………………… after hard working day. 

a.  restaurant 

b.  swimming pool 

c.  karaoke place 

d.  park 
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5.  Bob lived in Northern Europe for several years. He usually played ………………… almost 

every weekend. 

a.  billiard 

b.  biking 

c.  running 

d.  swimming 

 

กิจกรรมที่  24 

Fill in the blanks with these words. 

 

 

 …………………… is useful for people. They will …………………… after their hard working 

day. Many people in ………………… spend time in ballroom dancing in the park. While people 

in …………………………… enjoy singing at the karaoke place in the evening. Some Thais enjoy 

………………… in the late afternoon. 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing  aerobic dancing          relax  Japan  Recreation 

 

Recreation refreshes your life. 
 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
119 

 

 

 

ที่มาจาก  http://www.bsnnews.com  6 ส.ค. 57 

 

 นักเดินทางโดยเฉพาะสตรีมักสนใจสถานที่จะจับจ่ายใชส้อยอยู่เสมอ ยิ่งถ้าเดินทางไปเยี่ยมญาติ 

(visit) ไปเรียนหนังสอื (study) ไปเข้ารับการอบรม (attend a training course) หรือไปเพือ่ท าการวิจัย 

(research study) ดว้ยแล้ว จะท าใหบุ้คคลเหล่าน้ีมเีวลาอยู่ในประเทศน้ัน ๆ เป็นระยะเวลานาน การที่  

จะซ้ืออาหาร ขา้วของเคร่ืองใช้จากร้านค้าทั่วไปก็มีรายจ่ายสูงกว่าซ้ือตามตลาดอยา่งมาก 

 เร่ืองของตลาดที่จะเลา่สูก่ันฟังมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ 

farmer’s market ตลาดเกษตรกรหรือตลาดชาวนา ซ่ึงน าผลิตภัณฑ์จากบ้าน (local 

product) มาขายและผลผลติ (yield) จากสวน (orchard) จากไร่ 

(farm หรือ field) ไร่ผลไมอ้าจเรียกแตกต่างกันไป เชน่ orange 

grove ไร่ส้ม vineyard ไร่องุ่น เป็นต้น 

 

 

 

 

At the Market   

(ฟาร์มเมอะส ์มาร์คคทิ) 
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open market ตลาดนัด เป็นตลาดที่ขายสนิค้าหลากหลายชนดิ เรียกได้วา่มีขาย       

ทุกอยา่งทีต่้องการ โดยเฉพาะสินคา้ประเภทบริโภคภัณฑ์ (consumer 

goods) เช่น เสื้อผา้ (clothing) อาหาร (food) เป็นต้น ในบางประเทศ

มีตลาดนัดทกุวันอาทติย์ ก็จะเรียกวา่ Sunday market หรือใช้ชือ่

สถานที่ซึ่งมตีลาดนัดที่จัดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

     ที่มาจาก  http://www.thaifranchisecenter.com  9 ส.ค. 57 

 

 

ที่มาจาก  www.thaifranchisecenter.com 9 ส.ค. 57 

 

flea market ตลาดขายของเก่า เป็นที่รวมของสินค้าใช้แลว้ที่ยังมีสภาพด ีขายใน

ราคาถูก ตลาดลกัษณะน้ีมีสินค้าหลายประเภท ทั้งเสื้อผา้ รองเท้า 

หมวก เฟอร์นิเจอร์ ถ้วยชาม แก้ว ของแต่งบา้น นาฬิกาแขวน กรอบรูป 

เชิงเทียน ภาพวาด เคร่ืองประดับสตรี ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

               ที่มาจาก  www.manager.co.th  9 ส.ค. 57         ที่มาจาก  www.siamsport.co.th  9 ส.ค. 57 

(โอเพิน มาร์คคิท) 

(ฟลี มาร์คคทิ) 
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supermarket ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นการเรียกทับศัพท์ หมายถึง ตลาดสินคา้ต่าง ๆ 

ขนาดใหญ่ทีต่้องบริการเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง มีสินค้าเพื่อ           

การบริโภคทีม่ีการจัดแต่งใหดู้ด ี

 

  

 

 

 

 

                 ที่มาจาก  www.smeleader.com  9 ส.ค. 57 

 

 

 

 ที่มาจาก  http://silverstar.exteen.com  9 ส.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ซูพเพอะมาร์คคทิ) 

 

At the Farmer’s Market 

 

Merchant   : Come on, now! Lovely red apples,  

two yuan each.   

Client      : They look a bit big to me.  

Are they imported? 

Merchant   : Oh, yes, they’re from New Zealand. 

Client      : O.K., I’ll take two then. 

Merchant   : Right, what about some oranges or pears?  

Client      : No thanks, I don’t want any more fruits today. 

Merchant   : O.K., I’ve got some delicious cherries.  

Client      : Ah, yes, they look nice. Could I taste one?  

Merchant   : No, you can’t. You can look or buy, that’s all! 

Client      : Alright, I’ll just take the red apples. Here’s four yuan.  

Merchant   : Thank you. Here’s your red apples. Enjoy your trip. 

Client      : Thank a lot. 

ที่มาจาก  www.nourishlife.org  9 ส.ค. 57 
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 ที่ตลาดเกษตรกร พอ่คา้ (merchant) พ่อค้าร้องเชญิชวนผู้ผ่านไปมาให้มาซือ้แอปเปิ้ลแดง 

ราคาเพียงผลละ 2 หยวน ลกูคา้ (Client) คนหน่ึงเข้าไปดูเห็นวา่ลกูใหญ่มาก จึงถามว่าเป็นผลไม้น าเข้า 

(imported) หรือเปลา่ พอ่คา้บอกวา่ใช่ น าเข้ามาจากประเทศนิวซีแลนด์ ลกูค้าจึงขอซื้อแอปเปิ้ล 2 ผล 

พ่อคา้ยังเชิญชวนให้ซ้ือส้มและสาลี ่(pear) ลูกคา้บอกไม่ต้องการซ้ือ พ่อค้ายังคงชวนให้ซ้ือเชอรี่ ลูกคา้

ขอชิมแต่พอ่คา้บอกว่าชิมไม่ได้ ต้องซ้ือ ลกูคา้เลยซ้ือแค่แอปเปิ้ลและจ่ายเงินให ้4 หยวน พอ่คา้ขอบคุณ 

ส่งแอปเปิล้ให้ และขอให้เทีย่วให้สนุก ลูกคา้จึงกลา่วขอบคุณ 

  

 ขอให้นักศกึษาอา่น ท าความเข้าใจและจ าส านวนตา่ง ๆ ไวใ้ช้แลว้ท ากิจกรรมที่ 25 และ 

กิจกรรมที่ 26 

 

กิจกรรมที่  25 

Choose the best answer.  

1.  Sue is a foreign student. She wants to save money. Therefore she goes shopping at the 

…………………………… . 

a.  department store 

b.  supermarket 

c.  flea market 

d.  mall 

2.  Patricia and her classmates went to a small town. They stopped to look around various 

kinds of good at the ……………………… . 

a.  restaurant 

b.  open market 

c.  department store 

d.  cottage 
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3.  At a farmer’s market, Alice brings many pounds of apple from her …………………… and 

sells there.  

a.  field 

b.  grove 

c.  yard 

d.  orchard 

4.  Mr. Jones is a landlord. He owns 50 acres of ………………………… . 

a.  vineyard 

b.  vegetable 

c.  fruit 

d.  tree 

5.  Consumer goods comprise ………………………… and ………………………… . 

a.  furnitures, accessories 

b.  stationaries, books 

c.  necklaces, wristlets 

d.  food, clothing 
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กิจกรรมที่  26 

Fill in the blanks with these words. 

 

 

 Helen spent 2 years in Edinburgh. During weekends, she went to an ………(1)……… . 

She bought fresh fruits and some vegetables. The fridge was rather small, so she had 

…………(2)…………… weekly. On the way back to her place, she bought cheese and milk from 

the nearest …………(3)………… . Later on, Mike asked her to accompany him to the 

……………(4)………… because he wanted to buy used jeans. He promised Helen to drive her 

to the ……………(5)………… the following weekend. 

 

 

 

 

 

supermarket      open market  flea market        to shop   farmer’s market 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  3 

Tongue Tips 

โครงสร้างของหน่วย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2.1  มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 อธิบายทศิทาง ใช้ส านวนภาษาเพื่อการเดินทางได ้

 

รายละเอียดขอบข่ายเน้ือหา 

 ตอนที่  1  Language for Travelling 

เร่ืองที่  1.1    Enquiry, Giving and Asking for Information 

เร่ืองที่  1.2    Public Transportation and Route 

 ตอนที่  2  Purchase and Service 

เร่ืองที่  2.1    Buying Goods and Bargaining 

เร่ืองที่  2.2    Duty - free Shop 

 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา     15  ชั่วโมง 
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สื่อการเรียนรู้ 

 ชุดการเรียนทางไกลรายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหสัรายวชิา พต 33007             

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ศึกษารายละเอียดจากชดุการเรียนทางไกล 

 2.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในชุดการเรียนทางไกล 

 3.  ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมจากแหล่งเรียนรู้หรือสือ่ที่มอียู่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 

การประเมินผล 

 ประเมินผลด้วยตนเองจากการท าแบบทดสอบและกิจกรรมแต่ละตอน แลว้ตรวจสอบค าตอบและ

แนวค าตอบกิจกรรมท้ายเล่ม 
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ตอนที่  1 

Language for Travelling 

 

 

ที่มาจาก  http://www.dailyenglish.in.th/ 8 ส.ค. 57 

 

 นักเดินทาง (traveller) ที่ใช้ชวีิตในตา่งประเทศ (foreign country) อย่างน้อยต้องรู้และเข้าใจ

ภาษา (language) ที่จะสื่อสาร (communicate) กับผูค้นในประเทศน้ัน ในตอนที ่1 น้ีจึงจะพูดถึง 

Language for Travelling หรือ ภาษาเพื่อการเดินทาง ค าว่า traveling ที่มี l หน่ึงตวัก็ไม่ผดิ            

เป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) สว่นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English)   

จะเขียนแบบมี l สองตวั (travelling) ข้ึนอยู่กับความถนัดของผู้ใชว้่าชอบเขียนอยา่งไร 

 ภาษาทีใ่ชเ้พื่อการเดินทางไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพียงขอให้สือ่สารได้ดว้ย    

ความสุภาพและน่าฟัง ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จึงพูดถึงเร่ืองที่จ าเป็นอย่างมากเทา่น้ัน ได้แก ่            

การสอบถาม (enquiry) การให้และการขอข้อมลู (giving and asking for information) การขนส่ง-

สาธารณะ (public transportation) เส้นทาง (route) การซ้ือขายและบริการ (purchase and service) 

การซ้ือสินค้า (buying goods) การต่อรองราคาสินคา้ (bargaining) และร้านค้าปลอดภาษี          

(duty - free shop) 
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 enquiry (เอนไควรี) หรือ inquiry (อินไควรี) หมายถึง การสอบถาม เป็นค านาม 

 enquire (เอนไคว) หรือ inquire (อินไคว) เป็นค ากริยา มคีวามหมายวา่ สอบถาม ถามหา 

 ทุกคนที่ใช้ชวีิตในตา่งประเทศคงชินกบัการสอบถามเร่ืองต่าง ๆ เพราะเมื่อเราอยูต่า่งถิ่น เราไม่มี

วันรู้ทุกสิ่งทกุอยา่ง การสอบถามจึงเป็นเร่ืองที่ปกติอยา่งมาก ลองติดตามประโยคค าถามต่อไปน้ี 

- Do you know where is number 5, Bellevue Terrace? 

- คุณรู้มั้ยว่าบา้นเลขที่ 5 เบลวูเทอเรส อยู่ทีไ่หน 

- Who is the owner of this house? 

- ใครเป็นเจา้ของบา้นหลังน้ี 

- At what time is the breakfast? 

- เวลารับประทานอาหารเช้ากีโ่มง 

- Do I have to prepare my dinner? 

- ฉันต้องเตรียมอาหารเย็นไหม 

- Where’s my bedroom? 

- ห้องนอนของฉันอยู่ที่ไหน 

- Which bus goes to the language school? 

- รถเมลค์ันไหนไปโรงเรียนภาษา 

- How long does it take from here to the language school? 

- จากที่นี่ไปถึงโรงเรียนภาษาใชเ้วลานานแค่ไหน 

- Do I have to take the same bus back home? 

- ฉันต้องข้ึนรถคันเดิมกลบับ้านใช่ไหม 

- Do you think I can walk to the language school? 

- คุณคดิวา่ฉันเดินไปโรงเรียนภาษาได้ไหม 

- How much is the bus fare? 

- ค่าโดยสารรถเมลเ์ทา่ไร 

เร่ืองที่  1  Enquiry   
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น่ีเป็นเพียงค าถามบางสว่นทีนั่กเรียนตา่งชาติ (oversea student) ถามบคุคลในครอบครัว 

(family) ในวันแรกทีเ่ดินทางไปถึง เพราะจะใช้ชวีิตอยู่กบัครอบครัวน้ีในช่วงการเรียนเพื่อฝกึ

ภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 เดอืน ค าถามที่พดูถึงน้ีไมต่้องถามทั้งหมด แตเ่ลอืกใชต้ามความตอ้งการและ

ตามความจ าเป็น อยา่ถามมากมายจนกลายเป็นเสียมารยาท 

 การตอบรับเป็นการใชค้ าพดูเพื่อแสดงวา่ฟังแล้วเข้าใจ มสีมาธอิยู่กับเร่ืองที่พดู และที่ส าคญั

แสดงวา่เราเป็นผู้มวีัฒนธรรม มีมารยาททางสังคม คอืมารยาทในการพดู ค าตอบรับง่าย ๆ ที่อาจเลือกใช้

จะประกอบกบักิริยาทา่ทางของผู้ตอบรับ เช่น การมองหน้าระหวา่งการพูดและเลอืกใช้ข้อความ ดังน้ี 

- That’s right.     ใช่แลว้ 

- Right.      ใช่ ถูกต้อง 

- Yes, I will.      ค่ะ/ครับ ฉันจะท า (อย่างที่คณุพูด) 

- Alright. หรือ All right.    ตกลง ได้ครับ/ค่ะ เขียนได้ 2 แบบ 

- O.K. หรือ Okay.     ตกลง เขียนได้ 2 แบบ 

- No problem.     ไม่มีปัญหา 

- It could be. หรือ Could be.    เป็นไปได ้

- Fine. / That’s fine. / Good. หรือ That’s good.  ดีแลว้ 

- Very good.      ดีมาก 

- Excellent!      ยอดเยี่ยมไปเลย 

- Nice. / That’s nice. / It’s nice.   ด ี

สังเกตวา่ nice เป็นค า ครอบจักรวาล เช่น คนหน้าตาดี มารยาทดี อาหารอร่อย อากาศดี บา้นน่าอยู่ 

รถสวยด ีน่าขับ น่าน่ัง เสื้อผา้สวย น่าใส่ เป็นต้น สรุปว่า nice ใช้ประกอบค านามในแง่ที่ด ี

 ยังมีข้อความตอบรับอีกมากมายนอกจากขอ้ความเหลา่น้ี แต่ขอฝากการตอบรับอกีลักษณะหนึ่งที่

ใช้กันบ่อย ตัวอย่างเช่น 

- The pomelo is sweet, isn’t it? 

- ส้มโอหวานไมใ่ชห่รือ 

- Yes, it is. 

- หวานค่ะ/ครับ 
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- The weather today isn’t warm, is it? 

- อากาศวันน้ีไมอ่บอา้ว ใช่ไหม 

- Yes, it is. 

- ใชค่่ะ/ครับ (อบอา้ว) 

สังเกตวา่ทา้ยค าถามแตกตา่งกัน คอื ……………………, isn’t it? (ไม่ใช่หรือ) ออกเสยีงต่ าทา้ยค าถาม 

แต่……………………, is it? …………………… (ใช่ไหม) ออกเสียงสูงทา้ยค าถาม 

ค าตอบของค าถามทั้งสอง คือ Yes, it is. ใชค่่ะ / ใช่ครับ 

 โดยทั่วไปชาวต่างชาติจะไมต่อบเฉพาะ Yes. หรือ No. ซ่ึงต่างจากบา้นเรา ตั้งแต่เดก็สอนกันมาว่า 

ถ้าใช่ใหต้อบ Yes. และถ้าไม่ใชใ่หต้อบ No. แต่ขอใหล้องสังเกตตัวอย่างต่อไปน้ี 

- Are you Mr. Bob Brown? 

- คุณคือคุณบอ็บ บราวน์ใช่มัย้ 

- Yes, I am. 

- ใชค่รับ ผมคือบอ็บ บราวน์ 

ความหมายของค าตอบเป็นอย่างน้ี แตเ่จา้ของภาษาตอบแค่ Yes, I am. ก็เป็นที่เข้าใจแลว้ 

ดูอีกตวัอยา่งหนึ่ง 

- Is this your umbrella? 

- น่ีร่มของคุณใช่ไหม 

- Yes, it is. 

- ใชค่่ะ/ครับ นี่ร่มของดิฉัน/ผม  

ค าตอบมีความหมายอย่างน้ี แต่ตอบวา่ Yes, it is. ก็เข้าใจได้วา่เป็นร่มของผู้ตอบ เรียกวา่เป็น

การตอบอยา่งย่อ คือละไว้ในฐานที่เข้าใจ การตอบเต็มประโยคตามหลักไวยากรณ์จะตอบว่า Yes, it is 

my umbrella. แต่เจา้ของภาษาไมต่อบเต็มประโยคอยา่งน้ี ถือว่าเป็นการตอบทีเ่ยิ่นเยอ้ ฟุ่มเฟอืยโดยไม่

จ าเป็น ดังน้ันการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจึงเป็นเร่ืองละเอียดทีต่้องสังเกตและใส่ใจเป็นพิเศษ ถ้าฟังบอ่ย  

ฝึกพูดบอ่ยก็จะเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
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การสอบถามจึงอาจใช้ค าถามที่ข้ึนต้นดว้ย Wh question หรือค าถามที่ข้ึนต้นดว้ย Wh ดังน้ี : 

What (อะไร), When (เมื่อไร), Where (ที่ไหน), Why (ท าไม), Who (ใคร), Whose (ของใคร),     

Which (อันไหน) รวมทั้ง How (อย่างไร) และท้ายค าถามตอ้งใสเ่คร่ืองหมายค าถาม (question mark : ?)  

ค าถามยังอาจข้ึนต้นด้วย 

Verb to do : Do, Does, Did  

Verb to be : Is, Am, Are, Was, Were, Will, Shall   

Verb to have : Has, Have, Had 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* อย่าลืมใส่ question mark ที่ท้ายค าถาม * 

 

 

At the Railway Station 

 

Passenger :   Excuse me, where is the 

ticket office? 

Mr. A  :   It’s over there. Walk along  

this pace until you reach the  

end of those corner.  

    On the left hand side,  

    you’ll see the ticket office. 

Passenger :   Thank you very much. 

Mr. A  :   You’re welcome. 

 

                That passenger goes to the ticket office.             

 

Ticket Seller :   Next, please. What can I do for you, sir?  

Passenger :   I’d like one first class return ticket. How much does it cost? 

Ticket seller :   1,560 baht for one, sir. 

 

ที่มาจาก www.seat61.com 8 ส.ค. 57 
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 ผู้โดยสาร (passenger) คนหน่ึงจะไปซ้ือตั๋วรถไฟจึงไปถามนายเอว่าที่ขายตั๋ว (ticket office)         

อยู่ที่ไหน นายเอจึงบอกใหเ้ดินไปตามทางเดินจนสดุมุมตึก ที่ขายตั๋วจะอยู่ดา้นซ้ายมือ ผู้โดยสารจึงเดิน    

ไปที่ที่ขายตัว๋และขอซื้อตัว๋รถไฟชั้นหน่ึงไป - กลับ แล้วสอบถามราคา คนขายบอกวา่ราคา 1,560 บาท 

ผู้โดยสารจึงให้ธนบัตรใบละ 1,000 บาท ไป 2 ใบ คนขายตัว๋ก็ทอนสตางค์ (change) ให้จ านวน 440 บาท 

พร้อมตั๋ว ผู้โดยสารถามเพิ่มเติมว่ารถไฟจะออกกี่โมง ทีช่านชาลา (platform) ไหน คนขายตัว๋กต็อบวา่     

จะออก 18.30 น. ที่ชานชาลา 4 ตรงข้ามกับร้านสะดวกซ้ือ (convenience store) และกลา่วอวยพร          

ใหเ้ดินทางโดยสวัสดิภาพ ซ่ึงผู้โดยสารกก็ลา่วขอบคุณคนขายตัว๋ 

 

 นักศึกษาไดเ้รียนรู้ส านวนภาษาที่ส าคญัในการสนทนาดงักล่าว ได้แก่ 

 - Excuse me.  เป็นค ากล่าวขอโทษก่อนที่จะพูดแทรกหรือจะถามอะไรผูอ้ื่น เช่น  

ถามทาง เป็นต้น  

 - You’re welcome.   

 - With compliment. 

 

Passenger :   I’ll give you two bills of one thousand baht. 

Ticket Seller :   This is your change, 440 baht and your first class return ticket. 

Passenger :   Thank you very much. 

Ticket Seller :   With compliment. Hope to see you again. 

Passenger :   Sure. At what time does the train start? 

Ticket Seller :   At 6.30 p.m. 

Passenger :   From what platform? 

Ticket Seller :   Platform 4, at the opposit of that convenience store.  

Passenger :   Thanks for your kindness. 

Ticket Seller :   With pleasure. Have a nice trip. 

Passenger :   Thank you. 
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 เป็นประโยคกล่าวตอบรับการขอบคุณ เมื่อมีผู้ขอบคุณเราถ้าเป็นการให้บริการหรือการช่วยเหลอื

ในหน้าที่ให้กล่าวประโยคดังกล่าวแตถ่้าเป็นเพื่อนทีส่นิทกันจะใชป้ระโยควา่ 

 -  Don’t mention it. 

 -  With pleasure. 

 -  Nothing. 

 -  My pleasure. 

 ผู้ให้บริการเมือ่ตอ้งการสอบถามความตอ้งการของลูกคา้จะใช้ประโยคว่า 

 -  What can I do for you? 

 -  May I help you? 

 -  Could I help you? 

 เมื่อจะจากกัน เราจะอวยพรผู้เดินทางว่า 

 -  Have a nice trip. 

 

 ขอให้นักศกึษาทบทวนรายละเอียดในเน้ือหาของบทสนทนาให้เข้าใจและจ าส านวนต่าง ๆ ไว้ 

แล้วท ากิจกรรมที่ 27 และกจิกรรมที่ 28 

 

กิจกรรมที่  27 

Choose the best answer. 

1.  The weather is warm. Can I have a glass of iced coffee? 

a.  Yes. 

b.  Yes, a glass. 

c.  Yes, I can. 

d.  Yes, you can. 
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2.  Do I have to cook myself? 

a.  No, I don’t. 

b.  No, you don’t. 

c.  No, you haven’t. 

d.  No, I don’t cook. 

3.  Where’s the kitchen? 

a.  It’s a kitchen. 

b.  It’s a basement. 

c.  It’s at the basement. 

d.  It’s at the kitchen. 

4.  At what time do you normally have your dinner? 

a.  At any restaurant. 

b.  At seven in the morning. 

c.  At the dinner table. 

d.  At six in the evening. 

5.  Next time you should take the bus number 42 from George Square, not bus number 46. 

a.  Yes, you should. 

b.  Yes, I will. 

c.  Yes, it is. 

d.  Yes, I do. 
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กิจกรรมที่  28 

Choose the best answer. 

1.  Who is your favourite mistress? 

a.  Miss Shiela is. 

b.  Miss Shiela does. 

c.  Miss Shiela has.  

d.  Miss Shiela is your favourite mistress. 

2.  How much is the student pass? 

a.  The student pass doesn’t cost much. 

b.  It’s 20 pounds for a round trip ticket. 

c.  It’s 20 pounds. 

d.  Twenty pounds will be alright. 

3.  The picture on the wall is an antique, isn’t it? 

a.  Yes, it costs quite expensive. 

b.  Yes, it belongs to a millionaire. 

c.  Yes, it is mine. 

d.  Yes, it is. 

4.  Are you a Chinese food cook? 

a.  No, I don’t. 

b.  No, I’m not. 

c.  No, I won’t. 

d.  No, I couldn’t. 
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5.  Have you an English novel? 

a.  Yes, I do. 

b.  Yes, you do. 

c.  Yes, I have. 

d.  Yes, you have.  

 

 

 

 

ที่มาจาก www.seat61.com 8 ส.ค. 57 

 

 แม้ว่าสมัยน้ีเราจะให้และขอข้อมูลผ่านข้อมูลสารสนเทศ (Information Technology : IT)     

แต่การอยูใ่นสังคมเราต้องสือ่สารกบัผู้คนด้วยการพดูและการถาม มีการให้และการขอข้อมูล         

(giving and asking for information) ตัวอยา่งที่จะยกมาตอ่ไปน้ีเป็นเพียงการให้และการขอขอ้มูลตาม

สถานการณ์ตา่ง ๆ ในบางกรณีเท่าน้ัน แต่สามารถเลอืกใช้ประโยชน์ไดต้ามความจ าเป็นและตาม          

ความตอ้งการ 

 

 

 

 

Giving and Asking for Information 
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 บิลเข้าไปร้านขายหนังสอืถามหาหนังสือประวัตศิาสตร์ไทย ซ่ึงคนขายบอกว่ามีทั้งประวัติศาสตร์

ไทยในสมัยสุโขทัย อยธุยาและรัตนโกสินทร์ บลิบอกว่าอยากจะรู้ประวตัิศาสตร์ทุกสมัย แต่วันน้ีจะซ้ือ

หนังสือประวตัศิาสตร์สมัยสโุขทัยและอยุธยาก่อน คนขายจึงพาไปดหูนังสือเกี่ยวกบัประวัตศิาสตร์ไทย 

 

 บิลเร่ิมต้นด้วย Excuse me. เป็นการเรียกความสนใจก่อนเร่ิมถามค าถาม แสดงว่า ขอรบกวน     

ที่จะถามอะไรบางอย่าง 

 ค าศัพท์และส านวนในบทสนทนาที่ส าคัญ คือ 

period (เพียเรียด)  ยุค ยุคสมัย 

ทางประวตัิศาสตร์ เป็นค านาม 

 to look for   (ทู ลคุ ฟอร)  มองหา 

 I’d love   (ไอด เลิฟ)  ลดรูปมาจาก I would love เป็นการพูดด้วย 

ความสุภาพ ซึ่งในที่นี้ I’d love to know.  

หมายถึงผมตอ้งการจะรู้ 

 

At the Bookshop  

 

Bill :  Excuse me. Do you have any  

      books about Thai history? 

Seller :  Which period of Thai history  

   are you looking for?  

Bill :  I’m not quite sure. What do you have? 

Seller :  We have Sukhothai Period,  

   Ayutthaya Period, Thonburi Period and  

   Rattanakosin Period. 

Bill :  I’d love to know every period. I may buy all but not today. 

    I think I’ll buy Sukhothai Period and Ayutthaya period. 

Seller :  O.K. Come this way, please. 

 

 

                                    

ที่มาจาก  www.poetryinternationalblog.org 

8 ส.ค. 57 
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 all (books)  (ออล บุคส์)  ทั้งหมด ในประโยคนี้ไม่มีค าว่า books  

แต่ละไวใ้นฐานที่เข้าใจ หมายถึงหนังสอื  

ทุกเล่ม (all books) 

 but not today  (บัท นอท ทะเด) แต่ไม่ใช่วันน้ี ตัวอย่างอื่น เชน่ but not now  

แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ but not this week แต่ไม่ใช ่

สัปดาห์น้ี but not next month แต่ไม่ใช ่

เดอืนหน้า  

 I’ll buy   (ไอล บาย)  ลดรูปมาจาก I will buy ฉันจะซ้ือ 

 Come this way, please.  (คัม ธสิ เว พลีซ)  กรุณามาทางน้ี อาจพูดสั้น ๆ ว่า  

This way, please. ก็ได ้หมายถึง เชญิทางน้ี 

Please   (พลีซ)   โปรด หรือ กรุณา สามารถวางไวต้้นข้อความ 

ก็ได ้คอื  

-  Please come this way.  

แต่เมื่อวางท้ายข้อความก่อนค าว่า please 

ต้องใส่เคร่ืองหมาย , (comma) 

-  Come this way, please. 

 ตอนน้ีจากร้านขายหนังสือเราไปร้านขายดอกไม้กันบ้าง 
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 จิมเข้าไปรา้นซ้ือชอ่ดอกไม้ ซ่ึงใช้ดอกกลว้ยไม้ไทยท า จิมบอกคนขายว่าขอช่อที่มสีีม่วง           

ทรงกลม ขนาดใหญ่ ส าหรับคนพิเศษ คนขายดอกไมบ้อกวา่จะท าช่อดอกไม้อยา่งสดุความสามารถ 

  

ทน้ีีมาดูค าศัพท์ทีใ่ชใ้นบทสนทนานี้กัน ได้แก่                                                        

 a bunch  (อะ บันช์)   ช่อ 

 Thai orchid  (ไท ออร์คิด)   กล้วยไม้ไทย 

 special one  (สเพเชิล วัน)   คนพิเศษ อาจใช้ special person  

ก็ได ้

 favourite  (เฟเวอะริท)   ชื่นชอบ นิยม 

 any   (เอนนี)    ใด ๆ  

 

 

 

At the Florists’ 

 

Jim :    Hello. I’d like to have a bunch  

     of Thai orchid for my special one. 

Florist :    What is your favorite kind  

     of Thai orchid?  

Jim :    Any kind will be O.K.  

     But she loves violet tone. 

Florist :    Would you like a long bunch  

     or a round bunch? 

Jim :    I prefer the round one. 

Florist :    And the size? 

Jim :    Make it rather big. 

Florist :    I’ll do my best.  

 

ที่มาจาก   

http://totomaiweerachai06.circlecamp.com/  

8 ส.ค. 57 
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 violet tone  (ไวอะลทิ โทน)   โทนสีม่วงครามหรอืม่วงอมน้ าเงิน 

เมื่อพดูถึงสีมว่ง จะมอียู่ 2 แบบ คอื  

        สีม่วงครามหรือมว่งอมน้ าเงนิ กับสี 

        ม่วงแดงหรือมว่งอมชมพตูามแต่จะ 

        ถนัดเรียก สีมว่งแดงหรือม่วงอมชมพ ู

เรียกวา่ purple เพราะฉะน้ัน ค าวา่ 

สีม่วง ชาวตา่งชาติจะเรียกโดยมี 

ความหมายของสตี่างกันอยู่ คราวน้ี 

ถ้าได้ยินสี violet และสี purple  

ก็คงแยกได้วา่ตา่งกันอย่างไร 

 tone   (โทน)    มักเรียกทบัศัพท์วา่ โทนของสี  

ซ่ึงหมายถึงระบบของส ี

 long bunch  (ลอง บันช์)   ช่อยาว 

 round bunch  (เรานด ์บันช์)   ช่อกลม 

 size   (ไซซ์)    ขนาด 

 make   (เมค)    ท า ในที่นีห้มายถึง จัดช่อดอกไม ้

 rather   (ราเธอะ)   ค่อนข้าง 

 to do one’s best (ทู ด ูวันซ์ เบสท์)  ท าสิ่งทีค่นใดคนหน่ึงท าไดด้ีที่สดุ 

  

คราวน้ีลองมาอา่นบทสนทนาเกี่ยวกบัการซ้ือดอกไมอ้ีกสักเร่ืองหน่ึง 
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 วันน้ีเป็นวันเกิดของแฟนปเีตอร์ ปีเตอร์จึงไปหาซ้ือดอกไม้เพื่อใหเ้ธอ เขาไปที่ร้านขายดอกไม้

และซ้ือดอกกหุลาบสุดสวยช่อใหญ่มาใหเ้ธอ คนขายดอกไมใ้หค้วามเห็นว่า แฟนของปีเตอร์ตอ้งชอบ

ดอกไม้ชอ่นี้แน่ ๆ 

 ขอให้นักศกึษาสังเกตส านวนที่ใช้แล้วจ าไปใชด้้วย ได้แก่ 

- $25 per dozen. 

- โหลละ  25  เหรียญ    dozen คือ จ านวน  1  โหล 

- on sale หมายถึง ลดราคา (สินค้าต่าง ๆ ที่ท าการลดราคาใชค้ าว่า “on sale”) 

- Splendid หมายถึง  วิเศษ ซ่ึงอาจจะใช้ค าอื่นก็ได ้เช่น Marvellous หรือ Wonderful เป็นต้น 

- She should be very pleased with this. (to be pleased หมายถึง ชอบ ในที่นี้หมายถึง  

แฟนของปีเตอร์จะต้องชอบแน่ ๆ เลย) 

ขอให้นักศกึษาอา่นทบทวนบทสนทนาทั้งสองบทใหเ้ข้าใจ จากนั้นใหท้ ากิจกรรมที ่29 และ

กิจกรรมที่ 30 

 

Buying Flowers 

 

Peter :    I need some flowers for  

     my girl friend. It’s her birthday. 

Florist :    We have a lot of fresh red roses. 

Peter :    How much are the roses? 

Florist :    $25 per dozen. 

Peter :    That sounds like a good deal. 

Florist :    Yes, they’re on sale today. 

Peter :    I’ll take two dozens. I want a big bunch for her. 

Florist :    Splendid. Will there be anything else? 

Peter :    No, the roses will be fine. 

Florist :    She should be very pleased with these. 

ที่มาจาก   

www.gettyimages.co.uk 8 ส.ค. 57 
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กิจกรรมที่  29 

Read this dialogue and answer the questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choose the best answer. 

1.  Where is Peter’s resort? 

a.  On the way to the hill. 

b.  Along the way to the hill. 

c.  Near a hill. 

d.  On a hill. 

2.  Who are invited to a special party? 

a.  Shane and his wife. 

b.  Peter’s classmates. 

c.  Peter and his teamwork. 

d.  Shane’s classmates. 

 

 

 

At a resort up hill, Peter wants to provide a special party to his classmates. 

 

Peter :   Shane! Where are we going to construct the stage? 

Shane :   Underneath that big tree is the best place. 

Peter :   I think so. We’ll put a long table here as a dinner table. I’ll ask  

     your wife to help decorate the dinner table. I hope she won’t refuse me. 

Shane :   No, she won’t. I’m sure she’ll be certainly happy. 

Peter :   The coming party will be ready soon. Then we’ll celebrate together. 

Shane :   Anyway, I hope your classmates won’t get lost on the way up here. 

Peter :   Of course not. 
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3.  Which word has the same meaning as “decorate”? 

a.  set 

b.  beautify 

c.  clean 

d.  make 

4.  When will the party happen? 

a.  the following day 

b.  next week 

c.  tomorrow 

d.  soon but no fixed date 

5.  Does Peter believe that his friends won’t get lost? 

a.  Yes, he does. 

b.  Yes, they won’t. 

c.  Yes, they do. 

d.  Yes. 

 

กิจกรรมที่  30 

Choose the best answer.  

1.  Which word has the similar meaning as “to look for”? 

a.  to buy 

b.  to find 

c.  to see 

d.  to decide 
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2.  Come …………………… this way, please. 

a.  over 

b.  by 

c.  along 

d.  to 

3.  Which one is the correct sentence? 

a.  Bring me a mug of tea : please. 

b.  Bring me a cup of coffee ; please. 

c.  Bring me a glass of juice, please. 

d.  Bring me a bottle of milk please. 

4.  Which word has the similar meaning as “favourite”. 

a.  lovely 

b.  popular 

c.  fond 

d.  fine 

5.  Can I have a …………………… of rose tied with white ribbon? 

a.  pile 

b.  flower 

c.  bush 

d.  bunch 
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                                                                                              ที่มาจาก  http://www.prachachat.net/ 8 ส.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

                                   ที่มาจาก  http://www.siangtai.com/ 8 ส.ค. 57 

 

เมืองใหญ่ในประเทศตา่ง ๆ จ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งสาธารณะ (Public Transportation)     

ที่มีประสิทธิภาพ เพราะเวลาเดินหน้าอยู่ตลอดเวลา หากมีปัญหาเร่ืองการเดินทางจะท าให้การงานติดขัด 

ล่าช้า ไม่ส าเร็จลลุ่วงตามเปา้หมายทีว่างไว้ 

 transportation  (แทรนซเพอะเทชัน) การขนส่ง การล าเลียง พาหนะขนส่ง  

เป็นค านาม 

 transport  (แทรนซพอร์ท)  ขนส่ง ล าเลียง ขนย้าย เป็นค ากริยา 

 public   (พับลิค)  สาธารณชน ชุมชน ประชาชน เป็นค านาม  

ถ้าเป็น adjective หมายถึง เกี่ยวกับ

สาธารณชนเพือ่ประชาชน โดยประชาชน   

ของประชาชน โดยสว่นรวม 

เร่ืองที่  2  Public Transportation 
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ดังน้ัน public transportation จึงหมายถึง การขนส่งสาธารณะ น่ันคือ adjective หรือ

ค าคุณศัพท์ public ขยายค านาม transportation 

 public service  (พับลกิ เซอวสิ)   การบริการสาธารณะ การบริการประชาชน 

เมื่อพดูถึง public transportation หรือการขนส่งสาธารณะ มักนึกถึงพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถ รถไฟ เรือและ

เคร่ืองบิน ค าศัพท์เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่าง ๆ มดีังน้ี 

 bus    (บัส)    รถโดยสารประจ าทาง  

รถโดยสาร รถทัวร์ 

 coach    (โคช)    รถโดยสาร รถทัวร์ 

 small motor tricycle  (สมอล โมเถอะ ไทรไซเคิล) รถตุ๊กตุ๊ก 

 van    (แวน)    รถตู ้

 taxi หรือ cab   (แทคซ่ี หรือ แคบ)  รถแท็กซ่ี 

 pick - up   (พิค-อัพ)   รถปิกอัพ ดดัแปลงเป็นสองแถว 

 train    (เทรน)    รถไฟ 

 underground/tube/subway (อันเดอะเกรานด์/ทูบ/ซับเวย์) รถไฟฟ้าใต้ดิน 

 sky train   (สคาย เทรน)   รถไฟลอยฟา้ 

 streetcar หรือ tram  (สทรีทคาร์ หรือ แทรม)  รถราง 

 carriage   (แคร์ริอิจ)   รถม้า 

 tricycle    (ไทรไซเคลิ)   รถสามลอ้ 

 boat หรือ ship   (โบท หรือ ชิพ)   เรือ 

 ferryboat   (เฟอร์ร่ีโบท)   เรือข้ามฟาก 

 ocean liner   (โอเชิน ไลเนอะ)  เรือเดินสมุทร 

 cruise ship   (ครูซ ชิพ)   เรือโดยสาร 

 aeroplane/airplane/plane (แอโรเพลน/แอร์เพลน/เพลน) เคร่ืองบิน 

 motor boat   (โมเทอะ โบท)   เรือยนต ์

 long - tailed boat  (ลอง - เทลด ์โบท)  เรือหางยาว 

     



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
147 

ตัวอย่างการใช้ค าศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกบัการใชบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ 

- You should take a bus to Inverness at platform 8. 

- คุณควรข้ึนรถโดยสารไปอินเวอร์เนสที่ชานชลา 8  

- take a bus แปลว่า ข้ึนรถโดยสาร 

- The coach from Quebec to Toronto takes many hours. 

- รถโดยสารจากควเิบคไปโตรอนโตใชเ้วลาหลายชั่วโมง 

takes many hours แปลว่า ใชเ้วลาหลายชั่วโมง 

- Small motor tricycle or tuk – tuk is very popular among foreign tourists. 

- รถตุ๊กตุ๊กเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักทอ่งเที่ยวต่างชาติ 

among แปลว่า ในหมู่ ทา่มกลาง 

- We rented a van to a small town in the north of Scotland last June. 

- เราไดเ้ช่ารถตู้เพือ่ไปยังเมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของสกอ็ตแลนดเ์มื่อเดือนมิถุนายนทีแ่ล้ว

rented a van แปลวา่ ได้เชา่รถตู ้

- Most taxi drivers use an express way to the airport to avoid the traffic.   

- คนขับแท็กซ่ีสว่นมากใช้ทางด่วนไปสนามบินเพื่อหลกีเลี่ยงการจราจรตดิขัด 

taxi drivers แปลวา่ คนขับรถแท็กซ่ี (หลายคน) 

the traffic แปลวา่ การจราจรติดขัด รถตดิ 

- Chai drives pick – up to earn his own living. 

- ชัยขับรถปิกอัพเพือ่เลี้ยงชีพตนเอง 

to earn his own living แปลวา่ เลี้ยงชีพตนเอง 

- A train from Shanghai to Beijing runs 300 miles per hour at most. 

- รถไฟจากเซ่ียงไฮ้ไปปักกิ่งวิง่ความเร็วสูงสุด 300 ไมล์ตอ่ชัว่โมง 

300 miles per hour แปลวา่ 300 ไมล์ตอ่ชัว่โมง 

- If you miss the underground, the next one will come within a couple minutes. 

- ถ้าคุณพลาดรถไฟใตด้ิน ขบวนต่อไปจะมาภายใน 2 - 3 นาท ี
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miss  แปลวา่ พลาด ขึ้นรถไม่ทัน หรือมักพดูกันว่า “ตกรถ” 

one  ในที่นีห้มายถึง รถไฟใต้ดิน 

a couple minutes แปลว่า 2 - 3 นาท ี

- Joe takes a sky train from Pleonchit station to Ekamai station every morning. 

- โจข้ึนรถไฟลอยฟ้าจากสถานีเพลินจติไปสถานีเอกมัยทกุเช้า 

take a sky train แปลว่า ข้ึนรถไฟลอยฟ้า 

- Mike is waiting for a tram in front of the train station to Victoria Hall in 

Melbourne. 

- ไมค์ก าลังรอรถรางหน้าสถานีรถไฟเพื่อไปวคิตอเรียฮอลในเมลเบอร์น 

is waiting for a tram แปลว่า ก าลังรอรถราง 

train station  แปลวา่ สถานีรถไฟ 

- Billy takes a carriage as the compliment of the hotel where he stays in Lampang. 

- บิลลี่น่ังรถมา้เป็นอภินันทนาการของโรงแรมที่เขาพกัในล าปาง 

takes a carriage แปลว่า น่ังรถม้า 

compliment แปลวา่ อภินันทนาการ 

- where he stays แปลว่า ที่เขาพัก เป็นข้อความที่ขยายค าว่า hotel ให้รู้วา่เป็นโรงแรม              

ที่เขาพกั 

- Jack is sitting in a tricycle on the road along the Mae Khong River. 

- แจ็คก าลังน่ังอยู่ในรถสามลอ้บนถนนเลียบล าน้ าโขง 

is sitting in แปลวา่ ก าลังน่ังอยู่ใน 

along แปลว่า เลียบ ไปตามแนว 

- Bob sits in a boat and rows with difficulties. 

- บ็อบนั่งในเรือและพายไปด้วยความยากล าบาก 

sits in a boat แปลว่า น่ังอยู่ในเรือ 

rows แปลว่า พายเรือ 

- Our group bought ferryboat tickets from Dover to Rotterdam to cross the                 
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English channel. 

- กลุ่มของเราได้ซ้ือตั๋วเรือข้ามฟากจากโดเวอร์ไปร็อตเตอร์ดามเพื่อขา้มชอ่งแคบอังกฤษ

ferryboat tickets แปลวา่ ตั๋วเรือข้ามฟาก 

cross the English channel แปลวา่ ข้ามชอ่งแคบอังกฤษ 

- Her husband works on an ocean liner. 

- สามีของเธอท างานในเรือเดนิสมุทร 

works in an ocean liner ท างานในเรือเดินสมุทร 

- Some restaurants provide dinner on cruise ships along the Chao Phraya River. 

- ร้านอาหารบางแห่งจัดอาหารเย็นบนเรือโดยสารไปตามล าน้ าเจา้พระยา 

Provide แปลว่า จัด เตรียม 

on cruise ships แปลวา่ บนเรือโดยสาร 

- After accumulating mileages, Henry gets a free plane ticket to Indonesia. 

- หลังจากการสะสมไมล์ (ระยะทาง) ทีเ่ดินทางมาแลว้ เฮน็ร่ีได้รับตั๋วเคร่ืองบินฟรี               

ไปอินโดนเีซีย 1 ใบ 

accumulating mileage แปลวา่ การสะสมระยะทางที่เดนิทางมาแล้ว 

plane ticket  แปลวา่ ตั๋วเคร่ืองบิน 

- Paul stays at Samed Island during low season. He rents a motor boat to drive 

back to Bann Pae. 

- พอลพกัอยู่เกาะเสมด็ชว่งทีไ่ม่ใช่ฤดูทอ่งเที่ยว เขาเชา่เรือยนต์เพือ่ขับกลับไปยังบา้นเพ 

rents a motor boat แปลวา่ เชา่เรือยนต ์

- Thai people who live along the bank of the canal or river usually   

drive long - tailed boat in their everyday life. 

- คนไทยทีอ่าศัยอยู่ริมฝั่งคลองหรือริมฝั่งแม่น้ ามักขบัเรือหางยาว (ส าหรับการเดินทาง)        

ในชีวติประจ าวัน 

drive long - tailed boat แปลวา่ ขับเรือหางยาว 

everyday life แปลวา่ ชีวติประจ าวัน 
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ค ากริยาทีใ่ชอ้ยู่เสมอ คือ 

 get on a bus  ข้ึนรถ 

 get off a bus  ลงรถ 

 take a bus  น่ังรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้โดยสารเรียกแท็กซ่ีให้ไปส่งที่สนามบิน คนขับรถน ากระเป๋าเดินทาง 2 ใบ (suitcases) ของ

ผู้โดยสารไปไว้ทา้ยรถแลว้ให้ผู้โดยสารข้ึนรถ ผู้โดยสารถามว่านานเทา่ไรกว่าจะถึงเพราะก าลังรีบ 

คนขับรถแท็กซ่ีบอกว่าภายใน 15 นาท ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร (the traffic) เมือ่ไปถึงสนามบินแล้ว

ผู้โดยสารจา่ยคา่โดยสาร 210 บาท แต่มธีนบัตรใบละ 500 บาท อยูใ่บเดียวจึงใหค้นขับแท็กซ่ีทอน     

ซ่ึงคนขับแท็กซ่ีทอนให้ 290 บาท แลว้อวยพรใหเ้ดินทางโดยสวัสดิภาพ 

 

Take a Taxi 

 

Passenger   : Take me to the airport, please. 

Taxi Drive   : Yes, sir. Do you have any luggage? 

  Just these one small and 

  one big suitcases. Please get in, 

  I’ll put them in the back. 

Passenger   : How long will it take? 

Taxi Drive   : We can make it in 15 minutes, it depends on the traffic. 

Passenger   : Driver! Please hurry up. I’m pressed for time. 

Taxi Drive   : All right, sir. Here we are. 

Passenger   : How much do I have to pay? 

Taxi Drive   : It comes to 210 baht, sir. 

Passenger   : I only have a 500 baht bill. Can you break it? 

Taxi Drive   : Sure. Here’s your change, 290 baht. Have a nice trip. 

Passenger   : Thank you. Goodbye. 

 

 

 

ที่มาจาก  www.newthaiairport.com 8 ส.ค. 57 
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 ขอให้นักศกึษาทบทวนเน้ือหา ค าศัพท์และสว่นตา่ง ๆ ให้เข้าใจ และน าไปใชใ้นชวีิตประจ าวัน

ด้วย พร้อมทั้งท ากิจกรรมที่ 31 และกิจกรรมที่ 32 

 

กิจกรรมที่  31 

Choose the best answer. 

1.  A …………………… takes seven hours to Chiang Mai. 

a.  taxi 

b.  bike 

c.  sky train 

d.  coach 

2.  We heard many serious accidents caused by …………………… drivers. 

a.  tram 

b.  van 

c.  carriage 

d.  tricycle 

3.  An …………………… taxies and takes off. 

a.  cruise ship 

b.  street car 

c.  airplane 

d.  bus 

4.  Hurry up! You’ll miss the …………………… . 

a.  train 

b.  pick - up 

c.  tricycle 

d.  carriage 
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5.  Which verb can always use when you travel by public transportation? 

a.  to start 

b.  to stop 

c.  to go 

d.  to take over 

 

กิจกรรมที่  32 

Match column A to column B. 

 

A 

 

B 

 

……………… 1.  a coach 

……………… 2.  a train  

……………… 3.  a ferryboat  

……………… 4.  a long – tailed boat  

 

……………… 5.  a motor boat  

 

a.  from one port to another 

b.  from an island to the shore 

c.  from a station to another station 

d.  from one platform in a town to another 

platform in other town 

e.  from one pier to another 
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ที่มาจาก  http://community.livejournal.com/ 8 ส.ค. 57 

 

 เร่ืองส าคญัยิ่งของนักเดินทาง คือ การรู้จักเส้นทาง อย่างน้อยช่วยใหก้้าวไปข้างหนา้ด้วยความมั่นใจ 

 route  (รูท)  เส้นทาง เป็นค านาม เมือ่เปน็ค ากริยา หมายถึง ก าหนดเส้นทาง 

วางเส้นทาง นอกจาก route อาจใช ้way และ path แต่ต้อง 

พิจารณาความหมายให้ด ี

 way  (เว)  เป็นค านาม หมายถึง ทาง หนทาง เส้นทาง ระยะทาง  

หรืออาจหมายถึง วิธกีาร รูปแบบ 

 path  (แพธ)  ทาง ทางสายเล็ก ทางเดิน เส้นทาง วิถี 

สังเกตไดว้า่ route เป็นได้ทัง้ค านามและค ากริยา แต่ way และ path เป็นเพียงค านามเมือ่ใช ้

ทั้ง 3 ค าบอ่ยคร้ังจะสังเกตเห็นความต่างของความหมาย มีตัวอย่างประโยคให้พิจารณาต่อไปน้ี 

- We route to take the motorway from New Castle down south to Brighton. 

- เราก าหนดเส้นทางที่จะใชม้อเตอร์เวย์จากนิวคลาสเซิลลงใต้ไปยังไบรตัน 

- John is now travelling on the route to Toronto. 

- ขณะน้ีจอห์นก าลังเดินทางอยู่บนเส้นทางไปโตรอนโต 

Route 
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- It’s a long way from Glasgow to Dundee in the north of Scotland. 

- เป็นระยะทางไกลจากกลาสโกวถ์ึงดันดทีางเหนือของสก็อตแลนด์ 

- Another way to get to your office is taking the sky train. 

- วิธีอื่นที่จะไปที่ท างานของคณุคือนั่งรถไฟลอยฟ้า 

- Walk along the path on the bank of this stream for 20 minutes. Then you’ll see a 

small hut where we can rest before going on. 

- เดินทางไปตามทางเดินริมล าธารราว 20 นาที แล้วคุณจะเห็นกระทอ่มหลังเล็กที่คณุพักได้ 

ก่อนเดินทางตอ่ 

- Grandma decided to choose her own path. She was eighty so she would spend 

the rest of her life at the temple. 

- คุณยายได้ตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของเธอเอง เธออายุ 80 ปี ดังน้ันเธอจะใช้ชีวิตที่เหลือ     

อยู่ที่วัด  

คงสังเกตเห็นความแตกต่างในการใช้ค าศัพท์กันบ้างแล้ว ลองพิจารณาใช้ข้อความและประโยค

ต่อไปน้ีซ่ึงมีทั้งประโยคเต็มรูปแบบและประโยคที่ใช้พูดอย่างย่อ แต่ก็ได้ความหมายเดียวกัน 

- Which route are we going to take? 

- เราก าลังจะไปเส้นทางไหน 

- Which route? 

- เส้นทางไหนหรือ 

- The route to the southern region of Thailand is longer than the route to the 

northern region. 

- เส้นทางไปภาคใต้ของประเทศไทยยาวกว่าเส้นทางไปภาคเหนือ 

- The southern route is longer than the northern one. 

- เส้นทางใต้ยาวกว่าเส้นทางเหนือ 

- It takes a longer way to Pai, isn’t it? 

- ใช้เวลานานที่จะไปถึงปาย ใช่มั้ย 
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- Long way to Pai, isn’t it? 

- ไปปายไกล ใช่มั้ย 

- We should take another way to go there. 

- เราควรใช้เส้นทางอื่นไปที่นั่น 

- Take another way. 

- ใช้ทางอื่นเถอะ 

- Would you like to try another path for your life? 

- คุณต้องการลองวิถีอื่นให้กับชีวิตคุณมั้ย 

- Try another path? 

- ลองวิถีอื่นดูมั้ย 

- I notice that this is an old – aged path. 

- ฉันสังเกตว่าน่ีเป็นวิถีของผู้สูงอายุ 

- An old – aged path 

- วิถีผู้สูงอายุ 

  

 

 

 

 

 

 

                        ที่มาจาก  http://www.ams.cmu.ac.th/ 8 ส.ค. 57 

 

 

                                                                                                        ที่มาจาก  http://pracob.blogspot.com/ 8 ส.ค. 57 
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สาวติรีจะไปห้างสรรพสินคา้ ABC แต่ไม่ทราบว่าจะไปอย่างไร เผอิญเจอวาสนา แตว่าสนา         

ก็ไม่รู้ทาง สาวิตรีจึงคิดว่าไปโดยรถไฟลอยฟา้ (skytrain) ก็ได ้จึงถามวาสนาวา่สถานีรถไฟฟ้าอยู่ที่ไหน   

วาสนาบอกว่าอยูท่ี่มุมถนน แต่สาวิตรีอยากเข้าห้องน้ า จึงถามวาสนาวา่แถวน้ีมีหอ้งน้ าหรือไม ่ซ่ึงวาสนา           

ตอบว่ามอียู่ในปัม๊น้ ามัน (gas station) สาวิตรีจึงขอบคณุวาสนาและลาจากไป 

 

ขอให้นักศกึษาสังเกตวา่การทักทายของเพือ่นสนิทกันใช้ค าวา่ “Hi.” และตอบรับการขอบคุณวา่ 

“No problem.” เมื่อกลา่วลากันใชค้ าว่า “Bye.” หรือ “Bye bye.” 

 

How to Get There. 

 

Sawitree  : Hi Wasana. 

Wasana   : Hi Sawitree. What’s up? 

Sawitree  : I’m looking for the ABC Department store. 

  Can you tell me how to get there? 

Wasana   : Sorry. I don’t know. 

Sawitree  : I think I can take the skytrain to the ABC Department store. 

  Do you know where the skytrain is? 

Wasana   : Sure, it’s over there. 

Sawitree  : Where? I don’t see it. 

Wasana   : At that corner. 

Sawitree  : Oh, I see it now. Thanks. 

Wasana   : No problem. 

Sawitree  : Do you know if there’s a restroom around here? 

Wasana   : Yes, there’s one here. It’s in the gas station. 

Sawitree  : Thank you. 

Wasana   : Bye. 

Sawitree  : Bye bye. 
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ขอให้นักศกึษาทบทวนเน้ือหาสาระให้เข้าใจอกีคร้ังหนึง่ แล้วท ากิจกรรมที่ 33 

 

กิจกรรมที่  33 

Fill in these blanks with the given words.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่  34 

Choose the best answer. 

1.  The ……………………… to the Twelve Apostles is going along the Great Ocean Road. 

a.  path 

b.  route 

c.  footprint 

d.  footpath 

 

routed  route  way  path  footpath 

 
 

Grace got a scholarship from an oversea university. She spent a year for her master 

degree in London University. She shared an apartment with her classmate. In the morning, 

she walked along the ………(1)……… around 15 minutes to the university. It was not a long 

………(2)……… for her at all because it made her feel warm. 

 On her holidays, she ………(3)……… by taking a train from London to Edinburgh. 

She stayed at a bed and breakfast on Mayfield road. One day, she spent almost a day at 

“the Castle”. She had to take a ………(4)……… up to the Castle. The path was made of 

stone. The history of “the Castle” impressed her very much. 

 The following day, she studied the ………(5)……… to Camden town and started off 

immediately. It was 6 miles from the Princess street. So she rented a bicycle and biked to 

the small town. 
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2.  They ……………………… to take an express way to the easten region. 

a.  way 

b.  path 

c.  routing 

d.  route 

3.  The children bike on the ……………………… to a waterfall. 

a.  express way 

b.  path 

c.  motor way 

d.  routing 

4.  Let her decide her own ……………………… . She must have her own reasons. 

a.  footpath 

b.  routing 

c.  path 

d.  street 

5.  We are thinking of another ……………………… to answer him. 

a.  way 

b.  path 

c.  route 

d.  routing 
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ตอนที่  2 

Purchase and Service 

 

 การซ้ือสินค้าและการบริการเป็นเร่ืองของกิจวตัรประจ าวนั มีสินคา้มากมายหลายชนดิที่          

นักเดินทางจ าเป็นตอ้งใช ้

 purchase    การซ้ือ เป็นค านาม แตถ่้าเป็นค ากริยา หมายถึง ซื้อ 

ค าว่าซ้ือทีเ่ป็นค ากริยา นอกจาก to purchase แล้ว ยังมอีีก 2 ค า คือ to buy และ to shop    

ซ่ึงมีความหมายวา่ ซือ้ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้อาจเห็นการใชค้ าอื่นมาแทน คอืค าวา่ to get หรือ       

to have หรือ to take ทั้ง 3 ค าน้ีเรียกได้วา่ใช้ได้ครอบจกัรวาลโดยเฉพาะในภาษาพดู 

 ต่อไปเป็นตัวอย่างประโยคทีน่ ามาฝาก 

- GM company purchases 20 brand new cars. 

- บริษัท จี เอ็ม ซ้ือรถใหม่ 20 คัน 

- Michael buys a white lace dress for his wife’s birthday. 

- ไมเคลิซ้ือชุดลูกไม้สีขาวส าหรับวันเกดิของภรรยาเขา 

- Sue shops at the Baker street for almost half a day. 

- ซูซ้ือของที่ถนนเบเคอรเ์ป็นเวลาเกือบคร่ึงวัน 

คราวน้ีลองสังเกตการใชค้ าศัพท์ประเภทครอบจักรวาลกันบ้าง 

- Jenny! I’ll go and get some vegetables. I’ll be back for dinner. 

- เจนน่ี ฉันจะไปซ้ือผักสกัหน่อย ฉันจะกลับมากินข้าวเย็นนะ 

- I think I’ll have this pearl ring. 

- ฉันคิดว่าฉันจะซ้ือแหวนมุกวงน้ี 

- I’ll take that teddy bear. The one next to the cat. 

- ฉันจะซ้ือหมตีัวน้ัน ตัวที่ถดัจากแมว 
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 การซ้ือสินค้าเกี่ยวข้องกบัลกัษณะนามของสินคา้ชนิดน้ัน ๆ ได้แก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

  

a bar of soap   (อะ บาร์ ออฟ โซฟ)  สบู่ 1 ก้อน 

 a bar of chocolate  (อะบาร์ ออฟ ชอคะลทิ)  ช็อคโกแลต็ 1 แท่ง 

 a bottle of milk  (อะ บอทเทิล ออฟ มิลค์) นม 1 ขวด 

 a tube of toothpaste  (อะ ทูบ ออฟ ทธูเพสท์)  ยาสีฟัน 1 หลอด 

 a loaf of bread   (อะ โลฟ ออฟ เบรด)  ขนมปัง 1 แถว 

 a scoop of icecream  (อะ สคพู ออฟ ไอซ์ครีม) ไอศกรีม 1 กอ้น 

 a pair of shoes   (อะ แพร์ ออฟ ชูซ์)  รองเท้า 1 คู ่

 a pair of gloves  (อะ แพร์ ออฟ กลัฟซ์)  ถุงมือ 1 คู ่

 a pair of stockings  (อะ แพร์ ออฟ สทอคคิงซ์) ถุงน่อง 1 คู ่

 a pair of socks   (อะ แพร์ ออฟ ซอคซ์)  ถุงเทา้ 1 คู ่

 a cup of coffee  (อะ คัพ ออฟ คอฟฟี่)  กาแฟ 1 ถ้วย 

 a cup of tea   (อะ คัพ ออฟ ที)  ชา 1 ถว้ย 

 a glass of lemon juice  (อะ กลาส ออฟ เลมเมิน จูส) น้ ามะนาว 1 แกว้ 

 a dozen of eggs  (อะ ดัซเซิน ออฟ เอกซ์)  ไข่ 1 โหล 

ที่มาจาก   

http://www.csip.org/ 9 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  lowerysmiles.com 9 ส.ค. 57 

ที่มาจาก  www.thai5dental.com 9 ส.ค. 57 
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 ในการใชช้ีวติตา่งถิ่นของนักเดินทางย่อมมเีวลาซ้ือข้าวของกันบ้าง แม้ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือย 

(luxurious things) แต่กเ็ปน็ของใช้ที่จ าเป็นส าหรับชีวติ (necessary things for life)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทน่ีไปซื้อรองเท้าคู่ใหมเ่พราะรองเทา้คู่เก่าขาด โดยตอ้งการรองเทา้หนังแท้ ซ่ึงผู้ขายก็บอกว่ามี

และน าโทน่ีไปดู โทนีเ่ลอืกรองเทา้สีน้ าตาล แต่คูท่ี่ลองเล็กไป ขอดูคูท่ี่ขนาดใหญ่ข้ึน เมื่อใส่ได้กต็กลง

ซ้ือคู่น้ัน 

สังเกตไดว้า่การพูดจาระหวา่งโทนี่กับคนขายใช้ข้อความสั้น ๆ ซึ่งเข้าใจได้ไม่ยาก ไม่เป็น

ทางการแต่ใช้ได้ในชวีติประจ าวัน 

 real leather ones รองเท้าหนังแท้ ones แทนรองเท้า ทีเ่ติม s เพราะมี 2 ข้าง  

    real leather หนังแท้ ขยาย ones โดยวางไว้ข้างหน้า ones ซ่ึงเป็นค านาม 

 over there   ทางโน้น ถา้บอกวา่ ทางน้ี ใช้ over here 

 sir   คุณ/ท่าน คนขายใช ้sir ต่อท้าย เพื่อแสดงวา่ใหค้วามเคารพคนที่พูดดว้ย 

    ถ้าเป็นหญิงสาวใช ้miss และถ้าเป็นหญิงที่มอีายุสกัหน่อย เรียกวา่  

    madame 

 

เร่ืองที่  1  Buying Goods 

 

 

At a Shoes Shop 

 

Tony :    Do you have real leather ones? 

Seller :    Sure. Over there, sir. 

Tony :    Oh, yes. These brown ones are nice.  

     Let me try. 

Seller :    Of course. Please sit down here. 

Tony :    Quite small. Are there any bigger size? 

Seller :    Here they are. 

Tony :    They fit me. O.K., I’ll take this pair. Mine are worn out. 

 

ที่มาจาก  theinspirationroom.com 9 ส.ค. 57 
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 Let me…  ให้ฉัน... ตามดว้ยค ากริยาทีไ่ม่มี to เช่น Let me go. (ให้ฉันไปนะ)  

    Let me drive. (ให้ฉันขับรถนะ เป็นต้น) 

 Please…  กรุณา... หรือ โปรด... ตามด้วยค ากริยาที่ไม่ม ีto เช่นกนั เช่น  

Please speak louder. (กรุณาพูดดังกว่าน้ี)                              

Please clean the kitchen. (กรุณาท าความสะอาดครัว) 

 quite   ค่อนข้าง อาจใช้ rather แทนได ้

 fit   พอดี พอเหมาะ ศัพทค์ าน้ีใช้ทับศัพทว์่าฟติ ท าใหห้ลายคนเข้าใจผิดไป 

    ว่า ฟติ หมายถึง คับ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ 

 worn out  ขาด  

นักศึกษาลองทบทวนการใชค้ าศัพท์และส านวนตา่ง ๆ ในการซ้ือของอกีคร้ังหนึ่ง แลว้ศกึษา             

บทสนทนาเร่ืองต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the OTOP Shop 

 

Pornpan   : I’d like to buy some silk material. 

Mrs. B      : Please ask the salesgirl over there. 

  I think they sell by the metre or  

the yard. 

Pornpan   : Could you tell her for me?  

I’d like to buy three metres. 

Mrs. B      : What colour would you prefer? 

Pornpan   : I like the light purple one most. 

Mrs. B      : Would you like the plain colour, or with stripes or patterns on it?. 

  The ‘Mudmee’ silk looks very attractive. It’s the art of the Northeast. 

  Our Queen is found of wearing dresses made of ‘Mudmee’ Silk. 

Pornpan   : Exactly. But I prefer one-colour material. 

ที่มาจาก  www.cmadong.com  9 ส.ค. 57 
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 พรพรรณไปซื้อผ้าไหมที่ร้านโอทอป (OTOP Shop) ต้องการผ้าสีมว่งออ่นจ านวน 3 เมตร จึงบอก

ให้ผูดู้แลร้านหาให ้แต่ผูดู้แลร้านก็พยายามที่จะขายผ้าไหมมัดหมีใ่ห ้พรพรรณก็ยืนยันว่าชอบผา้สีพื้น 

 ขอให้นักศกึษาสังเกตส านวน sell by the metre or the yard ขายเป็นเมตรหรือขายเป็นหลา 

ใช้ส านวน sell by the metre or the yard และโทนของสีถ้าสอี่อนจะเติมค าวา่ “light” ข้างหน้า เช่น 

light purple หมายถึงสีมว่งอ่อน แตถ่้าเป็นสเีข้มใหเ้ติมค าว่า “dark” เช่น dark blue หมายถึงสีน้ าเงิน

เข้มหรือสกีรมท่า ส านวนทีส่ าคญัคอื “made of” ซ่ึงจะมีส านวนที่ใกลเ้คียงคือ “made from” ค าวา่ 

“made from” หมายถึงสิ่งของที่ไม่สามารถเห็นวัสดุน้ันวา่คอือะไร ตัวอย่างเช่น 

- This chair is made of wood. (เก้าอี้ตวัน้ีท าจากไม้) 

- This glass is made from sand. (แก้วใบนีท้ าจากทราย) 

เมื่อท าความเข้าใจกับเน้ือหาสาระในบทสนทนาแลว้ ใหท้ ากิจกรรมที่ 35 

 

กิจกรรมที่  35 

Choose the best answer. 

1.  The ……………………… of Grand Company is over 50 million baht. 

a.  buying 

b.  purchasing 

c.  shopping 

d.  sell 

2.  Patricia did window ……………………… every weekend.  

a.  taking 

b.  selling 

c.  buying 

d.  shopping 
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3.  Bob buys a ……………………… of toothpaste at a convenient store. 

a.  tube 

b.  bar 

c.  loaf 

d.  scoop 

4.  Joy went out to the supermarket. She bought many things but forgot to buy                     

half ……………………… eggs. 

a.  kilogramme 

b.  a dozen 

c.  pile 

d.  pound 

5.  Which item is opposite to “over there”? 

a.  over this 

b.  over those 

c.  over here 

d.  over these 
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การซ้ือและการบริการ (purchase and service) เป็นของคู่กัน เมื่อมีการซ้ือ ผู้ขายก็จะให้บริการ

ในสิ่งที่ผู้ซ้ือ (buyer) หรือลูกค้า (customer) ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จูดี้ไปซ้ือแหวนเทอร์คอยที่ร้านเคร่ืองประดับ ซึ่งมีแต่เบอร์ 58 และจูดีใ้ส่ไมไ่ด ้คนขายจึงบอกวา่

จะขยายเป็นเบอร์ 60 ให ้และใหไ้ปรับวันรุ่งข้ึน 

 

 ขอให้นักศกึษาสังเกตวา่ขนาดแหวนกใ็ช ้size เช่นเดียวกับเสื้อผา้หรือรองเทา้ และให้นักศึกษา

ทบทวนเน้ือหาสาระต่าง ๆ อกีคร้ังหนึ่ง แล้วท ากิจกรรมที ่36 

 

กิจกรรมที่  36 

Choose the best answer. 

1.  Which sentence has the same meaning as “It’s a bit tight.”? 

a.  It’s quite loose. 

b.  It’s rather loose 

c.  It’s a little tight. 

d.  It’s very tight. 

 

At the Jewelry 

Judy :    Let me see this one.  

     The turquoise ring, I mean. 

Seller :    This one? 

Judy :    Yes, that one. 

      What’s the size? 

Seller :    Size 58. 

Judy :    I wear size 60. Oh yes, it’s a bit tight. 

Seller :    I’ll make it 60 for you. Can you come and pick it tomorrow? 

Judy :    No problem.  
                                                                                        

ที่มาจาก  http://www.basiclite.co.th/ 8 ส.ค. 57 
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2.  Which item has the same meaning as “Can you pick it tomorrow?” ? 

a.  Can you see it tomorrow? 

b.  Can you collect it tomorrow? 

c.  Can you come here tomorrow? 

d.  Can you do it tomorrow? 

3.  Judy is a ……………………… at the jewelry. 

a.  customer 

b.  costume 

c.  seller 

d.  jeweller 

4.  The seller gives good ……………………… to the customer.  

a.  an information 

b.  of design 

c.  priceless 

d.  services 

5.  Precious stones are sold at the ……………………… . 

a.  jeweller 

b.  jewelry 

c.  jewel 

d.  jewel shop 
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 การด าเนินชีวติแตล่ะวันไมว่า่นักเดินทางหรือประชาชนทั่วไป ตอ้งจับจ่ายใชส้อยตามความจ าเป็น 

การตอ่รองราคา (bargaining) จึงเป็นเร่ืองที่ทกุคนพบเห็นกันโดยตลอด ลกูคา้สามารถตอ่รองราคาสินค้า

ได้เฉพาะร้านทีไ่ม่มีราคาตายตัว (fixed price) เทา่น้ัน เช่น ร้านค้าย่อย (store หรือ shop) แผงลอย 

(stall) ซุ้มขายของ (booth) ตลาด (market) เป็นต้น 

 

 ขอให้นักศกึษาสังเกตการตอ่รองราคาตอ่ไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลอร่าไปซื้อผา้เช็ดมอืในร้านขายของ ซึ่งอยู่บนชั้น ลอร่าซ้ือสีฟ้าอ่อน (blue) สีแดงเข้ม 

(crimson) สีฟ้าอมเขียว (turquoise) และเขียวมะกอก (olive - green) คนขายบอกว่าทั้งหมดราคา    

6 เหรียญ ลอร่าต่อเหลือ 5 เหรียญ แต่คนขายให้แค่ 50 เหรียญ 50 เซ็นด์ ลอรา่จึงจ่ายให้ตามราคา      

ที่คนขายลดให ้

 

Bargaining 

 

At a Store 

 

Laura :   Kitchen towel, please. 

Seller :   On that shelf. 

Laura :   O.K. How many colours  

    do you have? 

Seller :   Light blue, crimson, turquoise,  

    and olive - green. 

Laura :   I’ll have one each. How much altogether? 

Seller :   One fifty each. Six dollars for four. 

Laura :   What about 5 dollars? 

Seller :   No. The last price is five fifty. 

Laura :   Alright, I’ll take it. This is five fifty. 

ที่มาจาก  topicstock.pantip.com 8 ส.ค. 57 
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 นักศึกษาลองมาดูค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการซ้ือของกันอีกคร้ัง 

 kitchen towel   (คิชเชิน เทาเอิล)  ผ้าเช็ดมอืในครัว 

 shelf    (เชลฟ)์    ชั้นวางของ หิ้ง ใช้บุพบท 

         หรือ preposition on บน 

 on that shelf   (ออน แดท เชลฟ์)  บนชั้นน้ัน 

 light blue   (ไลท์ บลู)   สีฟ้าออ่น ถา้เรียกเฉพาะ blue  

จะหมายถึงสีน้ าเงินและ  

navy blue เป็นสกีรมท่า 

 crimson   (คริมเชิน)   สีแดงเข้ม 

 turquoise   (เทอรค์อยซ์)   สีฟ้าอมเขียว และหมายถึงแร่ 

         ชนิดหน่ึงที่นิยมท าเคร่ืองประดับ 

 olive - green   (ออลลิฟว-์กรีน)   สีเขียวมะกอก 

 one each   (วัน อชี)   ในที่นี้หมายถึงสลีะผืน 

 altogether   (ออลทูเกธเธอะ)  ทั้งหมด 

 last price   (ลาสท์ ไพรซ์)   ราคาสุดท้ายทีล่ดได ้ในที่นี ้

         ใหค้วามหมายว่าให้ได้แค่น้ี 
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 นาตาลีไปหาซ้ือไมด้อกทีต่ลาดขายดอกไม้ (flower market) และชอบดอกเยอเบร่าสีงาช้าง   

จึงถามราคาคนขาย คนขายบอกว่ากระถางละ 2 เหรียญ นาตาลีจึงถามว่าถ้าซ้ืออยา่งน้อย 15 กระถาง  

จะลดใหเ้ทา่ไร คนขายบอกว่าคิด 28 เหรียญ ถา้ซ้ือ 15 กระถาง นาตาลีขอให้ลดอกีหน่อย คนขายจึง

บอกว่าน่ีเป็นราคาที่ลดสดุ ๆ แล้ว 

 

 ขอให้นักศึกษาศึกษาค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในบทสนทนาให้เข้าใจ ดังน้ี 

 these    (ธีซ)    กระถางเยอเบร่า 

 Gerbera   (เยอเบรา)   ต้นเยอเบร่า 

 ivory    (ไอวะรี)    สีงาชา้งหรือสีขาวนวล 

 ones    (วันซ์)    สรรพนามแทนต้นเยอเบร่า 

         หลาย ๆ ต้น 

 discount   (ดิสเคาท์)   การลดราคา 

 

At the Flower Market 

 

 

                                                               

 

Natalie    : What are these? 

Seller    : Gerbera. 

Natalie    : I like these ivory ones.  

How many pots do you have? 

Seller    : There’re many at the back. 

Natalie    : Good. How much each? 

Seller    : Two dollars each. 

Natalie    : Will you give me discount? 

  I’ll get 15 pots at least. 

Seller    : O.K. Twenty - eight dollars for 15 pots. 

Natalie    : Some more discount? 

Seller    : Sorry. You get the best price. 

 

ที่มาจาก  www.oknation.net  8 ส.ค. 57 
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pots  (พอท)    กระถางต้นไม้ เหยือก กาน้ า  

เช่น coffee pot  หมายถึง

เหยือกหรือกาใสก่าแฟ เช่น

ห้องอาหารตามโรงแรมจะ     

เสิร์ฟกาแฟเป็นกาเล็ก ๆ  

at least  (แอท ลสีท์)   อย่างน้อยทีสุ่ด 

 some more   (ซัม มอร์)   อีกสกัหน่อย 

 get    (เกท)    ซ้ือ 

the best price  (เดอะ เบสท์)   ราคาที่ดทีี่สดุ ในที่นี้หมายถงึ 

      ราคาถูกที่สุดหรือถกูสดุ ๆ แล้ว 

คราวน้ีลองดูตวัอยา่งเฉพาะข้อความหรือประโยคทีใ่ชต้อ่รองราคากันบา้ง 

- Can you make it cheaper? 

- ลดราคาลงหนอ่ยไดไ้หม 

- Can you give me a special price? 

- ขอราคาพิเศษหน่อยได้ไหม 

- Any discount? 

- ลดราคาหน่อยได้ไหม 

- What’s the last price? 

- ลดราคามากที่สดุได้เทา่ไร 

- What’s the net price? 

- ราคาขาดตัวเทา่ไร 

- What’s the cheapest price? 

- ราคาถูกที่สุดเทา่ไร 

- Can you reduce the price? 

- (คุณ)ลดราคาหน่อยได้ไหม 
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- Can I get any reduction? 

- ลดให้ฉันบ้างได้มั้ย 

- Can you lower the price? 

(คุณ)ลดราคาให้หน่อยได้ไหม 

กลับมาทีค่ าว่า price และ cost กันบ้าง ประโยคยอดนิยมที่มักใช้ถามราคา : 

- What’s the price? 

- ราคาเทา่ไร 

- How much does it cost? 

- (ของ)ราคาเทา่ไร 

เท่าที่สังเกต ในชีวติของคนที่ไม่ไดใ้ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (mother tongue language) 

หรือเจา้ของภาษา (native speaker) มักถามดว้ยข้อความสั้น ๆ คอื 

- How much? 

- เท่าไร 

ส าหรับผูช้ านาญการพูดภาษาอังกฤษ อาจพูดต่อทา้ยดว้ย 

- How much is it? 

- ของน่ีราคาเทา่ไร 

- How much is this? 

- ของชิ้นน้ีราคาเท่าไร 

- How much are these? 

- ของพวกน้ีราคาเทา่ไร 

- How much are that? 

- ของชิ้นน้ันราคาเท่าไร 

- How much are those? 

- ของพวกน้ันราคาเทา่ไร 

- How much altogether? 

- ทั้งหมดราคาเท่าไร 
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 อย่าลืมวา่การต่อรองราคาสนิค้า (bargaining) ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของราคา         

ไม่ใชต่่อรองจนคนขายไม่พอใจกอ็าจเกดิเหตุข้ึนได้ ขอให้นักศึกษาโชคดใีนการต่อรองราคาสินคา้ 

 

 คราวน้ีลองท ากิจกรรมที่ 37 และกิจกรรมที ่38 กันก่อน 

 

กิจกรรมที่  37 

Choose the best answer. 

1.  I’ll get all colours. How much do they cost ………………………? 

a.  everything 

b.  altogether 

c.  something 

d.  all of these 

2.  Which item has the same meaning as “the last price”? 

a.  the cheap price 

b.  the low price 

c.  the sale price 

d.  the net price 

3.  Which is the good price? 

a.  the special price 

b.  the lower price 

c.  the last price 

d.  the cheaper price 
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4.   

 

 

a.  cheaper 

b.  cheap 

c.  low 

d.  reduction 

5.   

 

 

a.  reduction 

b.  give 

c.  cheap 

d.  lower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra    :    Can you make it ………………………? 

Seller     :     O.K. 50 cents less. 

 

Mark     :     Can you ……………………… the price? 

Seller    :     Sorry. It’s the last price. 
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กิจกรรมที่  38 

Fill in these blanks with the given words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ที่มาจาก  http://www.hflight.net/ 8 ส.ค. 57 

 

net price        best price       How much    A bit more        discount 

เร่ืองที่  2  Duty - free Shop 

 

 

Joan goes shopping at the Victoria market. There, she can do the bargain. Now 

she is doing some bargains. 

 Joan :   …………(1)…………… are these dishes? 

 Seller :   It’s one dollar a piece. 

 Joan :   I’ll take three. 

 Seller :   Three dollars altogether. 

 Joan :   Some …………(2)…………… ? 

 Seller :   The …………(3)…………… is two fifty. 

 Joan :   ……………(4)………………… ? 

 Seller :   Sorry. This is the …………(5)…………… . 

 

ที่มาจาก  news.edtguide.com 8 ส.ค. 57 
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 คนจ านวนมากที่เดินทางโดยเคร่ืองบินสามารถซื้อสินค้าที่ร้านปลอดภาษี (duty - free shop)

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงส าหรับสายการบินระหวา่งประเทศ (international flight)  

 สนามบินขนาดใหญ่จะมีร้านค้าที่ขายสินค้าปลอดภาษีมากมายหลายชนิด ทั้งสินค้าชั้นดีจาก

ต่างประเทศและสินคา้ทอ้งถิน่ (local goods) ซ่ึงเป็นสินค้าที่ผลติภายในประเทศ 

 ส าหรับประเทศไทยมีสนามบินหลายแห่งทีเ่ป็นสนามบนิระหว่างประเทศ (international airport) 

ทั้งที่กรุงเทพฯ หาดใหญ่ เชยีงใหม่ ภเูกต็ สนามบินเหลา่น้ีจึงมีสินคา้ของร้านปลอดภาษี ทั้งจาก

ต่างประเทศและสินคา้ของจงัหวดัหรือภาคที่สนามบินนานาชาตติั้งอยู่ 

 สินค้าที่วางจ าหน่ายในร้านปลอดภาษมีักเป็นสินคา้ฟุ่มเฟอืย (luxuries) จากประเทศชั้นน า     

ทั้งในยุโรปและอเมริกา 

 perfume   (เพอร์ฟูม)   น้ าหอม 

 lotion    (โลชัน)    น้ าหอมกลิ่นเจือจาง 

 lipstick    (ลิพสตคิ)   ลปิสติค 

 cream    (ครีม)    ครีม 

 face cream   (เฟส ครีม)   ครีมทาหน้า 

 hand cream   (แฮนด์ ครีม)   ครีมทามอื 

 eye cream   (อาย ครีม)   ครีมทาตา 

 body lotion   (บอดด์ี โลชัน)   โลชั่นทาผิว 

 nail enamel   (เนล อิเนมเมิล)   ยาทาเลบ็ 

 nail polish   (เนล พอลลิช)   ยาเคลอืบเล็บ 

 eye shadow   (อาย แชด์โด)   ที่ทาตา 

 eye liner   (อาย ไลเนอะ)    ที่ทาขอบตา 

 eye lash   (อาย แลช)   ขนตา 

 eyebrow pencil  (อายเบรา เพนเซิล)  ดินสอเขียนคิว้ 

 mascara   (แมสคาระ)   ที่ทาขนตา 

 brush on   (บรัช ออน)   ที่ทาแกม้ 

 powder cake   (เพาเดอะ เคค)   แป้งแข็ง 
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 loose powder   (ลูส เพาเดอะ)   แป้งฝุ่น 

 foundation   (เฟาน์เดชัน)   รองพื้น 

 hair spray   (แฮร์ สเพร)   สเปรย์ฉีดผม 

 handbag   (แฮนด์ แบก)   กระเป๋าถือ 

 neck tie   (เนค ไท)   เน็คไท 

 handkerchief   (แฮงเคอะชีฟ)   ผ้าเช็ดหน้า 

 belt    (เบลท์)    เข็มขัด 

 chocolates   (ชอคะลิท)   ช็อกโกแลต 

 souvenirs   (ซูวะเนียร์)   ของที่ระลึก 

 watches   (วอทเชส)   นาฬิกา 

 cameras   (แคมเมอระ)   กล้องถ่ายรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local made goods at various airports   

 ตามท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศตา่ง ๆ (various airports) มีสินคา้ที่แปลกตามากมาย 

โดยเฉพาะสินคา้ทอ้งถิ่น (Local made goods) เช่นทีส่นามบินปักกิ่ง (At Beijing airport) ประเทศจีน 

ลองดสูิวา่สินค้าที่เด่นและน่าสนใจมอีะไรบ้าง  

 

 

At the Duty - free Shop 

Passenger   : May I look at the camera, please? 

Seller        : Which one, sir? 

Passenger   : The electronic one in blue colour. 

Seller        : Want to see the SI or SII model? 

Passenger   : Which one is cheaper? 

Seller        : The SI. It has only limited functions. 

Passenger   : O.K., I’ll try this one. The basic function is fine with me. 

ที่มาจาก  www.dailymail.co.uk 8 ส.ค. 57 
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 Chinese silk   (ไชนิซ ซิลค์)   ผ้าไหมจีน 

 tea    (ที)    ใบชา 

jade    (เจด)    หยก 

 herb    (เฮิร์บ)    สมุนไพร 

 pearl    (เพิร์ล)    ไข่มุก 

 pearl cream   (เพิร์ล ครีม)   ครีมไข่มุก 

 medicine   (เมดดิเซิน)   ยา 

 Chinese doll   (ไชนิส ดอล)   ตุ๊กตาจีน 

 blouse    (เบลาซ์)   เสื้อ 

 painting   (เพนทิง)   ภาพวาด 

 Chinese fan   (ไชนิส แฟน)   พัดจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก  http://www.bloggang.com/                        

8 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  

 www.giftsoftheorient.co.uk                        

8 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก www.beijingholiday.com                        

8 ส.ค. 57 
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สินค้าแปลกตาและน่าซ้ือ ได้แก่ 

 Japanese silk   (แจพพะนีซ ซิลค์)  ผ้าไหมญี่ปุ่น 

 green tea   (กรีน ที)   ชาเขียว 

 green tea chocolate  (กรีน ที ชอคะลิท)  ช็อกโกแลต็ชาเขียว 

 Japanese doll   (แจพพะนีซ ดอล)  ตุ๊กตาญี่ปุ่น 

 yukata    (ยูกาตะ)   เสื้อคลุม 

 cosmetics   (คอซเมททคิส์)   เคร่ืองส าอางค ์

 electronics goods  (อิเลกทรอนกิส์ กูดส์)  สินค้าอิเล็กทรอนิกส ์

 clothes    (โคลธซ์)   เสื้อผา้ 

 

At Beijing Airport 

 

Passenger   : May I see the red  

neck tie? 

Seller        : O.K., sir. 

Passenger   : What is it made from? 

Seller        : It is made from the Chinese silk. Very good quality for only 20 U.S.  

dollars. 

Passenger   : O.K. I’ll take it. Do you have a box? 

Seller        : Oh, yes. I’ll box it for you. 

 

ที่มาจาก  www.chinatouristmaps.com 8 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  www.timesdispatch.com 8 ส.ค. 57 
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 Japanese fan   (แจพพะนีซ แฟน)  พัดญีปุ่่น  

 IT facilities   (ไอที ฟะซิลลิที)  ผลิตสินคา้ทาง IT 

 watch    (วอช)    นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนามบิน อินชอน (Incheon airport) ประเทศเกาหลใีต้ เป็นสนามบินนานาชาตทิีด่ีมาก       

เคยได้รับรางวลัสนามบินทีด่ทีี่สุดในโลกมาก่อน  

 

            ที่มาจาก  http://www.bangkokbiznews.com/ 8 ส.ค. 57 

 

 
 

At Narita Airport 
 
 
 

 
 
 

Passenger   : May I see those dolls, please? 

Seller        : Which one, sir? 

Passenger   : The Japanese dolls  

in kimono dress. 

Seller        : This one? 

Passenger   : No. The one on the right  

that comes in pair. 

Seller        : O.K. It’s 40 U.S. dollars for a pair. 

Passenger   : I’ll take it. Do you have Japanese cameras? 

Seller        : Yes, we have many famous products here. 

ที่มาจาก   
http://sabaidee.blog.so-net.ne.jp/  

8 ส.ค. 57 
 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
180 

สินค้าที่นักเดินทางนิยมซ้ือกนัมาก ได้แก ่ 

 ginseng   (จินเซง)   โสม 

 Korean silk   (โคเรียน ซิลค์)   ผ้าไหมเกาหล ี

 Korean doll   (โคเรียน ดอล)   ตุ๊กตาเกาหล ี

 Korean fan   (โคเรียน แฟน)   พัดเกาหล ี

 cosmetics   (คอซเมททคิส์)   เคร่ืองส าอาง  

(โดยเฉพาะส าหรับวัยรุ่น) 

scarf    (สคาร์ฟ)   ผ้าพันคอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At Inchon Airport 

 

 

Passenger  : I’m looking for a Korean ginseng tea. 

Seller       : We have the red ginseng that  

comes in a big box and the  

regular ginseng in a small box. 

Passenger  : I’ll take 1 big box and 3 small boxes. 

Seller       : Anything else? 

Passenger  : Some electronics. Do you have a smart phone? 

Seller       : This way, sir. 

ที่มาจาก  www.oknation.net 8 ส.ค. 57 
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ที่สนามบิน จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kenedy Airport) หรือเรียกว่า JFK Airport ที่          

New york ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

  ที่มาจาก  http://airchive.com/ 8 ส.ค. 57 

 

 นักศึกษาลองศกึษาบทสนทนาต่อไปน้ีเกี่ยวกับการซ้ือของที่สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At John F. Kenedy Airport 

 

Seller        : What can I do for you? 

Passenger   : I saw the sign that you have  

the buy 1 get 1 free  

on certain items  

in cosmetics. What are they? 

Seller        : Yes, we have some for  

the facial cream and body lotion. They are all on sale now. 

Passenger   : It’s a very good deal.  

Seller        : Yes, it really is. Anything to take home? 

Passenger   : Let me choose. 

ที่มาจาก 
http://lannatimes.com/ 8 ส.ค. 57 
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At Changi Airport ที่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

สนามบินชางงีเป็นสนามบินนานาชาติของสิงคโปร์ ได้รับการยกย่องวา่เป็นหน่ึงในสนามบินทีด่ี

ที่สุดในโลก นักศึกษาลองศกึษาสถานการณ์ร้านคา้ปลอดภาษดีูอีกสักแห่งหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อเข้าใจเน้ือหาสาระในทุกบทสนทนาแล้ว ขอให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ 39 และ กิจกรรมที่ 40  

 

กิจกรรมที่  39 

Choose the best answer. 

1.  What do you call the airports that serve many international airlines? 

a.  regional airports 

b.  domestic airports 

c.  international airports 

d.  continental airports 

 

At Changi Airport 

 

Seller        : May I help you? 

Passenger   : I’m looking for a souvenir  

from Singapore.  

What would you recommend? 

Seller        : Merlion is a symbol  

of Singapore.  

We have many of the Merlion products here. 

Passenger   : Let’s see. O.K. you have pens, necklaces, plates. This one is  

           cute. I’ll take the plate. 

Seller        : Certainly. Thank you. 

ที่มาจาก asia.etbnews.com 8 ส.ค. 57 
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2.  Which item is from China? 

a.  China gate 

b.  Chinese silk 

c.  Chinese palace 

d.  China food festival 

3.  Where do you get the best ginseng? 

a.  in Taiwan 

b.  in China 

c.  in Japan 

d.  in South Korea 

4.  Where did you buy a Yukata? 

a.  in China 

b.  in South Korea 

c.  in Japan 

d.  in Singapore 

5.  Which countries do travellers usually buy IT facilities from? 

a.  South Korea and Japan 

b.  South Korea and Indonesia 

c.  Japan and the Philippines 

d.  Japan and New Zealand 
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กิจกรรมที่  40 

Choose the best answer. 

1.  Where do travellers get green tea chocolate from? 

a.  Thailand 

b.  Japan 

c.  South Korea 

d.  Indonesia 

2.  Where do most travellers buy watch? 

a.  Australia 

b.  New Zealand 

c.  the Philippines 

d.  Japan 

3.  Where is the beautiful pearl comes from? 

a.  Indonesia 

b.  Malaysia 

c.  Japan 

d.  Singapore 

4.  Why do some travellers collect coins? 

a.  their collections 

b.  not their collections 

c.  his collections 

d.  not his collections 
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5.  Which country produces cosmetics attracted Thai youngsters? 

a.  Japan 

b.  Korea 

c.  Singapore 

d.  China 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  4 

Documents 

โครงสร้างของหน่วย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2.1  มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 อ่านเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง แผนที ่แผนภูมิ แผ่นพบั สญัลกัษณ์ ตารางเวลาการเดินทางได ้

 

รายละเอียดขอบข่ายเน้ือหา 

 ตอนที่  1  Travel Documents 

เร่ืองที่  1 Map, Chart 

เร่ืองที่  2 Leaflet, Coupon 

 ตอนที่  2  Travel Manual 

เร่ืองที่  1 Sign, Abbreviation 

เร่ืองที่  2 Timetable 

 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา   15  ชั่วโมง 
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สื่อการเรียนรู้ 

 ชุดการเรียนทางไกลรายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหสัรายวชิา พต 33007           

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ศึกษารายละเอียดจากชดุการเรียนทางไกล 

 2.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในชุดการเรียนทางไกล 

 3.  ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมจากแหล่งเรียนรู้หรือสือ่ที่มอียู่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 

การประเมินผล 

 ประเมินผลด้วยตนเองจากการท าแบบทดสอบและกิจกรรมแต่ละตอน แลว้ตรวจสอบค าตอบและ

แนวค าตอบกิจกรรมท้ายเล่ม 
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ตอนที่  1 

Travel Documents 

 

 สิ่งส าคัญที่นักเดินทางขาดไม่ได้คอืเอกสารการเดินทาง หรือ travelling documents 

  document  (ดอคควิเมนท)์  เอกสาร หลกัฐาน เป็นค านาม 

  documentary  (ดอคควิเมนทะรี) เกี่ยวกับเอกสาร เป็นค าคุณศัพท์ 

  travelling  (แทรฟเวิลลิง)  การเดินทาง ในที่นี้ท าหน้าที ่

ขยายค านาม document จึงวาง 

ค าขยายไวห้น้าค านาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ที่มาจาก  http://www.tripchiangmai.com/ 8 ส.ค. 57 

 

 ปัจจุบันข้อมูลแผนที ่(map) ของสถานทีต่่าง ๆ หาได้ไมย่าก สามารถค้นหา (search) ได้จาก

อินเทอร์เน็ต (internet) เมือ่จะเดินทางไปที่ใดก็เปดิดูได้ แตใ่นสภาพความเป็นจริง แผนที่ (map) มักมี

ไว้บริการตามสถานทีต่่าง ๆ ได้แก่ 

เร่ืองที่  1  Map  
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 airport    (แอร์พอร์ท)   ท่าอากาศยาน 

 hotel    (โฮเทล)   โรงแรม 

 Tourist Information Service Centre  (ทัวร์ริสท ์อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส เซนเทอะ) 

ศูนย์บริการข้อมลู

นักท่องเที่ยว 

 restaurant   (เรสทะรอนท์)   ห้องอาหาร 

 museum   (มิวเซียม)   พิพิธภัณฑ์ 

 botanical garden  (บะแทนนิเคลิ การ์เดิน)  สวนพฤกษศาสตร์ 

 zoo     (ซู)    สวนสตัว ์

 pier    (เพียร์)    ท่าเรือ 

 historical site   (ฮิสทอริเคลิ ไซท์)  แหล่งประวตัิศาสตร์ 

 tourist attraction  (ทัวร์ริสท์ แอทแทรคชัน) แหล่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

 shopping centre  (ชอพพิง เซนเทอะ)  ศูนย์การค้า 

      

แผนที่มีหลายลกัษณะ เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                

 

 

ที่มาจาก  http://world.kapook.com/ 8 ส.ค. 57 

แผนที่แสดงอาณาเขตของ
พื้นที่ในจังหวัด แผนที่ประเทศไทย 

แผนที่เส้นทางคมนาคม (ถนน) 

แผนที่เส้นทางเดินรถ 
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 country map   (คันทรี แมพ)   แผนที่ประเทศ 

 provincial map   (พะวินเชลิ แมพ)  แผนที่จังหวดั 

 road map   (โรด แมพ)   แผนที่ถนน 

 city map   (ซิทที แมพ)   แผนที่ในเมอืง 

 bus map   (บัส แมพ)   แผนที่เดินรถประจ าทาง 

 electric train map  (อิเลคทริค เทรน แมพ)  แผนที่รถไฟฟ้า 

 express way map  (อิคสเพรส เวย์ แมพ)  แผนที่ทางด่วน 

       

ในแผนที่มักระบุสถานทีส่ าคญัไว ้ได้แก่ 

 hotel    (โฮเทล)   โรงแรม ใช้อักษร H  

แสดงต าแหน่งทีต่ั้ง 

 hospital   (ฮอสพเิทลิ)   โรงพยาบาล ใช้สญัลกัษณ์ 

เคร่ืองหมายกากบาทแสดง 

ต าแหน่งที่ตั้ง 

 restaurant   (เรสทะรอนท์)   ร้านอาหาร ใชอ้ักษร F  

         (Food) แสดงต าแหน่งทีต่ั้ง 

 university   (ยูนิเวอร์ซิที)   มหาวิทยาลัย ใชอ้ักษร U  

แสดงต าแหน่งทีต่ั้ง 

 department store  (ดิพาร์ทเมินท์ สทอร์)  ห้างสรรพสินคา้ ใชอ้ักษร D  

แสดงต าแหน่งทีต่ั้ง 

การอา่นแผนที่ตอ้งใช้ค าศัพท์เพื่ออธบิายใหเ้ข้าใจ ค าศพัท์เหลา่น้ี ได้แก ่

 on the road หรือ on the street (ออน เดอะ โรด หรือ ออน เดอะ สทรีท) 

บนถนน ที่ถนน 

 next to    (เนคซ์ท ทู)   ถัดจาก ต่อจาก 

 opposite   (ออพพะซิท)   ตรงข้าม 

 turn left   (เทิร์น เลฟท์)   เลี้ยวซ้าย 
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 turn right   (เทิร์น ไรท์)   เลี้ยวขวา 

 at the corner of the road (แอท เธอะ คอร์เนอะ ออฟ เดอะ โรด) ที่มุมถนน 

 in front    (อิน ฟรันท์)   ข้างหน้า 

 in front of   (อิน ฟรันท์ ออฟ)  ข้างหน้าของ 

 go straight   (โก สเทรท)   ตรงไป 

 left side   (เลฟท ์ไซด์)   ด้านซ้าย 

 right side   (ไรท์ ไซด์)   ด้านขวา 

 on the left   (ออน เดอะ เลฟท์)  ทางซ้าย 

 on the right   (ออน เดอะ ไรท์)  ทางขวา 

 straight ahead   (สเทรท อะเฮด)   ตรงไปข้างหนา้ 

 

สังเกตแผนที่และการบรรยายต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ที่มาจาก  The Map of Singapore, Endorsed by the Singapore Hotel Association  

 

 This map shows Sentosa Island in Singapore. There is a cable car from Harbour 

Front Tower 2 to the island. There is a statue of Merlion in the centre of the island. You 

can play golf and stay at resorts on the island. 
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 แผนที่ฉบับนี้แสดงถึงเกาะเซนโทซาในประเทศสิงค์โปร์ มีรถกระเชา้จากหอคอยที่ 2 มายัง     

ตัวเกาะ มีรูปปั้นสิงโตทะเลอยู่ที่กลางเกาะ คนที่ไปสามารถเล่นกอล์ฟและพักที่รีสอร์ทบนเกาะได ้

 

สังเกตแผนที่และการบรรยายอีกหน่ึงตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เกาะนามิทางดา้นซ้ายของแผนที่เป็นเกาะที่สามารถขับรถจากคงจิชอนไปถึงได้ภายในเวลา 30 

นาที ในแผนที่จะมีทีต่ั้งของเกาะจุงโดดว้ยซ่ึงไม่ไกลจากคงจิชอน สถานที่เหลา่น้ีเปน็สถานทีท่ี่มีชือ่เสียง

ส าหรับนกัท่องเที่ยวตั้งอยู่บริเวณสกีรีสอร์ททีเ่กาหลีใต ้

 

                                                                 

 

 Nami Island, on the left of the map, is 30 minute drive from Gongjicheon. There 

is also Jungdo Island, not so far from Gongjicheon. These places are famous tourist 

attractions around the ski resorts in Gongjicheon, South Korea. 

 

ที่มาจาก  แผ่นพับ The Wonderland of Snow Korea 
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 ขอให้นักศกึษาดูแผนที่และค าบรรยายซ่ึงอธิบายจุดส าคญั ๆ ตา่ง ๆ ที่แสดงไวใ้นแผนที่แต่ละอัน

ใหเ้ข้าใจ แลว้ท ากิจกรรมที ่41 และกิจกรรมที่ 42  

 

กิจกรรมที่  41 

Choose the best answer. 

1.  Map is one of the ………………………………… . 

a.  driving documents 

b.  travelling documents 

c.  searching documents 

d.  finding documents 

2.  Where can you get the map of the town? 

a.  from the university 

b.  from the police station 

c.  from the Buddhist temple 

d.  from the Tourist Information Service Centre 

3.  What do you call an interesting place for tourists? 

a.  a mosque 

b.  a museum 

c.  a tourist attraction 

d.  a shopping centre 

4.  Where is the hospital?  

a.  next to the university   

b.  opposite the university 

c.  on the left side of the university 

d.  straight ahead from the university 
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5.  Where should you visit if you are interested in history? 

a.  historical site 

b.  Sukhothai history 

c.  the history of Chakri Dynasty 

d.  the Royal Barge Museum 

 

กิจกรรมที่  42 

Match column A to column B. 

 

 

A 

 

B 

 

................. 1.  country map 

................. 2.  provincial map 

................. 3.  city map 

................. 4.  bus  map   

................. 5.  electric train map  

 

a.  I’ll go by the sky train. 

b.  I’ll go to Sampeng by bus. 

c.  I’ll go to Ayutthaya. 

d.  I’ll go down south. 

e.  I’ll have a city tour. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

road และ street ต่างกันอย่างไร 

 ในความหมายที่เป็นสากล 

 road  ถนนที่มีความคดเค้ียว เช่น ถนนระหวา่งจังหวดั 

 street  ถนนสายตรงในเมือง ซ่ึงจัดผังเมืองเป็น block เช่น ในกรุงลอนดอน ร้านค้าอยูท่ี่ 

Baker Street บ้านพกันายกรัฐมนตรีอังกฤษอยู่ที ่Downing Street ที่ Edinburgh ร้านคา้อยู่ที ่Princess 

Street เป็นต้น 

 แต่ส าหรับในประเทศไทยถนนส่วนใหญ่จะใชค้ าวา่ road เช่น Rama IX Road (ถนนพระราม 9) 

Phahonyothin Road (ถนนพหลโยธิน) เป็นต้น 
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 Chart แผนภูมิ ผัง เป็นค านาม เมื่อเป็นค ากริยา หมายถึง ท าแผนภูมิหรือวางแผน (plan) 

 

ที่มาจาก  http://darkroom.baltimoresun.com/ 8 ส.ค. 57 

 

 John  เดินทางถึงสนามบิน Los Angeles International Airport หรือสนามบิน LAX ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

 LAX เป็น airport code เช่นเดียวกับ BKK ซ่ึงเป็น airport code ของสนามบินสวุรรณภูมิ ดังน้ัน 

BKK จึงไม่ใช่ตวัย่อของค าวา่ Bangkok ที่หมายถึง กรุงเทพมหานคร แต่ประการใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chart   
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 ขอให้นักศกึษาพิจารณาแผนภูมิของ John ตั้งแต่ออกจาก Los Angeles จนข้ึนเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อความดังกลา่วแสดงถึงเสน้ทางการเดินทางของจอหน์ ตั้งแตอ่อกจากบ้านทีใ่นเมอืง         

ลอส แองเจลิลีส จนไปข้ึนเคร่ืองที่สนามบินนานาชาติลอส แอนเจิลลีส 

 

 ค าศัพท์และส านวนที่น่าสนใจ ได้แก ่

 Chart  (ชาร์ท)  นอกจากหมายถึงแผนภูมิ ยังอาจมีความหมายว่าวางแผน 

  

 

 

 

 

 

 

Downtown Los Angeles   LAX airport 

      International terminal 

      Departure level 

      Check in counter of the airlines 

      Security check and immigration 

      Duty – free shop 

Boarding    Gate area 

 

John took a taxi from downtown Los Angeles to the LAX international airport.   

At the international terminal, he went to the departure level, then to the TG check-in 

counter, showed his passport, ticket and load the baggage. He received the boarding 

pass and went to the security and immigration check point. After passing through,     

he went for duty-free shopping before going to the gate to board the plane. 
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 ดูการวางแผนและค าอธิบายแผนของ Henry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interstate     

     Highway 10, East   

 

          Dallas, Texas  

 

          Oklahoma 

 

        Saint Louis, Missouri 

 

      Chicago, Illinois 

 
 

Henry lives in Tucson, Arizona. He wanted to visit his sister in Chicago, Illinois for 

a vacation. He rented a car and drove east on Interstate Highway 10 to New Mexico and 

then spent one night in Dallas, Texas. The next day, he drove through Oklahoma to Saint 

Louis, Missouri, rested for one night and continued on to his sister’s home in Chicago, 

located near Lake Michigan. 

 

New Mexico 
Home at  

Oracle Drive, 

Tucson, AZ 

Lake 

Michigan 

ที่มาจาก  http://are2009blogspot.blogspot.com/  8 ส.ค. 57 
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Henry มีบ้านอยู่ที่ 733 Oracle Drive, Tucson, Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาเชา่รถขับ

ไปยัง Chicago, Illinois เพื่อเยี่ยมพี่สาว และพักอยู่ที่บา้นพี่สาวเพื่อพกัผ่อนกอ่นกลับ 

 

 ขอให้นักศกึษาลองอา่นข้อความทีอ่ธิบายการเดินทางของเฮนรีใหเ้ข้าใจ แลว้ท ากิจกรรมที่ 43 

และกิจกรรมที่ 44  

 

กิจกรรมที่  43 

Choose the best answer. 

1.  Which word has the same meaning as “chart”? 

a.  map 

b.  form 

c.  plan 

d.  contract 

2.  Both “chart” and “plan” need to be in an order. Which item is in the order? 

a.  2  1  3  4 

b.  1  2  3  4 

c.  1  3  2  4 

d.  1  4  2  3 

3.  Michael plans his project and presents by drawing ……………………… clearly. 

a.  line 

b.  idea 

c.  picture 

d.  chart 
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4.  She crosses one step out of her ……………………… . 

a.  plan 

b.  idea 

c.  thought 

d.  dream 

5.  Mary asks her mother about their family ……………………… . 

a.  grand father 

b.  plan 

c.  chart 

d.  orderly 

 

กิจกรรมที่  44 

Fill in these blanks with the following words. 

 

 

 

 

 Bob ………………… to relax for a week. He draws a …………………… of what he should 

do …………………… by step. First, he must clear his work on budget …………………… . Second, 

he will …………………… where he should go. But the last one is how to spend money. 

 

 

 

 

 

 

 

step    planning        plan plans      chart 
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       ที่มาจาก  http://www.alibaba.com/  8 ส.ค. 57 

  

นักเดินทางมักหยิบแผ่นพบัที่โฆษณา (advertise) เพือ่ดูรายละเอียดเร่ืองต่าง ๆ สว่นใหญ่เป็น

การโฆษณาเกี่ยวกับเร่ืองตา่ง ๆ ดังน้ี 

 sale    (เซล)    การขาย 

 activity    (แอคทวิิที)   กิจกรรม 

 festival    (เฟสทเิวลิ)   เทศกาล 

 celebration   (เซลิบเรชัน)   งานเฉลิมฉลอง 

 travelling   (แทรฟเวิลลิง)   การท่องเที่ยว 

 ecotourism   (อิโคทวัริสซัม)   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 entertainment   (เอนเทอะเทนเมินท์)  การแสดง การละเล่น 

 display    (ดิสเพลย์)   การจัดแสดง 

เร่ืองที่  2  Leaflet 
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 tourist attraction  (ทัวร์ริสท์ แอทแทรคชัน) สถานทีด่ึงดูดใจนักทอ่งเที่ยว 

 

 ไม่ว่าประเทศใดกต็ามย่อมมสีถานทีส่ าคญัและกิจกรรมตา่ง ๆ ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว สถานที่

เหล่าน้ีเป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย  

  

ที่มาจาก  http://wallpapers.brothersoft.com/  8 ส.ค. 57 

    

 palace    (แพลลิส)   วัง 

 monument   (มอนนิวเมินท์)   อนุสาวรีย ์

 orchard   (ออร์เชิร์ด)   สวนผลไม ้

 waterfall   (วอเทอะฟอล)   น้ าตก 

 mountain   (เมาน์เทิน)   ภูเขา 

 church    (เชิร์ช)    โบสถ ์

 cathedral   (คะธดีรัล)   วิหาร 

 temple    (เทมเพิล)   วัด 

 mosque   (มอสค์)    สุเหร่า 

 lake    (เลค)    ทะเลสาบ 

 animal farm   (แอนนิเมิล ฟาร์ม)  ฟาร์มเลี้ยงสตัว ์

 shopping centre  (ชอพพิง เซนเทอะ)  ศูนย์การค้า 
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 market    (มาร์คคทิ)   ตลาด 

 famous restaurant  (เฟมเมิส เรสทะรอนท์)  ร้านอาหารที่มชีื่อเสียง 

 water park   (วอเทอะ พาร์ค)   สวนน้ า  

 beach    (บีช)    ชายหาด 

 

 

        ที่มาจาก  http://kr.tourismthailand.org/  8 ส.ค. 57 

 

island    (ไอเลินด์)   เกาะ 

 cave    (เคฟว์)    ถ้ า 

 National Park   (แนชันเนิล พาร์ค)  อุทยานแห่งชาต ิ

 Thai restaurant  (ไท เรสทะรอนท์)  ร้านอาหารไทย 

 Sunday market  (ซันเดย์ มาร์คคิท)  ตลาดนัดวันหยุด 

 orchid farm   (ออร์คดิ ฟาร์ม)   ฟาร์มกลว้ยไม ้

floating market  (โฟลทิง มาร์คคทิ)  ตลาดน้ า 

      

 

 

 

 

 

 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
203 

ดูตวัอยา่งแผ่นพับน้ี สังเกตได้วา่ใช้ภาษาอังกฤษที่กระชบั ไม่เยิ่นเย้อ สะดดุตาและน่าสนใจ 

 

   ที่มาจาก  Transit City Tour Seoul & Incheon City 
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เน้ือหาโดยย่อของแผ่นพับมดีังน้ี : 

 Transit tour courses are offered at the Incheon International Airport for you when 

you have time while waiting for your next flight. The tour begins and ends at the airport. 

The advantages of Transit tour are that there are various tour courses to fit different 

schedules and budget. These tour courses are fast, safe, and fun. There are shopping tour 

and temple tour as well. 

 

 แนวคิดของ Transit tour คอืการให้บริการทวัร์ระยะสั้น ๆ ที่สนามบินนานาชาติอินชอนในชว่งรอ

เที่ยวบินของผู้โดยสาร ทวัร์เร่ิมต้นและจบลงที่สนามบิน ความได้เปรียบของ Transit tour คือมีบริการ  

จัดทวัร์หลากหลาย เหมาะกบัเวลาและงบประมาณที่มอียู่ ทัวร์น้ีใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ปลอดภัยและ

สนุกสนาน รวมทั้งมีทัวร์ซ้ือของ (shopping tour) และเที่ยววดั (temple tour) ใหเ้ลือกดว้ย 

 

courses   (คอร์ส)    แนวคิด การปฏิบตั ิการจัด 

are offered   (อา ออฟเฟอะด์)  ให้บริการ จดัไวใ้ห ้

when you have time  (เวน ย ูแฮฟว ์ไทม์)  เมื่อคุณมีเวลา 

next flight   (เนคซ์ท ไฟลท์)  เที่ยวบินตอ่ไป 

advantages   (แอดวานทิจส์)   ความได้เปรียบ ผลทีไ่ด้รับ 

various    (แวร์เรียส)   หลากหลาย 

fit    (ฟีท)    เหมาะสม 

schedule   (สเคจดูล)   ตาราง (เวลาบิน) 

budget    (บัดเจทท)์   ค่าใช้จา่ย งบประมาณ 

fast, safe, and fun  (ฟาสท,์ เซฟ, แอนด ์ฟัน) รวดเร็ว ปลอดภัยและ 

        สนุกสนาน 
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ที่มาจาก  แผ่นพับ The Wonderland of Snow South Korea 

 

 เน้ือหาในแผ่นพับพอสรุปไดว้่า เมอืงกังวอนในประเทศเกาหลใีต้ได้ชือ่วา่เมืองมหัศจรรย์ของหิมะ 

(The Wonderland of Snow) เพราะหิมะจะตกคร้ังแรกที่เมืองน้ีในเดือนพฤศจิกายน และหิมะหมดใน

เดอืนมีนาคมของปีถดัไป เปน็เวลาประมาณ 66 วัน ซ่ึงยาวนานกวา่ทีอ่ื่น ผูค้นจึงมักจะไปเล่นกีฬา          

ฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ที่นี ่โดยเฉพาะสก ีมีรีสอร์ทมากมายหลายแห่ง ฤดหูนาวทีก่งัวอนโดจะปกคลุม

ไปทั่วด้วยหิมะสีขาว 
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ที่มาจาก  แผ่นพับ The Wonderland of Snow Korea 

 

 Winter in South Korea starts with the first snowfall in Gangwondo in November and 

ends in March. Skiers come to Gangwon province for the ski trip. They can enjoy a variety of 

winter sports here. The average days of snowfall in the winter here are between 30.2 - 66 

days.  
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 ฤดูหนาวในเกาหลใีตเ้ร่ิมเมือ่หิมะตกคร้ังแรกในเมืองกังวอนโด ในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงจะสิ้นสุด

ในเดือนมีนาคม นักเล่นสกีจะเดินทางไปเล่นกันที่จังหวดักังวอน ที่น่ันจะมีกฬีาฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ให้

เลอืกเล่นมากมาย ซ่ึงมีระยะเวลาใหเ้พลดิเพลินกัน 30-60 วัน 

  

ขอให้นักศกึษาทบทวนเน้ือหาสาระ ท าความเข้าใจกบัค าศัพท์และส านวนต่าง ๆ ใหช้ัดเจน     

แล้วท ากิจกรรมที่ 45 และกจิกรรมที่ 46 

 

กิจกรรมที่  45 

Choose the best answer. 

1.  Which one could be a festival? 

a.  palace 

b.  lake 

c.  food 

d.  park 

2.  Janet wants to visit a tourist attraction in Ho Chi Minh city. Which place she should visit? 

a.  restaurant by night 

b.  Ho Chi Minh monument 

c.  Opera House 

d.  local market 

3.  Mustafa comes from Bahrain. He’d like to pray. Where would he go? 

a.  to a church 

b.  to a temple 

c.  to a mosque 

d.  to a private place 
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4.  Which flower do you think about when we have a conversation of the Netherlands? 

a.  rose 

b.  lotus 

c.  lavender 

d.  tulip 

5.  What is the most important objective of the leaflet? 

a.  to advertise 

b.  to exibit 

c.  to show 

d.  to present 

 

กิจกรรมที่  46 

Fill in these blanks with the following words. 

 

 

 

 David spent 3 hours in Kew Garden. He still remembered every moment there.         

It was a big …………(1)………… in London. He sat on a bench nearby a small pond. Look at 

the surroundings without any destination. It recalled him the day he went there after his 

marriage to Joan. In the garden, there was a small …………(2)………, selling some souvenirs. 

There were postcards of many corners in the garden and various …………(3)…………… in 

London, such as : the …………(4)………… Palace, no. 10 …………(5)…………, London Bridge, 

Big Ben, the West Minster Abbey, etc.   

 In the afternoon, he walked along the bank of the River Thames. He could see 

London Tower and the Big Ben from the other side of the river. He appreciated this trip very 

much. 

 

Buckingham       botanical       garden       museum       historical sites       Downing Street 
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 สิ่งที่นักเดินทางได้รับหลังจากติดต่อเข้าพกั (check in) ในโรงแรม คือ คูปองอาหารเช้า 

(breakfast coupon) เพราะอัตราค่าห้องพกั (room rate) จะรวมอาหารเชา้ (included breakfast)  

ของโรงแรมไว้ด้วย 

 

 

         ที่มาจาก  http://news.promotiontoyou.com  9 ส.ค. 57 

 

      coupon คูปอง เป็นค าที่เรียกทับศัพท์จากภาษาฝร่ังเศส ในที่นีเ้ป็นค านาม 

แปลวา่ บตัร ตัว๋ บัตรแลกสนิค้า หรืออาจหมายถึงบัตรลดราคา 

 

การออกเสียงศัพท์ค าน้ีมีหลายแบบ คือ 

   ค ู- ปง  ใกลเ้คียงกับการออกเสียงค าต้นฉบบัของฝร่ังเศส 

  ค ู- พอน 

  ค ู- เพิ่น 

การออกเสียงไม่วา่จะแบบใดกเ็ข้าใจได้ 

 ในโรงแรมที่พัก ระหวา่งเวลา 07.00 - 10.00 น. มกัเป็นเวลารับประทานอาหารเช้า คนไทยมัก

ไปแต่เช้าเพราะชินกับการตืน่เชา้ เร่ิมรับประทานอาหารเช้าเพื่อออกเดินทางซ่ึงใชเ้วลานานมากกวา่จะถึง

ที่ท างาน สว่นชาวตา่งชาติสว่นใหญก่วา่จะรับประทานอาหารเช้าก็เป็นชว่งเวลา 09.00 น. เพราะฉะน้ัน

Coupon   
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เวลารับประทานอาหารกลางวันของเราจึงเป็นเวลา 12.00 - 13.00 น. ส่วนชาวตา่งชาติไมว่่าจะตาม

ส านักงาน โรงเรียน มหาวทิยาลัย มเีวลารับประทานอาหารกลางวันในช่วง 13.00 - 14.00 น. 

หมายความวา่ ถ้านักศกึษาจะติดต่องานทางยุโรป นักศกึษาจะต้องทราบว่าเวลาท าการ (office hour)          

อยู่ระหวา่งเวลา 09.00 - 13.00 น. และ 14.00 - 17.00 น. รวมแลว้ 8 ชัว่โมง ในการท างาน แต่บ้านเรา

เวลาท าการ คือ 08.30 - 16.30 น. รวม 8 ชัว่โมง ก็จริง แต่นับเวลาอาหารกลางวันรวมอยูด่้วยน่ัน

หมายความวา่เราท างานแคว่ันละ 7 ชัว่โมงเทา่น้ัน หลายคนที่ทราบควรรีบท างานให้คุ้มเงินเดือน 

 

 กลับมาที่โรงแรมเวสติน (Westin) ในออ็ตตาวา (Ottawa) ประเทศแคนาดา (Canada) ใน

ห้องอาหาร มาดกูันสิวา่ถา้จองห้องพกัแลว้จะไดห้รือไมแ่ละมีอะไรส าหรับอาหารเชา้บ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the Hotel Counter 

 

Receptionist  :    Good afternoon, madame. May I help you? 

Guest   :    Yes, my name is Victoria Houseward. I’ve reserved a room here. 

Receptionist  :    Ms. Victoria Houseward Just a moment, madame. 

Yes, I have your reservation. A single room from 24-26 September, 

isn’t it? 

Guest   :    Yes, that’s right. 

Receptionist :    Very good, madame. Would you please fill out this form? 

     Kindly sign your name here.  

      after the guest finishes       

Receptionist  :    How are you going to pay, madame? By cash or credit card? 

Guest   :    Cash. 

Receptionist  :    May I see your passport, please? 

Guest   :    Yes, here it is.  

Receptionist  :    Thank you, madame. Here’s your key card and breakfast coupon.                      

Our restaurant is on the 2nd floor. Your room number is 2016.                     

The porter will show you up. 

Guest  :    Thank you. 

Receptionist  :    Thank you. Have a nice evening, madame. 
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คุณวคิทอเรีย  เฮาสเวิร์ด  ได้จองโรงแรมไว้ระหวา่งวันที ่24-26 กันยายน โดยจองหอ้งเดี่ยว 

เมื่อไปตรวจสอบปรากฏว่ามข้ีอมูลอยู่แลว้ คุณวคิทอเรียได้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบยีนเข้าพัก และ

พนักงานตอ้นรับ (Receptionist) ได้ใหก้าร์ดหอ้ง 2016 ให ้พร้อมคูปองอาหารเชา้ (breakfast coupon) 

แก่คุณวคิทอเรีย  เฮาสเวิร์ด โดยสอบถามวา่จะจ่ายค่าทีพ่ักอย่างไร คุณวคิทอเรียกต็อบวา่จะจ่ายโดย 

เงินสด (cash) 

 

ทีนี้ขอให้นักศึกษาทบทวนบทสนทนาอีกสักหน่ึงเร่ืองคอืที่ห้องบรรยายของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พนักงานตอ้นรับทักทายแขก คุณวิคทอเรียจึงยื่นคูปองอาหารเช้าให ้พนักงานตอ้นรับจึงอธิบายวา่

อาหารเช้ามอีาหารอเมริกัน อาหารแบบทวีปยุโรป และอาหารเอเชียบางอยา่งและขอให้มคีวามสุขกบั    

การรับประทานอาหารเชา้  

 ขอให้นักศกึษาสังเกตวา่พนักงานตอ้นรับจะกลา่วทักทายแขกก่อนอยา่งสุภาพ ตอบค าถามและ

แนะน าเร่ืองตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจบดว้ยประโยคอวยพรหรือแสดงความปรารถนาดี เช่น 

- Have a nice evening.  

- ขอให้มคีวามสุขตลอดคืนน้ี 

 

At the Hotel Restaurant 

       

Receptionist :   Good morning. 

Guest  :   Good morning.                                    

    This is my coupon,  

    room number 2016. 

Receptionist :   Thank you. We have  

American breakfast,  

Continental breakfast     

and some Asian dishes. Enjoy your breakfast. 

Guest  :   Thank you. 

Receptionist :   Thank you. Have a nice evening, madame.  

ที่มาจาก  http://eat.edtguide.com/ 8 ส.ค. 57 
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- Enjoy your breakfast.  

- ขอให้มคีวามสุขกับการรับประทานอาหาร 

 ถ้าจะไปรับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารที่โรงแรม ต้องน าคูปองอาหารเช้าไปด้วย  

นักศึกษาลองมาดูค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการรับประทานอาหารในโรงแรมดังต่อไปน้ี 

 Good afternoon  (กูด อาฟเทอะนูน)  สวัสดีตอนกลางวัน 

Good morning   (กูด มอร์นิง)   สวัสดีตอนเช้า 

 2016    (ทเวนที ซิคซ์ทีน)  อ่านวา่  twenty-sixteen 

         หรือ two - o - one - six 

         ตามความถนดั 

 reseve    (ริเซิร์ฟว)   จอง ถา้เป็นค านามใชว้่า  

         reservation  

 Just a moment   (จัสท์ อะ โมเมินท์)  รอสักครู่ หรืออาจใช้   

Just a minute.  

 Sign    (ไซน์)    ลงชื่อ 

keycard   (คีคาร์ด)   บัตรส าหรับเข้าหอ้ง 

Breakfast coupon   (เบรคฟาสท ์คูพอน)  คูปองส าหรับรับประทาน 

        อาหารเช้า 

 The porter   (เธอะ พอร์เทอะ)  พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

 American breakfast  (อะเมริเคิน เบรคฟาสท์)  อาหารเช้าแบบอเมริกัน  

จะมีครบทุกอย่าง คือ 

 milk    (มิลค์)    นมสด 

 coffee    (คอฟฟี)   กาแฟ 

 tea    (ที)    ชา 

 juice    (จูส)    น้ าผลไม ้

 yoghurt   (โยเกิร์ท)   โยเกิร์ต 
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 cornflakes   (คอร์นเฟลกส์)   เกล็ดข้าวโพดส าหรับ 

ราดนมสดและโรยน้ าตาล 

 fruit salad   (ฟรูท แซลเลิด)   สลัดผลไม ้

 fried egg   (ไฟรด์ เอก)   ไข่ดาว 

 scrambled egg   (สแครมเบลิด ์เอก)  ไข่กวน 

 omelette   (ออมะลทิ)   ไข่เจียว 

 ham    (แฮม)    แฮม 

 sausage   (ซอซิจ)   ใส้กรอก 

 bacon    (เบเคิน)   เบคอน (หมู 3 ชั้น) 

 salad    (แซลเลดิ)   สลัด 

 fresh fruit   (เฟรช ฟรุท)   ผลไม้สด 

 bread    (เบรด)    ขนมปัง 

 butter and jam   (บัทเทอะ แอนด์ แจม)  เนยสดและแยม 

 pastry    (เพสทรี)   ขนมปังหวาน 

 cake    (เคค)    เคก้ 

 Continental breakfast  (คอนทเินินเทิล เบรคฟาสท์) อาหารเช้าแบบยุโรปไม่ม ี

         อาหารประเภทเน้ือสัตว์  

ส่วนไข่มักเป็นไข่ตม้  

(boiled egg) แต่อาหาร 

แป้งอื่น ๆ ยังคงมีครบ 

 Asian dishes   (เอเชิน ดิชเชส)   อาหารของเอเชีย  

ซ่ึงส่วนใหญเ่ป็นอาหาร 

อินเดีย (Indian food) และ

อาหารจีน (Chinese food)  
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 Enjoy your breakfast.  (เอนจอย ยัวร์ เบรคฟาสท์) ขอใหอ้ิ่มอร่อยกับอาหารเช้า  

         หรืออาจพูดว่า Enjoy your  

meal. ขอให้อิ่มอร่อยกับมือ้ 

อาหารของคุณก็ได ้ 

เป็นมารยาททีด่ีของเจ้าบา้น 

ที่มักอวยพรผู้มาพกั และ

 แน่นอนการขอบคุณเป็นสิ่งที่ 

ทุกคนในโลกตอ้งการ เพราะ 

สร้างความชื่นอกชื่นใจ ท าให ้

มีก าลังใจเพิ่มมากขึ้น 

 

 เมื่อเข้าใจในค าศัพท์และส านวนตา่ง ๆ แล้ว ให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ 47 และกิจกรรมที่ 48  

 

กิจกรรมที่  47 

Choose the best answer. 

1.  Where does the word “coupon” originally come from? 

a.  English 

b.  American 

c.  Turkish 

d.  French 

2.  What does the hotel guest get after check in at the front desk? 

a.  card 

b.  coupon 

c.  room number 

d.  hotel map 
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3.  Which is an office hour in European countries? 

a.  08.30 – 12.00 hrs. and 13.00 – 16.30 hrs. 

b.  09.00 – 12.00 hrs. and 13.00 – 16.00 hrs. 

c.  09.00 – 13.00 hrs. and 14.00 – 17.00 hrs. 

d.  09.30 – 13.00 hrs. and 14.00 – 17.30 hrs. 

4.  Which is an Asian dish? 

a.  tuna salad 

b.  club sandwich 

c.  vegetable soup 

d.  noodle soup 

5.  Which item is correct? 

Willy stays at room number  1115. 

a.  eleven - fifteen 

b.  eleven – one - five 

c.  one – eleven - five 

d.  one – hundred – eleven – five 

 

ในหลายประเทศมกีารเพิ่มก าลังซ้ือจากลูกค้าดว้ยการแจกคูปอง ได้แก่ 

discount coupon  คูปองลดราคา ซึ่งท ากันหลายลักษณะ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า 

10% off coupon  คูปองลดราคา 10% ของราคาจ าหน่าย 

buy 1 get 1 free coupon คูปองซ้ือ 1 แถม 1 

food court coupon  คูปองจ าหน่ายอาหารที่ศูนยอ์าหาร 

gift shop coupon  คูปองลดราคาสินคา้ในร้าน 

ในคูปองมีการระบุเงื่อนไข (condition) ไว้ เช่น มวีันหมดอายุ (expired date) การใช้คูปอง 

หรือระบุชนิดสินคา้ที่ซือ้ 1 แถม 1 หรือก าหนดวา่ต้องซ้ือสินค้าราคาเท่าใดจึงจะมีสทิธิ์ใช้คูปองตาม

เงื่อนไข ลองพิจารณาเงื่อนไขต่อไปน้ี  
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- You can buy 3 colours of lipsticks by using 50% off coupon. 

คุณสามารถซ้ือสิปสติก 3 สี เหล่าน้ีได้โดยใช้คูปองส่วนลด 50% 

- Pay cash with this buy 1 get 1 free coupon. 

จ่ายเงินสดพร้อมกับคูปองซ้ือ 1 แถม 1 ฟรี 

   ฯลฯ 

 การใช้คปูองสว่นลดตา่ง ๆ หรือแถมน้ีคงต้องอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจอย่างชัดเจนกอ่นใช้ 

 

กิจกรรมที่  48 

Match column A to column B. 

 

A 

 

B 

 

............... 1. Dorothy stays at a hotel in the 

States.  

............... 2. Ben doesn’t like European food 

much. 

............... 3. Tina likes pastry very much. 

............... 4. Mike paid 50 dollars for the 

hotel room.  

............... 5. Maggie has her holiday in 

France for a couple of days.  

 

a.  She doesn’t mind having a bland 

Continental  breakfast every morning. 

b.  She gains two pounds after visiting her 

mom in Washington D.C. 

c.  Every morning she has a delicious 

American breakfast.  

d.  It’s not spicy. 

e.  It included an American Breakfast. 
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ตอนที่  2 

Travel Manual 

 

ไม่ว่าใครกต็ามทีเ่ดินทางไปต่างถิ่นต้องอาศัยคู่มอืการเดนิทาง (Travel Manual) เพราะ           

การเดินทางคนเดียวตามล าพังต้องอาศัยความเชือ่มั่นในตนเอง (self – reliance) ที่สูงมาก ต้อง

ตัดสินใจ (make decision) ได้อยา่งถูกต้อง โดยใช้ข้อมลู (information) ที่ได้รับและชั่งน้ าหนัก 

(weight) ก่อนว่าตดัสินใจอย่างไรจึงจะดีที่สดุ 

manual  คู่มือ เป็นค านาม สามารถใชค้ านามมาท าหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์ขยายได้ หมายถึง 

เกี่ยวกับคู่มือ ดังน้ัน travel manual จึงหมายถึงคู่มือการเดินทาง ซ่ึงมีข้อมลูที่ใช้ประโยชน์ในระหวา่ง

การเดินทาง ทั้งเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ (sign) อกัษรย่อ (abreviation) และตารางเวลา (time table) 

 ในตอนที่ 2 น้ีจึงน ามาฝากเฉพาะสิ่งตา่ง ๆ และเร่ืองราวที่ใช้จริงในการเดินทางเท่าที่จ าเป็น

เท่าน้ัน เพือ่ประโยชน์ในการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาเร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางอยา่งแท้จริง 

บางเร่ืองที่เกินความจ าเป็นจงึไม่ได้น ามากล่าวถึงในชดุการเรียนทางไกลชุดน้ี เพราะการเรียนรู้เช่นน้ี

ต้องการให้สอดคล้องกับชีวติจริงเทา่น้ัน 

 

 

 

 ระหว่างเดินทางตามสถานทีต่่าง ๆ นักเดินทางจะเห็นเคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ (Sign) 

มากมาย บางเคร่ืองหมายและสัญลักษณ์อาจไมคุ่้นตา และหากก ากับดว้ยภาษาอังกฤษก็อาจไม่ม่ันใจว่า

บอกอะไร แตด่้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา น่าจะช่วยได้บ้าง ถา้ไม่แน่ใจให้รอดูหรือรอถามคนแถวน้ัน

ดีกว่าที่จะท าผดิพลาด 

  sign  (ไซน์)  เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ เคร่ืองแสดง เป็นค านาม  

ถ้าเป็นค ากริยา แปลว่า ลงนาม เขียนเคร่ืองหมาย  

เขียนสัญลักษณ์ 

 

 

เร่ืองที่  1  Sign 
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 ในช่วงการเดินทางโดยรถ มเีคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ระหวา่งทางที่เห็นอยู่ประจ า ได้แก่ 

 

     no parking  ห้ามจอด 

 

     no entry   ห้ามเข้า 

 

     turn left  เลี้ยวซ้าย 

 

     turn right  เลี้ยวขวา 

 

     u - turn  กลับรถ 

 

เมื่อไปถึงสถานีที่ซึ่งมีทางส าหรับรถเข้าออก ที่ประตูจะเห็นป้าย 

 

        ทางเขา้ 

 

        ทางออก 

 

         รถเดินทางเดียว 

 

ภายในอาคารส าคญัมักมปีระตูส าหรับคนเดินเข้าและประตูส าหรับเดินออก 

 

        ทางเขา้ 

 

        ทางออก 

 

IN 

OUT 

One - Way 

ENTRANCE 

EXIT 
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เร่ืองส าคญัที่ทกุคนต้องทราบคือ หอ้งสุขา เรียกได้หลายอย่าง ไมว่่าจะเป็นทา่อากาศยาน 

หน่วยงานขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หอ้งอาหาร จะเห็นสญัลกัษณ์หญิงและชาย อย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังน้ี 

 

        ห้องน้ าหญิง 

 

        ห้องน้ าชาย 

 

GENTS ย่อมาจาก GENTLEMEN 

 

        สุขา 

 

ในโรงแรมบางแห่งอาจใช ้

  

 ห้องน้ ามกัแบ่งเป็นส่วนของห้องสุขา

และส่วนที่มอี่างล้างมือ กระจก     

บางแห่งมีเกา้อี้นั่งพักได ้

ในแถบยุโรปบางประเทศยังเห็นปา้ยทีเ่ขียนดว้ยค าวา่ 

 

        สุขา 

 

ที่เห็นได้บอ่ย คือ 

 

        ห้องน้ า 

 

W.C. ย่อมาจาก WATER CLOSET 

 

LADIES 

GENTS 

TOILET 

REST ROOM 

LAVATORY 

W.C. 
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สถานทีบ่างแห่งแยกห้องน้ าชายและหญิงโดยใช้ค าวา่  

 

        ห้องน้ าหญิง 

     

        ห้องน้ าชาย 

 

และยังมีร้านอาหารบางแห่งเช่นกันที่ใช้ภาพวาดแทนห้องน้ าหญิงและหอ้งน้ าชาย 

                 

                            ที่มาจาก  2g.pantip.com 8 ส.ค. 57 

นอกจากนี้แลว้สถานบันเทิงบางแห่งกต็ั้งชือ่หญิงสาวและชายหนุ่มไวห้น้าห้องน้ าหญงิและ

ห้องน้ าชาย ทั้งน้ีแลว้แต่แนวคดิทีห่ลากหลายกันไป 

   

 

อุปกรณ์ในห้องน้ าที่ควรทราบ ได้แก ่

  Sink    (ซิงค์)    อ่างลา้งมือ ลา้งหนา้ 

  urinal    (ยัวรินัล)   โถปัสสาวะชาย 

  commode   (คะโมด)   โถส้วม 

ค ากริยาทีใ่ช้บอ่ย คือ 

  flush    (ฟลัช)    กดน้ าที่ชกัโครก 

ส าหรับ toilet paper  (ทอยลทิ เพเพอะ)  คือ  กระดาษช าระ 

 

MEN 

WOMEN 
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ห้องอาหาร มกัมีป้ายบอกวา่  

 

       ไม่อนุญาตให้น าสตัวเ์ลี้ยงเข้ามาภายในร้าน 

 

       จองแล้ว 

 

ยังมีป้ายอื่น ๆ ที่พบอีกมาก ได้แก่ 

 

    roundabout หรือ   circle วงเวียน 

 

    The disabled,   คนพิการ 

    The handicapped  

 

        ห้ามรบกวน 

 

        ท าความสะอาดห้อง 

 

        อันตราย 

 

      

 

(No durian inside) ห้ามน าทเุรียนเข้าข้างใน 

 

 

        

ปลอดภัยไวก้่อน 

NO PETS ALLOW 

RESERVED 

DO NOT DISTURB 

MAKE UP THE ROOM 

DANGER 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
222 

 

        ห้ามเดินลัดสนาม 

 

        เขตโรงเรียน 

 

        ขับช้า ๆ  

 

        โค้งหักศอก 

 

        หยุด 

 

สังเกตปา้ยที่สนามบินตอ่ไปน้ี 

 

        

 

        ประตู 

 

        ศุลกากร 

 

        ของหายไดค้ืน 

 

        จุดนัดพบ 

 

        ส าแดง 

 

        ไม่มีสิ่งของตอ้งส าแดง 

KEEP OFF THE GRASS 

SCHOOL ZONE 

DRIVE SLOWLY 

SHARP CURVE 

STOP 

CHECK IN 

GATE 

CUSTOMS 

LOST AND FOUND 

MEETING POINT 

DECLARE 

UNDECLARE 

จุดชั่งน้ าหนักกระเปา๋เดินทางและ                

รับตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน 
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 เมื่อนักศึกษาท าความเข้าใจค าศัพท ์ส านวนและเนือ้หาสาระตา่ง ๆ เกี่ยวกบัคู่มอืการเดินทางแล้ว 

ขอให้นักศกึษาท ากิจกรรมที ่49 และกิจกรรมที่ 50 

 

กิจกรรมที่  49 

Choose the best answer. 

1.  Which word has the same meaning as “lavatory”? 

a.  small room 

b.  water closet 

c.  fitting room 

d.  bathroom 

2.  What does this sign mean? 

 

 

a.  DEAD END 

b.  ENTRANCE 

c.  EXIT 

d.  NO ENTRY 

3.  In a restaurant, you see a “reserved” sign. What does this sign mean? 

a.  The table is for the last customer. 

b.  The table is kept cleaned. 

c.  The table is booked already. 

d.  The table is broken. 
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4.  Where do you see “KEEP OFF THE GRASS” sign? 

a.  at school 

b.  at home 

c.  at the football field 

d.  at the playground 

5.  Which counter will you go to if you want to weigh your luggage? 

a.  declare counter 

b.  check in counter 

c.  luggage weight counter 

d.  ticket counter 

 

กิจกรรมที่  50 

Match column A to column B. 

 

A 

 

B 

 

……………… 1. get a boarding pass  

……………… 2. passport check 

……………… 3. nothing to declare 

……………… 4. wait for someone 

……………… 5. collect luggage 

 

a.  baggage claim 

b.  meeting point 

c.  check in counter 

d.  undeclare 

e.  customs 
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                                ที่มาจาก  http://socialintegrated.com/ 9 ส.ค. 57 

 

 ขณะเดินทาง หากสังเกตปา้ยโฆษณาขนาดใหญ่ (cutout) ป้ายโฆษณาบริเวณป้ายรถเมล ์     

ป้ายหนา้ร้านตา่ง ๆ ตามห้างสรรพสินค้า โฆษณาทา้ยรถประจ าทาง โฆษณาที่รถไฟฟ้า มักเห็นค าย่อหรือ    

ตัวย่ออยู่มากมาย 

abbreviation ค าย่อ ตัวย่อ ท าหน้าทีเ่ป็นค านาม 

abbreviate ย่อ  เขียนย่อ  เป็นค ากริยา 

abbreviated สั้น ท าให้สั้น เป็นค าคุณศัพท์ 

 

 ค าย่อที่ใช้อยูเ่สมอมีหลายประเภท ได้แก่ 

   สถานภาพบคุคล 

   วฒุิการศึกษา 

   วัน 

   เดือน 

   สถานศึกษา 

Abbreviation   
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   เวลา 

   ทีอ่ยู ่

   ต าแหน่ง 

   ยศ 

   อื่น ๆ  

 

บางตวัอยา่งค าย่อแตล่ะประเภท 

 personal status สถานภาพบุคคล 

   Mrs.   Misses  นาง 

   Ms.   Miss/Misses นางสาว/นาง 

   Mr.   Mister  นาย 

 

 academic degree  วุฒกิารศึกษา 

   Cert. in……  Certificate in………..  ประกาศนียบตัร......... 

   B.Ed.  Bachelor of Education  ครุศาสตรบัณฑิต  

   M.D.   Doctor of Medicine  แพทยศาสตรบัณฑิต 

   Ph.D.  Doctor of Philosophy  ปริญญาเอก 

  

Day วัน  

  Tue.  Tuesday  วันอังคาร 

   Wed. Wednesday  วันพุธ 

   Thur. Thursday  วันพฤหัสบด ี
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Month   เดือน 

   Jan.  January  มกราคม 

   Feb.  February  กุมภาพันธ ์

   Aug.  August   สิงหาคม 

  

 

 ที่มาจาก  http://www.homeidea.in.th/  8 ส.ค. 57 

 

Educational Institute  สถานศึกษา สถาบัน 

   Sch.  School   (สคูล)   โรงเรียน 

   Univ. University  (ยูนิเวอซทิี)  มหาวิทยาลัย 

   DEI  Distance Education Institute (ดิสเทินซ์ เอดจุเคชัน อินสทะทิวท์) 

สถาบันการศึกษาทางไกล 

 Time เวลา 

   hrs.  hours   (เอาเออะส์)  นาฬิกา 

   a.m.  ante meridian  (เอนท ีมะริดเดียน) เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน 

   p.m.  post meridian   (โพสท์ มะริดเดียน) เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน 

 address  ที่อยู่ 

   add.  address  (แอดเดรส)  ที่อยู ่

   rd.  road   (โรด)   ถนน 
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 position  ต าแหน่ง 

   Dir.  Director  (ไดเรคเทอะ)  ผู้อ านวยการ 

   Prof.  Professor  (โพรเฟสเซอะ)  ศาสตราจารย์ 

   Dr.  Doctor   (ดอคเทอะ)  ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 rank ยศ 

   Col.  Colonel   (เคอเนิล)  พันเอก 

   Capt. Captain  (แคพเทน)  ร้อยเอก 

   Pol. Capt. Police Captain  (พะลีส แคพเทน) ร้อยต ารวจเอก 

 Others  อื่น ๆ 

   Col.  College   (คอลลิจ)  วิทยาลัย 

   U.K.  United Kingdom (ยูไนทิดด ์คิงเดมิ) สหราชอาณาจักร 

   U.S.A. United States of America  (ยูไนทดิด์ สเททส ์ออฟ อะเมริกา) 

         สหรัฐอเมริกา 

   St.  Saint   (เซนท์)   นักบุญ 

   Str.  Street   (สทรีท)   ถนน 

   Ave.  Avenue   (แอฟวะนิว)  ถนนกวา้งใหญ ่

   no.  number  (นัมเบอะ)  หมายเลข จ านวน 

   tel.  telephone  (เทลละโฟน)  โทรศัพท ์

   fax.  facsimile   (แฟคซิมมะลี)  แฟ็กซ ์   

   Co.  Company  (คัมพะนี)  บริษัท 

   Ltd.  Limited   (ลิมมิทดิ)  จ ากดั 

   rm.  room   (รูม)   ห้อง 

   fl.  floor   (ฟลอร์)   ชั้น 

 
  oC  degree Celsius  (ดิกรี เซลเซียส) องศาเซลเซียส 

 
  oF  degree Fahrenheit (ดิกรี ฟาร์เรินไฮท์) องศาฟาเร็นไฮต ์
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   km.  kilometre  (คะลอมมิเทอะ)  กิโลเมตร 

   m.  metre   (มีเทอะ)  เมตร 

   in.  inch   (อินช์)   น้ิว 

   cm.  centimetre  (เซนทะมีเทอะ)  เซนตเิมตร 

   ml.  millilitre  (มิลลลิีเทอะ)  มิลลลิิตร 

   doz.  dozen   (ดัชเซิน)  1 โหล 

   bht.  baht   (บาท)   บาท 

   pcs.  pieces   (พีส)   จ านวนชิ้น 

 ค าย่อที่น ามาให้นักศึกษารู้จักเหลา่น้ี เลือกเฉพาะค าที่พบเห็นเป็นประจ าในชวีติประจ าวัน แม้ไม่

ครบทั้งหมดแตค่าดว่าจะเปน็ประโยชน์บ้าง เพราะเมือ่มองเห็นค าย่อตา่ง ๆ จะนึกถึงค าเต็มพร้อม

ความหมายของค าศัพท์ไดท้ันท ี

 สังเกตการใชค้ าย่อในตัวอยา่งประโยคตอ่ไปน้ี 

- Mrs. Dorothy Parker teaches at Thammasat University. 

- นางโดโรธี ปาร์คเกอร์ สอนอยูท่ี่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

- Dr. George Aker got his Ph.D. from Florida State University. 

- ดร.จอร์จ เอเคอร์ ได้รับปริญญาเอกจากมหาวทิยาลัยรัฐฟลอริดา 

- I have an appointment with Jane on Wed. 9 Aug. 

- ฉันมีนัดกับเจนวันพธุที ่9 สิงหาคม 

- The Dir. of DEI will meet all students soon. 

- ผู้อ านวยการสถาบันการศึกษาทางไกลจะพบนักศกึษาทุกคนในเร็ววันน้ี 

- Come back at one p.m. 

- กลับมาเวลาบา่ยโมงนะ 

- He lives on Rama IV Rd. near Lumpini park. 

- เขาพักอยู่ถนนพระราม 4 ใกล้สวนลุมพินี 

- My nephew is a handsome Capt. in Royal Thai Army. 

- หลานชายของฉันเป็นร้อยเอกรูปหลอ่ในกองทัพบก 
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- She met him on the last St. Valentine’s Day. 

- เธอได้พบเขาเมือ่วันวาเลนไทน์ที่แล้ว 

- During a seminar, Steve stays on fl. 6 rm. no. 615. 

- ระหว่างการสัมมนา สตีฟพักบนชั้น 6 ห้องหมายเลข 615 

- The weather here is fine. It’s about 23 oc at daytime. 

- อากาศที่นี่ด ีอุณหภูมิราว 23 องศาเซลเซียส ในตอนกลางวัน 

- Rayong is approximately 200 kms. from BKK. 

- ระยองอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครราว 200 กิโลเมตร 

- This bottle contains 500 ml. of Oolong tea. 

- ขวดน้ีบรรจุชาอูห่ลงในปริมาณ 500 มิลลลิติร 

- Her handbag costs only 650 bht. 

- กระเป๋าถือของเธอราคาเพียง 650 บาท 

 จากตัวอย่างประโยคเห็นไดว้่าภาษาเขียนสามารถเขียนย่อได้มากมาย แตเ่มื่อเป็นภาษาพดู      

บางค าอาจพูดเต็มและบางค าก็พดูย่อได้ ขอยอ้นไปดูตวัอย่างประโยคทีใ่หเ้ล็กน้อย 

ค าย่อที่มักพดูเต็ม ได้แก ่

Mrs.   Missis   (มีสซิส) 

Dr.   Doctor   (ดอคเทอะ) 

Wed.   Wednesday   (เวนซ์เดย์) 

Aug.   August   (ออกัสท์) 

Dir.   Director  (ไดเรคเทอะ) 

Rama IV  Rama fourth  (รามา ฟอร์ธ)  

rd.   road   (โรด)  

Capt.   Captain  (แคพเทิน) 

St.   Saint   (เซนท์) 

fl.   floor   (ฟลอร์) 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
231 

rm. no.   room number  (รูม นัมเบอะ) 

  oc   degree Celsius  (ดิกรี เซลเซียส) 

kms.   kilometres  (คะลอมมิเทอะ) 

bht.   Baht   (บาท) 

ส าหรับค ายอ่ที่พดูย่อได้ ไดแ้ก่ 

Ph.D   Doctor of Philosophy (พี-เอช-ดี) 

DEI   Distance Education Institute  (ด-ีอ-ีไอ) 

p.m.   post meridian   (พี-เอ็ม) 

ml.   millilitre  (มิล  หรือ เอ็ม-แอล)  

 

กิจกรรมที่  51 

Choose the best answer.  

1.  How do you abbreviate the word “Distance Education Institute”? 

a.  EID 

b.  IDE 

c.  DIE 

d.  DEI 

2.  What is the abbreviation of “facsimile”? 

a.  fac 

b.  fax 

c.  fag 

d.  flag 
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3.  Pol. Capt. Win is now working at the …………………………… . 

a.  Thai Royal Police. 

b.  Thai royal police 

c.  royal Thai police 

d.  Royal Thai Police  

4.  What does the bold word stand for? 

Distance Education Institute is under the MOE. 

a.  Minister of Education 

b.  Ministry of Education 

c.  Ministerial of Education 

d.  Ministrant of Education 

5.  Which is the right abbreviation of “Doctor of Philosophy”? 

a.  Ph.D. 

b.  PH.d. 

c.  P.h.d. 

d.  P.h.D. 
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กิจกรรมที่  52 

Match column A to column B. 

 

A 

 

B 

 

………………… 1. Doctor of Medicine 

………………… 2. Professor 

………………… 3. United Kingdom 

………………… 4. Saint 

………………… 5. Company Limited 

 

a.  Prof. Henry brought 2 students for a 

study in Japan. 

b.  Michel teaches at the St. John College. 

c.  Maxima Co. Ltd. was bankrupt because of 

the corruption. 

d.  He got an M.D. abroad last year. 

e.  Amanda went to the U.K. to do her 

second degree. 
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เร่ืองที่  2  Timetable   
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 นักเดินทางกับตารางเวลา (timetable) เป็นของคู่กัน เมือ่เดินทางในบา้นเราต้องรู้เวลารถตู้ 

(van) รถไฟ (train) รถไฟฟ้า (electric train) ทั้งรถไฟลอยฟ้า (sky train) และรถไฟใต้ดิน 

(underground หรือ subway) รวมทั้งรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศระหว่างจังหวดั (coach/bus) 

เคร่ืองบินภายในประเทศ (domestic airlines)  

 หากเดินทางระหวา่งประเทศ ต้องรู้เวลาสายการบินระหว่างประเทศ (international airlines) 

รวมทั้งรถไฟและรถปรับอากาศระหว่างเมือง 

 ข้อมูลตารางเวลาการเดินทาง (travelling timetable) จึงจ าเป็นที่นักเดินทางตอ้งรู้ ซ่ึง 

ปัจจุบันหาดูได้ทางเว็บไซต์ (website) หรือจากแผ่นพับที่มีแจก ณ สถานที่นั้น ๆ แตใ่นหลายที่จะท า

ป้ายประกาศติดไว้ทีส่ถานี (station)  

 

ค าศัพทท์ี่พบเห็นและใชก้ันอยู่เสมอ ได้แก่ 

 information  (อินฟอร์เมเชิ่น)  ข้อความบนปา้ยติดอยู่ที่จุดให้บริการข้อมลู 

 departure  (ดีพาร์เชอะ)  การออกเดินทาง 

 departure time  (ดีพาร์เชอะไทม ์) เวลาออกเดินทาง 

 arrival   (อะไรเวลิ)  การเดินทางถึงสถานทีห่มาย 

 arrival time  (อะไรเวลิ ไทม์)  เวลาเดินทางถึงสถานที่หมาย 

 destination  (เดสทะเนเชิน)  สถานทีห่มายปลายทาง 

 depart   (ดีพาร์ท)  ออก ออกจาก หรืออาจใชค้ ากริยา  

leave แทนได้ แต่ในตารางเวลาเดินทาง 

มักใช้ depart ได้แก ่

- The coach departs Glasgow to Aberdeen at 9 a.m. 

- รถโดยสารออกจากกลาสโกว์ไปอเบอร์ดีน เวลา 9 โมงเช้า 

- The plane departs Bangkok to London at 01.30 hours. 

- เคร่ืองบินออกจากรุงเทพฯ ไปลอนดอนเวลา 01.30 นาฬกิา 
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ในภาษาพดูทัว่ไปบอกวา่ 

- Bob will leave Kings Cross station for Braxton station within 

half an hour. 

- บอ็บจะออกจากสถานีคิงสค์รอสไปสถานีแบร็กซ์ตันภายใน                

คร่ึงชั่วโมง 

- Tina will take a bus. She will depart from platform 12 at      

2 p.m. 

- ทน่ีาจะไปด้วยรถโดยสาร เธอจะออกเดินทางจากชานชลาที ่12 

เวลาบา่ย 2 โมง 

ในตารางเวลาจะเป็นตวัย่อ ดังน้ี 

 Departure หรือ     Dep. 

 Arrival  หรือ     Arr. 

 

สังเกตวลีทีใ่ชก้ันอยู่ประจ า ได้แก ่

 to depart  Bangkok  to Pukhet   ออกจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ต 

 to leave Bangkok  for Pukhet   ออกจากกรุงเทพฯ เพื่อไปภเูกต็ 

 to travel from Bangkok  to Pukhet   เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปภเูก็ต 

to take a trip from Bangkok to Pukhet  เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปภเูก็ต 

 to take a journey from Bangkok to Pukhet เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปภเูก็ต 

 

ตัวอย่างวลีที่ยกมาน้ี เพือ่ใหเ้ห็นว่าภาษาอังกฤษมีให้เลอืกใช้ได้มากมาย วลีที่ง่ายควรจ าและ

น าไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์ในชีวติประจ าวัน สว่นวลีใดทีค่ดิวา่ยากเกินไปกเ็พียงแคใ่หรู้้จักเทา่น้ัน           

ไม่จ าเป็นตอ้งน าไปใชท้ั้งหมด ท าได้แค่น้ีก็นับวา่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้ว 

นอกจากนี้ค าศพัท์ทีเ่หมือนหรือคล้ายกันกใ็ช้แทนกันได ้เช่น timetable ตารางเวลา หรือ itinerary 

รายละเอียดการเดินทาง หรือ schedule ตารางเวลา ก าหนดการ เป็นต้น 
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ผู้โดยสารหญิงคนหน่ึงไปซือ้ตัว๋ไป-กลับสระบุรี โดยน่ังรถไฟชั้น 2 คา่รถไฟราคา 200 บาท     

ซ่ึงรถไฟขบวนแรกจะมาเวลา 10.30 น. เทียบชานชลาที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the Tickets 

 

Clerk :  Good morning, madame.  

 What can I do for you? 

Passenger   :   Good morning. I’d like to go  

 to Saraburi 

Clerk        :   Do you want a single  

 or return? 

Passenger   :   I’ll come back this evening. 

Clerk        :   O.K., That’ll be a day return.  

   Which class do you want to sit?  

Passenger   :   Second class please 

Clerk        :   A day return, second class. 

Passenger   :   How much do I have to play? 

Clerk        :   If you travel after 10 a.m. it’ll be cheaper. 

Passenger   :   O.K., I’ll do that then. Which train is the first one? 

Clerk        :   The first one will leave at 10.30 on platform no.6. 

Passenger   :   Thank you. 

Clerk        :   That’ll be 200 baht then. 

Passenger   :   Here you are. 

ที่มาจาก  
 www.oknation.net  8 ส.ค. 57 
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อ่านตวัอยา่งตารางเวลาการบินพร้อมข้อความอธบิายต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Singapore Airlines flight number SQ 0975 departs Bangkok on 4 May at 12 : 40 and 

arrives Singapore at 16:05. Then SQ 0962 departs Singapore (Terminal 2) for Jakarta 

International Airport (CGK) at 17:20 and arrives at 18:05 on the same day. The return 

flights from CGK is SQ 0959 on 8 May at 14:10 to Singapore at 16:45. Then from Singapore 

by SQ 0978 at 18:35 to BKK at 20:00. Baggages allowance are 20 kilogrammes. 

ELECTRONIC TICKET RECEIPT 

 

ISSUE DATE AND PLACE : 18 APR 11    DR PUNNAPAYAK HUNSA 

35379960 

SPORE AIRLINES 

RESV OFFICE 

BANGKOK 

 

DEAR DR. PUNNAPAYAK 

 

THANK YOU FOR USING THE SINGAPORE AIRLINES ELECTRONIC TICKET 

SERVICE. THIS IS YOUR TRAVEL ITINERARY AND RECEIPT. 

 

TICKET NUMBER : 618 2119177691 2            BOOKING REFERENCE ; LSAU 24 

 

NAME  :  PUNNAPAYAK/HUNSA   DR 

 

TICKET    :   618 2119177691 

FROM  TO  FLIGHT  DATE DEP ARR ST BGA 

BANGKOK SINGAPORE SQ0975   H 04MAY  1240 1605 OK 20K 

SINGAPORE T2 JAKARTA CGK SQ0962    H 04MAY  1720 1805 OK 20K 

JAKARTA CGK SINGAPORE SQ0959    H 08MAY 1410 1645 OK 20K 

SINGAPORE T2 BANGKOK SQ0978   H 08MAY 1835 2000 OK 20K 

 

NOT  VALID  BEFORE    1/  2/  3/  4/ 

NOT  VALID  AFTER 1/04 JUN 2/04 JUN 3/04 JUN 4/04 JUN 

 

TAX  :  YQ 4260 TAX  :     TS 700 TAX  :      XT 590 

FARE  :         :  THB  9000 

AMOUNT RECEIVED  :  THB 14550 

 

 

 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
238 

ต่อไปเป็นตัวอย่างตารางรถบัสที่สนามบินภเูกต็และการอ่านตาราง 

 

 

ที่มาจาก  http://www.aiportbusphuket.com/timetable.html 

 
 
 

Thai airways (TG 201) and Air Asia (FD 3021) arrive Phuket Airport at 8:35 in the 

morning. To take the airport bus to Phuket town, the bus leaves at 8:45, arrives Indigo 

Pearl Hotel at 8:50, Heroines Monument at 9:10 and Central Big C at 9:25. If you take the 

10:15 bus, the arrival time at Heroines Monument will be 10:40. 
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 ที่มาจาก  http://www.aiportbusphuket.com/timetable.html 
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จากตัวอย่างตารางเวลาการเดินทางด้วยพาหนะตา่ง ๆ นักศึกษาคงเดินทางได้ดว้ยความมั่นใจ

ข้ึน และไม่พลาดการเดินทาง และขอให้นักศึกษาท า กิจกรรมที่ 53 และกิจกรรมที่ 54 

 

กิจกรรมที่  53 

Choose the best answer. 

1.  What is another word for the subway? 

a.  underneath 

b.  undercroft 

c.  underground 

d.  underway 

2.  From where can you easily get your needed information on travelling timetable? 

a.  map 

b.  website 

c.  underground 

d.  underway 

3.  Lily will …………………… Dover for Rotterdam next summer. 

a.  go 

b.  departing 

c.  travel 

d.  leave 

4.  The …………………… time from Tokyo is 09.30 hrs. 

a.  departure 

b.  arrival 

c.  local 

d.  international 
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5.  The plane …………………… Bangkok to Shanghai International Airport rather late at night. 

a.  takes off 

b.  from 

c.  departs 

d.  leaves 

 

กิจกรรมที่  54 

Fill in these blanks with the following words. 

 

 

 

 Linda has 15 day vacation next month. Therefore she searches for the …… (1)……   

of an airline. It’s the …………(2)………… flight from Malaysia to Germany. She’ll book a 

…………(3)………… at one of the famous agencies. Because of the economic situation,          

she must warn herself not to pay too much money. She asks for the …………(4)…………,         

so she’ll be able to plan on working before her …………(5)………… . 

 

   itinerary    travelling timetable           flight           low cost           return ticket 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  5 

Forms 

โครงสร้างของหน่วย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2.1  มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 รู้จักแบบฟอร์ม ใบสมคัร ใชค้ าศัพท ์ส านวนพูดที่นิยมใชแ้ละประโยคลดรูป 

 

รายละเอียดขอบข่ายเน้ือหา 

 ตอนที่  1  Filling Form 

เร่ืองที่  1 Customs Immigration Form 

เร่ืองที่  2 Registration Form 

 ตอนที่  2  Self development for entering society and world community 

เร่ืองที่  1 Starting Conversation with Foreigner 

เร่ืองที่  2 Proper Manner 

 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 10  ชัว่โมง 

 

สื่อการเรียนรู้ 

 ชุดการเรียนทางไกลรายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหสัรายวชิา พต 33007          

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ศึกษารายละเอียดจากชดุการเรียนทางไกล 

 2.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในชุดการเรียนทางไกล 

 3.  ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมจากแหล่งเรียนรู้หรือสือ่ที่มอียู่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 

การประเมินผล 

 ประเมินผลด้วยตนเองจากการท าแบบทดสอบและกิจกรรมแต่ละตอน แลว้ตรวจสอบค าตอบและ

แนวค าตอบกิจกรรมท้ายเล่ม 
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ตอนที่  1 

Filling Form 

 

 การกรอกแบบฟอร์มเป็นเร่ืองที่นักเดินทางหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ นับตั้งแตก่ารกรอกข้อมลูเพื่อขอ 

passport (หนังสอืเดินทาง) ขอ visa (เอกสารการอนุญาตเข้าเมือง) ยังมีแบบฟอร์มการขอเข้าประเทศ 

(immigration form) ของดา่นตรวจคนเข้าเมอืง (Immigration) การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรม        

(hotel register form) การสมัครเข้าเป็นสมาชิกต่าง ๆ (member application form) การกรอก

แบบฟอร์มจึงเป็นข้อมลูตนเอง (personal information) ผู้เกี่ยวข้อง (related person) จุดมุ่งหมาย     

ในการกรอกข้อมลู (purpose) ซ่ึงเป็นข้อมูลประเภทเป็นจริง (true) หรือข้อเท็จจริง (fact) 

 

 

 

 

ที่มาจาก  www.travelfish.org 7 ส.ค. 57 

 

 การเดินทางเข้าประเทศใดกต็าม ผู้เดินทางตอ้งกรอกแบบฟอร์มการขอเข้าประเทศทีด่่านตรวจ

คนเข้าเมอืงประเทศน้ัน ๆ เมือ่ได้รับแบบฟอร์มก่อนเดินทางหรือขณะเดินทาง ขอใหอ้า่นอย่างละเอียด

แล้วกรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 

เร่ืองที่  1  Immigration Form 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอเข้าประเทศ (Arrival Card) ของด่านตรวจคนเข้าเมอืงหรือเรียกทัว่ไปว่า 

แบบฟอร์มขาเข้า (Arrival Card) และแบบฟอร์มการขอออกประเทศ (Departure Card) ของดา่นตรวจคน

เข้าเมือง  

 

 

ที่มาจาก  http://www.ladyinter.com/   7 ส.ค. 57 

 

 ในแบบฟอร์มขอเข้าประเทศ (Arrival Card) นักศกึษาจะต้องกรอกนามสกลุ ชือ่ สญัชาต ิเพศ 

เลขทีห่นังสือเดินทาง เลขทีว่ีซ่าหรือตรวจลงตรา วัน เดอืน ปเีกดิ เที่ยวบินหรือพาหนะที่ใช้เดนิทาง 
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และที่อยู่ในประเทศไทย ส่วนแบบฟอร์มขาออก (Departure Card) น้ัน นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมลู

เช่นเดียวกับแบบฟอร์มขาออก แต่ไม่ตอ้งกรอกเลขที่วซ่ีาและที่อยูใ่นประเทศไทย 

 

 ขอให้นักศกึษาดูตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มทั้ง 2 แบบใหเ้ข้าใจ 

 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องมักมคี าศัพท์ ดังน้ี 

 Mr./Mrs./Miss/Others    นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ 

 name      ชื่อต้น ชือ่ตวั 

 middle name      ชื่อกลาง เช่น ชื่อนักบุญ เปน็ต้น 

 Family name, surname หรือ last name  ชื่อสกุล หรือชื่อท้าย 

 sex      เพศ 

 male/female     ชาย/หญิง 

 Flight or Other Vehicle no.    เที่ยวบินหรือพาหนะอื่น 

       เที่ยวที่..................... 

 nationality หรือ citizenship   สัญชาต ิ

 Passport no.     เลขทีห่นังสือเดินทาง  

 Visa no.     เอกสารอนญุาตใหเ้ข้าเมือง ตรวจลงตรา  

เลขที.่..............  

 date of birth     วัน เดือน ปี เกดิ 

 Address in Thailand    ที่อยู่ในประเทศไทย 

 Signature     ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) 

 For official use     ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 (Arrival from น้ัน เฉพาะประเทศญี่ปุ่น เรียก Embarkation Form) 

 

 

 ในปัจจุบัน ความส าคญัของการกรอกแบบฟอร์มในระหวา่งการเดินทางลดลงเนื่องจากมักมี     

การใช้ระบบอเิลก็ทรอนิกส์มาชว่ย เช่น การ scan น้ิวมือ การลงทะเบียนลว่งหนา้ online เป็นต้น ท าให้
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หลายประเทศ งด หรือ ลด ข้ันตอนการกรอกแบบฟอร์ม เช่น U.S.A. เหลอืเพียงแค่ customs form เพื่อ

แสดงรายการสิ่งของที่น าเข้าประเทศ ส่วนมาเลเซีย เวียดนาม ไม่มีการกรอกแบบฟอร์มใด ๆ เป็นต้น 

 

 

  ที่มาจาก  http://www.sc.mahidol.ac.th/   7 ส.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก  http://www.panoramio.com/  7 ส.ค. 57 

 

 

ที่มาจาก  http://www.sc.mahidol.ac.th/   7 ส.ค. 57 

  

ต่อไปน้ีจะเป็นตัวอย่างการผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมอืง ขอให้นักศึกษาตั้งใจศกึษาวิธกีารและ

ค าศัพท ์ส านวน รูปประโยคที่จะใชใ้นการผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมอืงที่ใช้ปฏิบตัิโดยทั่วไปด้วย 
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 ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง เจา้หน้าที ่(Immigration officer) สอบถาม             

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง (the purpose of your visit) ว่ามาลตี้องการเข้าประเทศแคนาดาเพื่ออะไร 

ซ่ึงมาลตีอบว่าเพื่อท่องเที่ยว (for tourism) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ถามวา่จะพักอยู่ที่ไหน มาลี

ตอบว่าอยู่ที่โรงแรมแชงกรีลาในเมืองโตรอนโต เจ้าหน้าที่จึงถามว่าเที่ยวบินที่มาเทีย่วบินอะไร มาลีจึง

ตอบว่า TG911 เจ้าหน้าที่จงึบอกใหเ้ข้าไปที่ผู้โดยสารขาเข้า (arrival section) ดา้นใน และไปเอากระเป๋า

เดินทาง (get your baggage) แล้วและอวยพรให้สนกุกับการท่องเที่ยว มาลีจึงกลา่วขอบคุณ 

 ในการเดินทางเขา้ประเทศใดกต็าม นักศึกษาต้องผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมอืง (Immigration) ซ่ึง

เจ้าหน้าที่ (Immigration officer) อาจจะสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เช่น  

 

At the Immigration Counter 

 

Immigration officer  :   Good morning. How long  

  do you want to  

  stay in Canada? 

Malee           :   For 2 weeks. 

Immigration officer  :   What is the purpose  

  of your visit? 

Malee           :   For tourism. 

Immigration officer  :   Where will you stay in Canada? 

Malee           :   At the Shangri-La Hotel in Toronto.   

Immigration officer  :   What is your flight number? 

Malee           :   TG911. 

Immigration officer  :   Please go to the arrival section inside and get your baggage,  

     Have a nice trip. 

Malee           :   Thank you. 

Immigration officer  :   You’ re welcome. 

ที่มาจาก  abangboyc.blogspot.com 7 ส.ค. 57 
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- Where do you come from? 

- What is your country of origin? 

- คุณมาจากประเทศไหน 

- What is your purpose for coming? 

- คุณมามวีัตถุประสงคอ์ะไร 

- How many people are travelling with you? 

- มีคนเดินทางร่วมมากับคุณกีค่น 

- May I see your passport, please? 

- ขอดูหนังสือเดินทางดว้ยครับ/ค่ะ 

- May I see your boarding pass, please? 

- ขอดูบตัรข้ึนเคร่ืองบินดว้ยครับ/ค่ะ 

เมื่อท าความเข้าใจการกรอกแบบฟอร์มทั้งสองแบบ และตัวอย่างการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงแลว้ 

ให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่ 55 และกิจกรรมที่ 56 

 

กิจกรรมที่  55 

Choose the best answer. 

1.  Which sentence is correct? 

a.  Every country calls the same name as the Customs Immigration Form. 

b.  Most are personal informations. 

c.  The forms of an enter or exit any countries are exactly the same. 

d.  The related person must be the one who stays with you. 

2.  Which is the last name of “Mr. Christopher Andrew Schnider”? 

a.  Mister 

b.  Christopher 

c.  Andrew 

d.  Schnider 
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3.  What else can you call “last name and surname”? 

a.  parents name 

b.  general name 

c.  family name 

d.  ancestor’s name 

4.  Which word has the same meaning as “immigration”? 

a.  custom 

b.  customer 

c.  embark 

d.  embarkation 

5.  “Miss Stephanie Theresa Campbell” From this name, what do you call Theresa? 

a.  middlename 

b.  middleman 

c.  middlemost 

d.  middling 

 

 

กิจกรรมที่  56 

Meiling took a plane from Beijing to Tokyo. She received an Immigration Form on board. 

She read through it and tried her best filling such form and she noticed something. Now 

match column A to column B in accordance with this information. 
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A 

 

B 

 

……………… 1.  She had her Immigration Form 

……………… 2.  She was from Beijing 

……………… 3.  Meiling travelled alone 

……………… 4.  Meiling is the first name 

……………… 5.  She noticed that the form was 

called the Embarkation Form 

 

a.  not the Immigration Form. 

b.  of a Chinese girl who loved travelling 

alone. 

c.  on the plane. 

d.  and she was going to Tokyo. 

e.  from China to Japan. 

 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก   http://www.bondstreettour.com/ 7 ส.ค. 57 

 

 เมื่อผูเ้ดินทางผ่านเข้าประเทศอื่นไปแล้ว บางคนอาจมีทีพ่ักของญาติพี่น้องหรือเพือ่นสนิท แต่

บางคนจ าเป็นตอ้งเข้าพกัในโรงแรม จึงต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าพกั (Registration Form) 

 

 

เร่ืองที่  2  Registration Form 
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ที่มา www.foodandhotelex.com 7 ส.ค. 57 

 

 ค าศัพท์ที่พบในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าพัก เป็นค าทั่วไปที่ใกล้เคียงกับค าที่ใช้กรอก

แบบฟอร์มอื่น ๆ ได้แก่ 

name - surname/ family name (เนม-เซอร์เนม/ แฟมมะลี เนม)  ชื่อ - ชื่อสกลุ 

nationality หรือ citizenship  (แนชชะแนลละท ีหรือ ซิททิเซินชิพ) สัญชาต ิ

country    (คันทรี)     ประเทศ 

occupation    (ออคควิเพชัน)    อาชีพ 

permanent address   (เพอร์มะเนินท ์แอดเดรส)  ที่อยู่ถาวร 

telephone    (เทลละโฟน)    โทรศัพท ์

mobile phone หรือ cell phone  (โมไบล์ โฟน หรือ เซล โฟน)  โทรศัพทเ์คลื่อนที ่

passport number    (แพสพอร์ท นัมเบอะ)   หมายเลขหนังสือ 

          เดินทาง 
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 การกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนทัว่ไป หากผูส้มัครรู้ค าศัพทใ์นแบบฟอร์มทีต่้องกรอก        

ก็ไม่ใช่เร่ืองยาก ส่วนใหญ่แบบฟอร์มลกัษณะน้ีต้องการข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เพื่อติดต่อกลับไปยังผู้สมัคร

เมื่อมเีหตุจ าเป็น 

 ในบ้านเรามีการกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน ทั้งกรอกลงบนกระดาษและกรอกผา่นระบบ  

อิเล็กทรอนกิส์ เทา่ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปนั้น การกรอกแบบฟอร์มลงบนกระดาษ เมื่อจะเข้าพักโรงแรม      

จะกรอกเมื่อผูเ้ข้าพักเดินทางมาถึงทีต่้อนรับแขก (front office หรือ front desk) ดว้ยตนเอง มกีารลง

ลายมือชื่อเป็นหลกัฐานต่อหน้าพนักงานโรงแรมก่อนรับการ์ดเปิดห้อง (key card) ไปเปิดห้องพกั 

  

ขอให้นักศกึษาลองศกึษาบทสนทนาต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check-in Without a Reservation (Walk-in) 

 

Receptionist   :   Good morning, sir.  

   Welcome to  

   Grand Chaopraya Hotel.  

   What can I do for you, sir? 

Guest  :  Good morning. I’d like a room  

   for tonight. 

Receptionist   :   Do you have a reservation? 

Guest  :  No, I don’t. 

Receptionist   :   O.K., How many persons? And What kind room would you like, sir? 

Guest  :  Umm. That’s for one person. I’d like a single room with  

   bath and balcony.  

Receptionist   :   Do you have a preference for smoking or non-smoking? 

Guest  :  Non-smoking, please. 

ที่มา www.priceline.com 7 ส.ค. 57 
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 พนักงานตอ้นรับของโรงแรมแกรนด์ เจา้พระยา สอบถามแขกที่เข้ามาใช้บริการหอ้งพักคืนน้ีวา่        

จองห้อง (a reservation) ไว้หรือเปล่า และจะพักกี่คน ซ่ึงแขกตอบว่าไมไ่ด้จองและจะพักคนเดียว         

พนักงานตอ้นรับจึงจัดห้องเดี่ยวใหห้มายเลข 1240 ทีช่ัน้ 12 โดยจดัหอ้งที่ไม่สบูบหุร่ี (non-smoking room) 

ให้ ซึ่งแขกจะจา่ยคา่ที่พกัดว้ยเงินสด (cash) ก่อนให้บตัรเปดิหอ้ง (key card) พนักงานได้สอบถามชื่อ ทีอ่ยู่

และขอดูบตัรประจ าตัวประชาชน (identification card) แล้วให้แขกกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าพกั (the 

 

Receptionist   :   O.K., You’ll be in room 1240. How will you pay, sir? 

Guest  :  Cash. 

Receptionist   :   Many I have your name please? 

Guest  :  Tao Tankhun. 

Receptionist   :   And may I take your home address, please? 

Guest  :  It’s 11/4 3 Group Bangplad, Pakkred, Nonthaburi 11120. 

Receptionist   :   Could you fill out the registration form, please?  

   And may I have your identification card in order to complete  

   the check-in, sir. 

Guest  :  Here it is. 

Receptionist   :   Thank you very much, sir. 

Guest  :  Is the breakfast included? 

Receptionist   :   Yes, it is the breakfast and is served in Ratree Restaurant  

   from 6.30 in the morning. 

Guest  :  Alright. 

Receptionist   :   Here’s your identification card, and here’s your key card.  

   It’s room 1240 on the twelfth floor. The elevator is on the right, sir. 

Guest  :  Thank you very much. 

Receptionist   :   Enjoy your stay. 
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registration form) แขกถามว่าราคาคา่หอ้งพักรวมอาหารเชา้หรือยัง ซ่ึงพนักงานตอ้นรับบอกว่ารวมแลว้ 

อาหารเช้าเร่ิม 6.30 น. ทีห่อ้งราตรี 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการจองห้องพักแบบธรรมดา 

 

ที่มากจาก web.thu.edu.tw  7 ส.ค. 57 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการจองห้องพักผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

      ที่มาจาก  http://www.ikohchang.com/th/bookingguide.htm 7 ส.ค. 57 

 
 
 

ปัจจุบันนักเดินทางสามารถจองที่พักล่วงหน้าตามความต้องการผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์    

ซ่ึงความพอใจในสถานที่พักย่อมแตกต่างกันไป ทั้งเร่ืองของประเภท ระดบั ราคา สถานที่ตั้ง และ       

สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ผูเ้ข้าพกัจะได้รับ เรียกวา่เลือกตามความพอใจไดท้กุอย่าง 
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     ที่มาจาก  http://blog.zizzee.net/7 ส.ค. 57 

  

นอกจากนี้ยังมีการกรอกแบบฟอร์มส าหรับการใชบ้ริการธนาคารในการเปิดบญัชีธนาคาร จะมี 

การกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อในใบสมคัร นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่นอีกมาก เช่น สมคัรเป็นสมาชกิ          

ตามสถานที่ตา่ง ๆ เพือ่ให้บริการตาม fitness centre สระว่ายน้ า ศูนย์การคา้ ร้านอาหาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

    ที่มาจาก  http://www.novotelbkk.com/   7 ส.ค. 57 

 

 

 

        ที่มาจาก http://travel.edtguide.com  7 ส.ค. 57 

 

 

 

 

       ที่มาจาก  www.homedecorthai.com  7 ส.ค. 57                    

 

http://travel.edtguide.com/
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ค าศัพทท์ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาจมีดังน้ี 

 fill in the form  หรือ fill out the form (ฟิล อิน เธอะ ฟอร์ม หรือ ฟลิ เอาท์ เธอะ ฟอร์ม) 

         กรอกลงแบบฟอร์ม 

 type        (ไทพ์)   พิมพ์ 

 write        (ไรท์)   เขียน 

 capital letter หรือ block letter     (แคพพิเทิล เลทเทอะ หรือ บลอค เลทเทอะ) 

         อักษรตัวพิมพ์ใหญ่  

 mail หรือ send       (เมล หรือ เซนด์)  ส่ง 

 within        (วิธอิน)   ภายใน 

 duration of stay      (ดูเรชัน ออฟ สเท)  ระยะเวลาการพ านัก 

 address       (แอดเดรส)   ที่อยู ่

 permanent address      (เพอร์มะเนินท์ แอดเดรส) ที่อยู่ถาวร 

 pay by cash       (เพ บาย แคช)  จ่ายโดยเงินสด 

 pay by credit card      (เพ บาย เครดดทิ คาร์ท) จ่ายโดยบตัรเครดิต 

 pay through bank account     (เพ ธรู แบงค ์อะเคานท์) จ่ายผ่านทางสมุดบญัช ี

    

 

 

 

 

 

 

   ที่มาจาก  www.bloggang.com  7 ส.ค. 57 

 

 

 

     ที่มาจาก  www.bloggang.com  7 ส.ค. 57 
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กิจกรรมที่  57 

Choose the best answer. 

1.  David is an assistant professor at Victoria University in Australia. He was born in this 

country. What is his citizenship? 

a.  Australia citizen 

b.  Australia 

c.  Australian 

d.  Australia people 

2.  Alice lives in Malaysia but her parents are Singaporean.  

What nationality is she? 

a.  Malay 

b.  Malasian 

c.  Singapore 

d.  Singaporean 

3.  Which item is the permanent address? 

a.  home address 

b.  office address 

c.  school address 

d.  hotel address 

4.  Which is the block letter? 

a.  A  B  C  D 

b.  a  b  c  d 

c.   

d.   

 a b c d   
A B C D 
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5.  Jim visits his friend in Quebec. Normally he has his own house in Ottawa. His parents are 

settled down in Toronto. However, all of them will not move to other country any more. 

Where is Jim’s permanent address? 

a.  Toronto 

b.  Canada 

c.  Ottawa 

d.  Quebec 

 

กิจกรรมที่  58 

Match column A  to column  B. 

 

A 

 

B 

 

…………… 1.  John is a businessman. 

 

…………… 2.  Dorothy was born in 

Switzerland. 

…………… 3.  My cell phone is an old – 

fashioned one. 

…………… 4.  I lost my bank account 

somewhere. 

…………… 5.  Sally has to pay within a 

month. This month is June. 

 

a.  She really loves her country where she 

was born. 

b.  I went to report at the police station. 

 

c.  There fore, she’ll pay by the end of June. 

 

d.  He satisfies in his occupation. 

 

e.  My mother will buy me a brand new one 

for my birthday. 
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ตอนที่  2 

Self Development for Entering Society and World Community 

 

 การเข้าสู่สังคมและชุมชนโลกต้องอาศัยการพัฒนาตนเอง (Self development) เป็นอย่างแรก 

ก่อนอื่นเร่ิมจากการมองย้อนกลับมาทีต่นเองก่อนว่าจะตอ้งพัฒนาเร่ืองใด ทกุคนมคีวามสามารถในตนเอง 

แต่ต้องยอมรับวา่หากตัวเราต้องพัฒนา ไม่ได้หมายความว่าเราด้อยกว่าผู้อื่น สังคมจะดีได้อยู่ทีค่นใน

สังคมตอ้งแข่งกับตนเองใหก้้าวไปข้างหน้า จึงจะน าพาสังคมและชุมชนโลกกา้วไกลได้ 

 self development  (เซลฟ์ ดิเวลเลิพเมินท์)  การพัฒนาตนเอง 

 for entering society  (ฟอร์ เอนเทอะร่ิง ซะไซอิท)ี เพื่อการเข้าสู่สังคม 

 and world community  (แอนด์ เวิร์ลด คะมิวนิที)  และชุมชนโลก 

 

 

 

 

ที่มาจาก  http://www.hatyaiflorist.com/  7 ส.ค. 57 

  

เร่ืองที่  1  Starting Conversation with Foreigner 
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การผูกมติร (make friend) กับบคุคลอื่นเป็นเร่ืองดี สังคมสงบสุขไดด้้วยมิตรภาพ (friendship) 

ที่ดตี่อกัน มีความคดิเห็น (opinion/idea/point of view) ที่ประกอบดว้ยเหตุผล (reason) ยอมรับ    

ความจริง (truth/fact) มีความชอบธรรม (legitimacy) ความซ่ือสตัย์ (honesty) เปีย่มด้วยความดีงาม 

(goodness/virtue/merit) แต่เหนือสิ่งอื่นใด คนเราต้องมีความรัก (love) และความเป็นมิตร 

(friendliness) จึงจะร่วมกันสร้างสังคมให้น่าอยู่ได ้

 ก่อนเร่ิมสนทนากับชาวตา่งชาติ เราทราบดวี่าเมืองไทยเป็นดินแดนแห่งรอยย้ิม (Land of Smile) 

ด้วยความเป็นคนไทย การยิ้มใหใ้ครสกัคนก็นับไดว้า่ชนะใจไปแลว้คร่ึงหนึ่ง 

 เมื่อยิ้มให้แล้วก็ตามด้วยการทักทายง่ายที่สุด คือ 

 

ที่มาจาก  http://www.dailyenglish.in.th/   7 ส.ค. 57 

 

  Hello.   สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ 

   

อาจทกัตามช่วงเวลาขณะน้ัน  

  Good morning.  สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ เมือ่พบกันตอนเชา้ 

  Good afternoon. เมื่อพบกันตอนบา่ย 

  Good evening.  เมื่อพบกันเวลาค่ า 
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แต่ต้องจ าให้ได้วา่ Good night. ไม่ใชก่ารทกัทายยามค่ าคืน แต่เป็นกลา่วลาเมือ่จะจากกันเวลากลางคืน

เท่าน้ัน 

 ก่อนพูดคุยกัน ขอฝากข้อห้ามบางประการใหท้ราบ เพราะคนไทยกบัคนต่างชาติย่อมมีวัฒนธรรม

ที่ตา่งกัน คนไทยเองยังชอบไม่เหมือนกัน ชาวตา่งชาตทิี่อยู่เมอืงไทยมาสักระยะหน่ึงอาจพอเข้าใจ     

คนไทยอยูบ่้าง แต่อยา่ถามบางเร่ืองที่เป็นการเสียมารยาท ได้แก่ 

   หา้มถามอาย ุ

   หา้มถามถึงสามหีรือภรรยา 

   หา้มถามฐานะการเงิน 

   หา้มถามถึงความจน ความรวย 

 โดยสรุปคือห้ามถามซอกแซก แม้แต่คนไทยเองก็ไม่ชอบ เพราะถือว่าเป็นเร่ืองส่วนตัว 

 ส่วนมากการเร่ิมพูดคุยกบัชาวตา่งชาตหิลังทักทายกันตามมารยาทแลว้ ชาวต่างชาตนิิยมพูดคุย

กันเกี่ยวกับสภาพอากาศ เพราะบ้านเมอืงเขาเวลาหนาวก็หนาวเหน็บ ตอ้งอยู่ในบ้านและอาคารเป็นสว่น

ใหญ่ ออกนอกบา้นล าบากเพราะหิมะตกเดินไม่สะดวก ขับรถก็ล าบาก เพราะฉะน้ันเมื่อใดที่อากาศเร่ิมอุ่น

ข้ึน ผู้คนจะออกจากบา้นและได้พบปะทักทายกัน สิ่งแรกที่ถามกันคือเร่ืองเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ ยิ่งถ้ามี

แสงแดด ยิ่งชอบมาก ผู้คนมีชีวติชวีา ลกัษณะการแต่งกายแปลกตา เพราะไม่ต้องใส่เสือ้คลุม (coat)  

 ต่อไปเป็นประโยคหรือข้อความตวัอยา่งที่ใชเ้ร่ิมต้นพูดคยุกับชาวต่างชาติทีบ่้านเมืองของเขา 

- The weather is good, isn’t it? 

- อากาศดี ใช่มั้ย 

 การออกเสียงท้ายประโยคจะข้ึนเสียงสูงแสดงวา่ต้องการค าตอบว่า Yes ใช่ หรือ No ไม่ใช่          

ถามแลว้กต็้องรอฟังค าตอบด้วยนะคะ ไม่ใช่ถามค าถามจบแล้วเดินหนีไป นี่ย่ิงเสียมารยาทไปใหญ ่     

เราคาดหวังวา่เขาจะตอบวา่   

- Yes, it is.   

- ใช่ค่ะอากาศดี 

 คงไม่ลืมนะคะวา่ชาวต่างชาติไม่ตอบเฉพาะค าวา่ Yes. หรือ No. แต่จะมคี าต่อท้ายข้อความน้ีคือ 

Yes, it is.  
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ถ้าจะตอบชนิดเต็มรูปประโยคกค็ือ Yes, the weather is good. แต่โดยทัว่ไปชาวตา่งชาตกิ็ไม่นิยมพูด

ซ้ าและยาว เหมอืนภาษาเขียน จึงตอบว่า Yes, it is. ค าว่า Yes. คือ ใช ่it ใช้แทนค าวา่ the weather 

ตามด้วย is ซ่ึงเป็นกริยาสามารถตดัค าว่า good ออกไปได้ เหลือค าตอบ แตเ่พียง Yes, it is. ก็เป็น      

ที่เข้าใจและถกูตอ้งตามไวยากรณ์อังกฤษแลว้ คือ It เปน็ประธาน is เป็นกริยา ก็นับว่าเป็นประโยคแลว้ 

 จากประโยคแรก จะเห็นว่ารูปแบบประโยค คือ 

 

 

 

 

ที่มาจาก  loeidansai.blogspot.com  7 ส.ค. 57 

 

  หากสภาพอากาศเป็นอยา่งไร ก็ใช้ค าศัพท์แทนค าว่า good ดังน้ี 

- The weather is warm, isn’t it? 

- อากาศอุ่นใช่ไหม 

- The weather is good, isn’t it? 

- อากาศดีใช่ไหม 
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          ที่มาจาก  http://www.siamrath.co.th  7 ส.ค. 57 

- The weather is cool, isn’t it? 

- อากาศเย็นใช่ไหม 

 

            ที่มาจาก  http://www.howto.in.th  7 ส.ค. 57 

- The weather is cold, isn’t it? 

- อากาศหนาวใช่ไหม 

 

                      ที่มาจาก  http://www.bloggang.com  7 ส.ค. 57 

 

- The weather is fine, isn’t it? 

- อากาศดีใช่ไหม 
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Good weather, isn’t it? 

- The weather is nice, isn’t it? 

- อากาศดีใช่ไหม 

ทั้ง 6 ประโยคข้างต้น อาจเปลี่ยนรูปแบบที่งา่ยกวา่น้ี คอื 

 

 

- Warm weather, isn’t it? 

- Cool weather, isn’t it? 

- Cold weather, isn’t it? 

- Fine weather, isn’t it? 

- Nice weather, isn’t it? 

 หากจะเพิ่มค าว่าคอ่นข้าง กค็ือ rather/quite/fairly ซ่ึงทั้ง 3 ค า มคีวามหมายเดียวกัน         

หากน าไปใชใ้นประโยคจะเป็นดังน้ี 

 

 

 

 

ที่มาจาก  http://www.oknation.net/8 ส.ค. 57 

 

- The weather is rather good, isn’t it? 

- อากาศค่อนข้างดใีช่ไหม 
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- The weather is quite warm, isn’t it? 

- อากาศค่อนข้างอุ่นใช่ไหม? 

- The weather is fairly cool, isn’t it? 

- อากาศค่อนข้างเย็นใชไ่หม 

- The weather is rather cold, isn’t it? 

- อากาศค่อนข้างหนาวใชไ่หม 

- The weather is quite fine, isn’t it? 

- อากาศค่อนข้างดใีชไ่หม 

- The weather is fairly nice, isn’t it? 

- อากาศค่อนข้างดใีชไ่หม 

ยังมีอีกรูปแบบหน่ึงที่ไม่ยาก ดังน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก phetchabun.kapook.com  6 ส.ค. 57             ที่มาจาก bearindyz.blogspot.com  6 ส.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

 

   ที่มาจาก tonglow.blogspot.com  6 ส.ค. 57            ที่มาจาก thai.cri.cn 6 ส.ค. 57 

 

- It’s a bit warm, isn’t it? 

- อากาศอุ่นเล็กน้อย ใช่ไหม 
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- It’s a bit cool, isn’t it? 

- อากาศเย็นเล็กน้อยใช่ไหม 

- It’s a bit cold, isn’t it? 

- อากาศหนาวเล็กน้อยใช่ไหม 

สังเกตไดว้า่ หากเพิ่มค าว่า a bit หรือเล็กนอ้ยจะขยายสภาพอากาศที่เป็นอยู่อกีรูปแบบ

หน่ึงที่ง่ายมาก คอื 

- Nice day, isn’t it? 

- อากาศดีใช่ไหม 

- Lovely day, isn’t it? 

- อากาศดีใช่ไหม 

- Good day, isn’t it? 

- อากาศดีใช่ไหม 

 การฝึกพดูประโยคเหล่าน้ีเปน็ประจ าจะช่วยให้พดูภาษาอังกฤษไดค้ลอ่งยิ่งข้ึน เพราะจ ารูปแบบ

ประโยคได้ เมื่อรู้จักค าศัพทเ์พิ่มมากขึ้น กส็ามารถใช้ศัพท์ไดห้ลากหลายย่ิงข้ึนเช่นกนั 

 น่ีเป็นการเร่ิมต้นสนทนากับชาวตา่งชาตติามวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาติกระท าอยู่ นอกจากเร่ิม   

การสนทนาเร่ืองความหนาวเย็นของอากาศแล้ว มาดตูัวอย่างเร่ืองอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ 

 

 ที่มาจาก  http://understandbooks.wordpress.com  6 ส.ค. 57 

 

- It’s cloudy, isn’t it? 

- เมฆมากใชไ่หม 

 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
269 

 

           ที่มาจาก  http://teeneelampang.com/ 6 ส.ค. 57 

- It’s windy, isn’t it? 

- ลมแรงใชไ่หม 

 

ที่มาจาก  http://news.voicetv.co.th  6 ส.ค. 57 

 

- It’s rainy, isn’t it? 

- ฝนตกใชไ่หม 

- It’s raining, isn’t it? 

- ฝนก าลังตกอยู่ใช่ไหม 

- It’s going to rain, isn’t it? 

- ฝนก าลังจะตกใช่ไหม 

http://teeneelampang.com/
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       ที่มาจาก   http://stmstyle.blogspot.com  6 ส.ค. 57 

 

- It’s sunny, isn’t it? 

- แดดแรงใช่ไหม 

 

นอกจากเร่ิมพูดคุยด้วยเร่ืองต่าง ๆ ที่ยกมาเป็นตัวอย่างแล้ว ยังอาจพูดคุยกันตาม

สถานการณ์และบรรยากาศรอบข้างอย่างง่าย ดังน้ี 

 

     ที่มาจาก  http://rongramdee.blogspot.com  7 ส.ค. 57 
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 จอห์นได้รับเชิญ (invitation) จากลัดดาไปงานเลี้ยง (party) เมื่อไปถึงได้รับการตอ้นรับอย่างดี

จากลัดดา จอห์นจึงบอกวา่การมางานเลี้ยงคร้ังน้ีเป็นประสบการณ์ที่ดีทีสุ่ดในประสบการณ์หน่ึงในการมา

ประเทศไทย ลัดดากลา่วขอบคุณและหวังวา่จอห์นจะเพลิดเพลินกับการมางานเลี้ยงวันน้ี 

 ขอให้นักศกึษาจ าส านวนการทักทายในตอนกลางคืน 

- Good evening.   (สวัสดีตอนกลางคืน) 

 

การแสดงความดีใจหรือยินด ี      “I’m so glad that   .”  เช่น 

- I’m so glad that you come   (ฉันดีใจทีคุ่ณมาได้) 

 

การกล่าวให้ความรู้สึกทีด่ี   “ I hope      .”   เช่น 

- I hope you will enjoy the evening.   (ฉันหวังวา่คุณจะได้รับความเพลิดเพลินในเย็นน้ี) 

ทีนี้ลองมาตดิตามงานเลี้ยงต่อว่าเป็นอยา่งไรบ้าง 

 

 

 

 

 

At the Party 

 

John :   Good evening, Khun Ladda.  

    Thank you for your invitation. 

Ladda :   Good evening, John You’re really welcome.  

    I’m so glad that you come. 

John :   It’s certainly one of my happiest experience  

    during my stay in Thailand. 

Ladda :   Thank you. I hope you will enjoy the evening. 

John :   Thanks a lot.  

ที่มาจาก  blog.match.com  7 ส.ค. 57 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลัดดาถามจอห์นว่าอาหารเปน็อย่างไรบ้าง จอห์นบอกวา่อาหารอร่อยมาก ลัดดาท าเองหรือเปลา่ 

ลัดดาบอกว่าท าเอง แล้วถามจอห์นว่าทานอะไรเพิ่มอกีสักนิดหรือไม่ จอห์นบอกวา่อิ่มแปล้แลว้ 

(completely full) ขอชิมนิดหน่อยก็พอ ลัดดาจึงใหช้ิมตม้ข่าไก่ ซ่ึงจอห์นไมเ่คยกินมาก่อน เมือ่ชิมแล้ว

บอกว่าอร่อยมาก แลว้ถามลดัดาวา่ท าเองหรือไปเรียนมาจากไหน ลดัดาจึงบอกวา่เรียนกับคุณแม่          

แล้วฝึกท าเอง คราวตอ่ไปจะท าผดัไทยให้รับประทาน 

 

At the Party 

 

Ladda  :   How do you like the food? 

John :   It tastes really wonderful.  

    Did you cook it? 

Ladda  :   Yes. I prepared it this afternoon.  

    Would you like some more? 

John :   O.K., just a little, please.  

    I’m completely full. 

Ladda  :   Oh! Would you like some soup instead? 

John :   What kind is it? 

Ladda  :   Tom yam kai in coconut milk. 

John :   No, this is my first time. How does it taste? 

Ladda  :   It’s good, try it. What do you think? 

John :   Wow! It is great. Did you make that also? 

Ladda  :   Exactly.  

John :   You’re really a good cook. 

Ladda  :   Thanks, next time I’ll make Phad Thai for us. 

John :   That sound good. Did you study cooking in school? 

Ladda  :   No, my mother taught me and I practiced whenever I could.   

 

ที่มาจาก  www.onerescue.tv 7 ส.ค. 57 
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คราวน้ีขอให้นักศึกษาเรียนรู้ค าศัพท์และส านวนตา่ง ๆ เกี่ยวกบัการรับประทานอาหารที่ส าคญั          

กันบ้าง 

- It tastes good. 

- น่ีรสอร่อยนะ 

 

 

 ที่มาจาก  http://share.psu.ac.th/  7 ส.ค. 57 

- It’s delicious.                                                            

- น่ีอร่อยดี 

- Try this. 

- ชิมน่ีสิ 

- Try some. 

- ชิมสักหน่อยนะ 

- Some more? 

- อีกหน่อยไหม 

- Good? 

- ดีไหม 

- Have some more. 

- รับประทานอีกหน่อยนะ 
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- Do you know this? 

- คุณรู้จักนี่ไหม 

 

   ที่มาจาก  http://software.thaiware.com/  7 ส.ค. 57 

 

- Do you like Thai food? หรือ  Do you like Thai dish? 

- คุณชอบอาหารไทยไหม 

- This is my special dish. 

- น่ีอาหารจานโปรดของฉัน 

 

ที่มาจาก  http://www.pim.in.th/  7 ส.ค. 57 
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- Not too spicy. 

- ไมเ่ผ็ดเกินไป 

- Too spicy for you. 

- เผ็ดเกินไปส าหรับคุณ 

 

   ที่มาจาก  http://bbs.playpark.com/7 ส.ค. 57 

- This curry is not spicy. 

- แกงน้ีไม่เผ็ด 

ค าว่า curry หมายถึง แกงของบ้านเรา แตถ่้าพูดถึงแกงกะหร่ีจะเรียก Indian curry ชาวตา่งชาติฟัง

แล้วเข้าใจมากกวา่ 

ค าศัพทท์ี่เป็นตัวหนาเพือ่ใหท้ราบความหมายและจ าได้งา่ย 

คราวน้ีเราลองมาดเูร่ืองผลไม้กันบ้าง 
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 มาลีไปซื้อผลไม้ที่ร้านหน่ึงในตลาดขายผลไม ้โดยซ้ือสม้โอ (pomelo) สองผล  ชมพู ่              

(rose apple) 1 กิโลกรัม  ลิน้จี่ (lychee) 1 กิโลกรัม และขนุน (jackfruit) 1 ลูก 

 ขอให้นักศกึษาสังเกตวา่ผู้ทีใ่ห้บริการและสอบถามโดยใช้ประโยควา่ 

- Good morning. Can I help you? 

- สวัสดีครับ ตอ้งการอะไรครับ 

ประโยคเหล่าน้ีนักศกึษาจะเห็นใช้บ่อย ๆ ส าหรับพอ่ค้า แม่ค้า คนขายของและขายบริการ  ให้จ า

ไว้ใช้ดว้ย 

 

   ที่มาจาก  http://www.oknation.net/  7 ส.ค. 57 

 

At a Shop in the Fruit Market  

 

Fruit Seller    :   Good morning. Can I help you? 

Malee     :   Yes, please. I want to buy some pomelos.  Do you have some? 

Fruit Seller    :   Yes. How many do you want? 

Malee     :   Two please, and give me a kilo of rose apple and lychee too.  

     Do you have jackfruit? 

Fruit Seller    :   Yes. How many do you want? 

Malee     :   I want 1 jackfruit. 

Fruit Seller    :   Is there anything else? 

Malee     :   No, that’ s all 

 ที่มาจาก  www.weekendhobby.com 7 ส.ค. 57 
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คราวน้ีลองมาดวู่ามผีลไมอ้ะไรบ้าง ในภูมอิากาศต่าง ๆ 

 

ผลไม้เมืองร้อน  :  

 

 

   ที่มาจาก http://www.arunsawat.com/6 ส.ค. 57 

 

banana   (บะแนนนะ)  กล้วยทุกชนิด ในบา้นเราเรียก 

เหมอืนกัน 

guava   (กวาวะ)   ฝร่ัง 

rose apple  (โรซ แอพเพิล)  ชมพู ่

pineapple  (ไพน์ แอพเพลิ)  สับปะรด 

mango   (แมงโก)  มะม่วง 

rambutan  (แรมบูเทิน)  เงาะ 

mangosteen  (แมงกะสทีน)  มังคุด 

pomelo   (พอมมะโล)  ส้มโอ 

jackfruit  (แจคฟรุต)  ขนุน 

durian   (ดิวเรียน)  ทุเรียน 

longan   (ลองเกิน)  ล าไย 
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ผลไม้เมืองหนาว  :  

 

 

pear  (แพร์)  ผลแพร์ 

 

 

   ที่มาจาก  http://thaiacai.blogspot.com/ 

7 ส.ค. 57  

   

 

 

peach  (พีช)  ลูกทอ้ 

 

    ที่มาจาก  http://www.bodyshape.co.th/   

6 ส.ค. 57 

 

   

 

 

grape  (เกรพ)  องุ่น 

 

 

   ที่มาจาก  http://www.chiangpoo.com/   

7 ส.ค. 57 

 

   

 

orange  (ออรินจ)์ ส้ม 

 

 

  ที่มาจาก www.chernature.com/   

7 ส.ค. 57 
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nectarine (เนคทารีน) เน็กทารีน 

 

 

 

     ที่มาจาก  http://share.psu.ac.th/   

        7 ส.ค. 57   

 

 

       plum  (พลัม)  ผลพลัม 

 

 

 

 

                ที่มาจาก  http://thai.alibaba.com/   

7 ส.ค. 57 

 

 

prune  (พรูน)  พรุน 

 

 

   ที่มาจาก  http://ketsara.circlecamp.com/   

7 ส.ค. 57 

 

 

apricot  (แอปริคอท) แอ็ปพริค็อต 

 

 

 

ที่มาจาก 

  http://healthyfruitsyoushouldeat. 

blogspot.com/ 

  7 ส.ค. 57 
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melon  (เมลเลิน) แตง 

 

 

                 ที่มาจาก  http://kichiwall.com/  7 ส.ค. 57 

 

 

cantaloupe (แคนทะโลพ) แคนตาลูป 

   

 

           ที่มาจาก  http://www.thaifreshmarket.com  

7 ส.ค. 57 

 

 

 

cherry  (เชอรี)  ผลเชอรี ่

 

 

 ที่มาจาก  http://www.thaibio.com/  

7 ส.ค. 57 

   

 

strawberry (สทรอเบอะรี) ผลสตรอเบอรี่ 

 

 

  ที่มาจาก  http://www.bloggang.com/  

    7 ส.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
281 

 

 

blueberry (บลูเบอรี) บลูเบอร่ี 

               

    ที่มาจาก  http://www.toptenthailand.com/  

                        7 ส.ค. 57 

 

   

raspberry (แรซ เบอรี) ราสเบอรี่ 

 

 

ที่มาจาก   

http://www.weloveshopping.com/  

7 ส.ค. 57 

 

   

blackberry (แบลคเบอรี) ผลแบลค็เบอร่ี 

 

 

    ที่มาจาก  http://th.aliexpress.com/  

                     7 ส.ค. 57 

 

 ค าศัพท์และส านวนที่ใช้กบัการซ้ือขายผลไม้ ที่ใช้กันทัว่ ๆ ไปได้แก ่

- This is durian. 

- น่ีทุเรียน 

- very strong smell. 

- กลิ่นแรงมาก 

- Do you like water-melon? 

- คุณชอบแตงโมไหม 

- too expensive. 

- แพงเกินไป 
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- good price. 

- ราคาใช้ได้ (ไม่แพง) 

ค าว่า cake นอกจากหมายถงึ ขนมเคก้ แลว้ เมื่อพดูถึง fish cake คือ ทอดมัน ส่วน shrimp 

cake คือ ทอดมันกุ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาจาก  http://www.snackandsweets.com/7 ส.ค. 57 

 

 ผลไม้กวนทกุชนิดใช้ค าวา่ cake เช่น ทเุรียนกวน เรียกวา่ durian cake 

 หลายคนสงสัยอีกค าหน่ึง คอื paste ศัพท์ค าน้ีหมายถึงของที่เหลวกว่าการกวน คือ ถ้าพดูถึง 

shrimp paste จะหมายถึง กะปิ และของใช ้เช่น ยาสีฟนั เรียก toothpaste 

 ข้อความที่น ามาให้ความรู้เปน็เพียงตวัอย่างเลก็น้อยใหเ้ห็นถึงการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ        

การสื่อสารเท่าน้ัน บางข้อความอาจไมใ่ชก่ารใช้ไวยากรณ์อังกฤษที่ครบถ้วน แต่ทั้งน้ีเป็นการเน้นให้กล้า

แสดงออก กลา้พูด และกล้าผูกมิตรกบัชาวต่างชาตินอกจากการส่งย้ิมสยามแต่เพียงอย่างเดียว 

 สิ่งที่ตอ้งระวังอย่างยิ่งคือมารยาท ดทูีทา่ทางชาวต่างชาติคนน้ันกอ่น เขาอาจไมต่้องการพูดคุย

กับเราก็เป็นได ้แต่ถา้ดูแล้วเขามีท่าทางเป็นมิตร กเ็ร่ิมพูดจาด้วยได้ อย่าพดูจนเป็นที่น่าร าคาญ 

ชาวตา่งชาตบิางรายมองเวลามีคา่มาก ถ้าเขาไม่พร้อมจะพูดคุยด้วย เราก็ตอ้งสงวนทที่าไว้ อยา่ให้เขา

มองคนไทยไปในทางที่ไม่ด ี

 เมื่อนักศึกษาท าความเข้าใจค าศัพท์และส านวนตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นการรับประทานอาหาร และการซ้ือ

ผลไม้แลว้ ให้นักศึกษาท ากจิกรรมที่ 59 และกิจกรรมที่ 60  
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กิจกรรมที่  59 

Choose the best answer. 

1.  Which sentence you must not ask foreigners? 

a.  Have you ever been to Thailand? 

b.  Is this your first time here? 

c.  How old are you? 

d.  How long are you going to stay? 

2.  What do foreigners always talk about when they want to make friend? 

a.  family 

b.  work 

c.  education 

d.  weather 

3.  What will you answer if a foreigner asks, “The weather is good, isn’t it”? 

a.  Yes, it is. 

b.  Yes. Why not? 

c.  Yes. Do you think so? 

d.  Yes. 

4.  Which item means something different? 

a.  Nice weather, isn’t it? 

b.  Cool weather, isn’t it? 

c.  Good weather, isn’t it? 

d.  Lovely weather, isn’t it? 
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5.  Which word has the same meaning as “Thai food”? 

a.  Thai recipe 

b.  Thai cooking 

c.  Thai dish 

d.  Thai cook 

 

กิจกรรมที่  60 

Match column A  to column  B. 

 

 

A 

 

B 

 

…………… 1.  Is your wife beautiful? 

 

…………… 2.  I have my own opinion about 

friendship.  

…………… 3.  It’s wet today. Bring along your 

raincoat. 

…………… 4.  Is this your first trip to 

Thailand? 

…………… 5.  She goes to the park. 

 

a.  No, I always come here almost every 

year. 

b.  The weather is good. 

 

c.  Don’t ask foreigners this question. It’s 

impolite. 

d.  Her point of view is interesting. 

 

e.  It rains whole day. 
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  ที่มาจาก  http://www.bsnnews.com/ 7 ส.ค. 57 

 

 ไม่ว่าชนชาตใิดย่อมรู้จักมารยาททีถู่กต้องตามกาลเทศะ (proper manner) หากไดรั้บการอบรม

บ่มนิสัยมาแตเ่ลก็และหมั่นพจิารณาคนรอบข้างวา่มารยาที่ดี ที่น่าชื่นชม เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็น

อย่างไร 

 ความนอบน้อมเป็นคุณลกัษณะ (characteristics) ทีด่ีของคนไทย มารยาทอันดีงามข้ึนอยู่กับ

บรรทัดฐาน (norm) ที่ก าหนดไวใ้นสังคม 

  

ขอให้นักศกึษาอา่นบทสนทนาระหวา่งจอห์นกับลัดดา เกี่ยวกบัมารยาทที่ถกูตอ้งตอ่ไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่  2  Proper Manner  
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Thai Proper Manner 

 

John :   Ladda, how do Thai people greet each other? 

Ladda :   We, Thai people, say "swasdee krub" or "swasdee ka" while doing  

     the "wai", like this, when we meet each other. 

John :   What do the words "krub" and "ka"  mean?  

Ladda :   The word "krub" is the polite ending for man and "ka" is for lady. 

John :   So the man says "swasdee krub" and the lady says swasdee ka" to be polite. 

Ladda :   Exactly. 

John :   Normally Thai people do the "Wai" instead of handshake, right?. 

Ladda :   Definitely. Usually we don't shake hands but we do the "Wai" instead. 

It is customary that the younger person does the "Wai" first and bows his or 

her head when greeting a more senior person or an elder. 

John :   That’ s very interesting. 

Ladda :   We Thais don't touch other person's head except for a little child's,  

    because head is regarded as the highest part of the body.  

    And it’s not nice to pass anything over somebody’s head. 

    On the contrary, foot is considered the lowest part of the body. 

    It's not good manners to point your foot at people or an object. 

John :   I’ll keep in mind about that. 

Ladda :   It's not polite to point at other people. 

John :   Wow! There’re a lot of thing. I should learn about Thai culture.  

    Would you please tell me about Thai proper manner. 

Ladda :   With pleasure. 
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 จอห์นใหล้ัดดาอธิบายวธิีการที่คนไทยทกัทายกัน (greet each other) ลัดดาจึงอธบิายวา่     

คนไทยทกัทายกันโดยพดูวา่ “สวัสดีครับ” ส าหรับผูช้าย และ “สวัสดีค่ะ” ส าหรับผูห้ญิง “ครับ” และ 

“ค่ะ” เป็นสร้อยค าแสดงถึงการพูดอยา่งสุภาพพร้อมกบัท าการไหว ้คนที่อาวุโสน้อยกว่า (a younger 

person) จะค้อมศีรษะลงเลก็น้อย เมื่อไหวค้นที่มอีาวุโสมากกวา่ (a more senior person) นอกจากนั้น

คนไทยไม่นิยมจับศีรษะกัน (touch other person’s head) ยกเว้นจับศีรษะเดก็ ๆ เพราะถือว่าศีรษะ

เป็นอวัยะสูงสดุของร่างกาย (highest part of the body) และเป็นการไมค่วรที่จะส่งสิ่งของข้ามหวั     

คนอื่น (pass anything over somebody’s head)  ในทางตรงกันข้าม (on the contrary) เทา้ถอืวา่

เป็นอวัยวะทีต่่ าสุดของร่างกาย (lower part of the body) การใชเ้ทา้ชี้ไปที่บคุคลอืน่ หรือสิ่งของต่าง ๆ 

(to point your foot at people or an object) เป็นกริยาที่ไม่สุภาพ (not polite) การชีห้น้าคนอื่น     

(to point at other people) ก็เป็นการไมสุ่ภาพเช่นกัน จอห์นจึงบอกว่ามวีัฒนธรรมไทยอีกอย่างทีต่้อง

เรียนรู้ ขอใหล้ัดดาชว่ยบอกด้วย ซ่ึงลัดดาก็กล่าวว่าด้วยความยินด ี(with pleasure)  

 

 บทสนทนาน้ีเป็นเพียงตวัอยา่งการมีมารยาทที่ดีของไทย ยังมีมารยาทต่าง ๆ อีกมากมาย ขอให้

นักศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมใหค้รบถ้วน เพือ่ที่จะได้บอกใหช้าวตา่งชาตทิราบ 

 

 ทีนี้นักศกึษาลองมาดคู าศัพท์ที่มักใชใ้นเร่ืองน้ีกันและจดจ าเอาไวใ้นโอกาสตา่ง ๆ ด้วย 

 manner   (แมนเนอะ)   มารยาท กิริยา ลักษณะทา่ทาง 

เป็นค านาม 

 manners  (แมนเนอะส์)   ขนบธรรมเนียม ประเพณี กิริยาท่าทาง  

หรือสมบตัิผูด้ี เป็นค านาม 

 in the manner born (อิน เธอะ แมนเนอะ บอร์น) ตามลักษณะโดยก าเนิด  

ใช้ขยายความ 

 good - mannered person (กูด - แมนเนอร์ด เพอร์เซิน) คนมารยาทด ี

 bad - mannered person (แบด - แมนเนอร์ด เพอร์เซิน) คนมารยาทไม่ด ี

 mannerless  (แมนเนอะเล็ซ)   ไร้มารยาท ไมสุ่ภาพ เป็นค าคุณศัพท ์

        ขยายนาม 
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 mannerly  (แมนเนอะลี)   อย่างสุภาพ อย่างมีมารยาทที่ดี  

เป็นค าวเิศษขยายกริยา 

 proper   (พรอพเพอะ)   ถูกกาลเทศะ ถกูมารยาท เหมาะสม ดี  

ศัพทค์ าน้ีเป็นคุณศัพท ์

 properly  (พรอพเพอะลี)   เป็นค าวเิศษณ์ หมายถึง  

อย่างเหมาะสม อย่างสมควร หรือ 

        อย่างถกูตอ้งสมบูรณ์ 

proper manner (พรอพเพอะ แมนเนอะ)  จึงมีความหมายวา่มารยาท 

ที่ถูกกาลเทศะและเหมาะสม ได้แก่ 

 good behaviour (กูด บิเฮฟวเิอะ)   ความประพฤตดิ ี

 politeness  (พอไลทเนซ)   ความสุภาพ 

 harmony  (ฮาร์มะนี)   ความกลมกลืน 

 

 

 

 

ที่มาจาก  http://yutphuket.wordpress.com/ 7 ส.ค. 57 

 

คุณลักษณะเช่นน้ีเป็นองคป์ระกอบภายนอกทีช่่วยใหม้ารยาทน่าดูน่ามองยิ่งข้ึน เน่ืองจาก

มารยาททีเ่หมาะสมย่อมประกอบไปดว้ยมารยาททางกาย (behaviour) ทางวาจา (word)              

และทางใจ (heart) 
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 ที่มาจาก  http://www.dmycenter.com/ 7 ส.ค. 57 

 

 ขอให้นักศกึษาท ากิจกรรมที ่61 และกิจกรรมที่ 62 เพื่อทบทวนเน้ือหาสาระทีเ่รียนมาแล้ว 

 

กิจกรรมที่  61 

Choose the best answer. 

1.  What do you mean by good manner? 

a.  good behavior 

b.  good behavior, good word and good heart 

c.  good at home 

d.  good thought 

2.  Which is the similar meaning to “He is good in the manner born.”? 

a.  borns with manner 

b.  borns with good - manner 

c.  borns with his ancestor’s manner 

d.  borns with his brothers and sister’s manner 
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3.  People should learn ……………………………… . 

a.  their ancestors’ manner 

b.  how to speak politely  

c.  mannerless 

d.  harmony 

4.  Which is a characteristic of the Thais? 

a.  respect elderly people 

b.  speak loudly 

c.  eat only Thai food 

d.  laugh always 

5.  Who does properly? 

a.  He cheated his friend. 

b.  She doesn’t return what she borrowed.  

c.  He usually helps his parents. 

d.  She cooks herself everday. 

6.  Good behaviours are relatated to our ……………………………… norm. 

a.  community 

b.  school 

c.  family 

d.  social 

7.  He is a homeless boy. He has nothing. People always say that he is ………………… . 

a.  millionnaire 

b.  mannerless 

c.  careless 

d.  useful 
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8.  One of the proper manners is ……………………………… . 

a.  character 

b.  cleverness 

c.  harmony 

d.  self - reliance 

9.  Most of the Thais are ……………………………… . 

a.  fighting 

b.  quarrelling 

c.  quietly 

d.  polite 

10.  Proper manners consist of good behavior, ……………………………… and harmony. 

a.  politeness 

b.  speaking 

c.  thinking 

d.  doing 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  6 

Culture 

โครงสร้างของหน่วย 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2.1  มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 บอกค าศัพทท์ี่แตกตา่งระหวา่ง British English และ American English ได ้

 

รายละเอียดขอบข่ายเน้ือหา 

 ตอนที่  1  Proper Language 

เร่ืองที่  1 Vocabulary and Idiom 

เร่ืองที่  2 Short Statement 

 ตอนที่  2  Language Difference 

เร่ืองที่  1 British English 

เร่ืองที่  2 American English 

ตอนที่  3  Weather 

เร่ืองที่  1 Weather Forest 

เร่ืองที่  2 Clothes for Travelling  

 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  10  ชัว่โมง 
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สื่อการเรียนรู้ 

 ชุดการเรียนทางไกลรายวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหสัรายวชิา พต 33007            

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ศึกษารายละเอียดจากชดุการเรียนทางไกล 

 2.  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในชุดการเรียนทางไกล 

 3.  ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมจากแหล่งเรียนรู้หรือสือ่ที่มอียู่ในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

การประเมินผล 

 ประเมินผลด้วยตนเองจากการท าแบบทดสอบและกิจกรรมแต่ละตอนแล้วตรวจสอบค าตอบและ

แนวค าตอบกิจกรรมท้ายเล่ม 
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ตอนที่  1 

Proper Language 

 

 ภาษาทีถู่กกาลเทศะ (Proper Language) เหมาะสมกับคู่สนทนาย่อมแตกตา่งกันไป ขึ้นอยู่กับ

สิ่งต่อไปนี ้

  situation   (ซิชชุเอชัน)  สถานการณ์ 

  occasion  (อะเคชัน)  โอกาส 

  personal status (เพอร์ซะเนิล สเททสั) สถานภาพบคุคล 

  background   (แบคกราวน์ด)  ภูมิหลัง 

 สถานการณ์เป็นตัวก าหนดระดับของภาษาทีใ่ช ้(language level) เพราะมีทั้งสถานการณ์ที่เป็น

ทางการ (formal situation) และสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ (informal situation)  

 ตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นทางการ เช่น การประชุม การติดต่อทางโทรศัพท์กบัผู้ที่ไม่รู้จักมากอ่น 

การตดิตอ่ตามสถานที่และหน่วยงานตา่ง ๆ เป็นต้น 

 โอกาสก าหนดระดับของภาษาที่ใช้ไดเ้ช่นกัน ได้แก่ งานเลี้ยงระหวา่งบคุคลคุ้นเคย การพบปะ

ระหว่างญาติพี่น้อง การไปเที่ยวพักผอ่นกับเพือ่น การพดูคุยกับผู้ที่รู้จักกันมาก่อน ฯลฯ เป็นสถานการณ์ที่

ไม่เป็นทางการ 

 สถานภาพบคุคลเป็นสิ่งส าคญัยิ่งในการเลือกใช้ระดับของภาษา คือ ผู้สูงอายุ (old aged people) 

ผู้ใหญ่ (adult) วัยรุ่น (teenager) เดก็ (children)  

 การเลี้ยงดเูป็นตวัก าหนดความแตกตา่งทางภาษาของบคุคล เดก็อายุน้อยอาจใช้ภาษาที่ฟังแล้ว

เป็นผู้ใหญ่ น่าเชื่อถอื ก็ดว้ยการเลี้ยงดใูนวัยเดก็ที่ได้รับจากครอบครัว 

 ดังน้ัน ความเหมาะสมของภาษาหรือภาษาที่ถกูกาลเทศะ (Proper Language) จึงแบ่งได้เป็น   

2 ลักษณะ คือ 

   formal language  (ฟอร์เมิล แลงกวิจ) ภาษาที่เป็นทางการ 

   informal language  (อินฟอร์เมิล แลงกวิจ) ภาษาที่ไม่เป็นทางการ 

 

 



 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
295 

ตัวอย่างภาษาทีเ่ป็นทางการ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการประชุม  

 ในการประชุมของบริษัทแหง่หนึ่ง ผู้จัดการร้านได้ให้มาร์คและไมเคิลแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับ

โครงการใหม่ของบริษัท ซ่ึงมาร์คเสนอให้จดัเตรียมชั้นจอดรถเพิ่มข้ึนอีกอย่างน้อย 3 ชั้น                 

 

In the Meeting 

 

 

    ที่มาจาก  http://www2.thaiembassy.be/  7 ส.ค. 57 

 

Manager    : Please present your interesting ideas on our new project. 

Mark       : I would suggest our building should provide at least 3 more  

  parking floors. 

Manager    : And what about you, Michael? What do you think? 

Michael      : I think we should have a room on the ground floor. So the  

  drivers will wait for their boss down there. 

Manager    : I agree that we should have more parking floors and drivers  

  room for safety and convenience. 
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ส่วนไมเคลิให้ความเห็นวา่ควรมีห้องที่ชั้นล่างสกัหน่ึงห้อง เพื่อให้พนักงานขับรถมทีีส่ าหรับรอเจา้นาย

ของเขาทีช่ั้นลา่ง ซ่ึงผู้จดัการเห็นดว้ย 

 ค าศัพท์ในเร่ืองน้ีที่น่าสนใจ ได้แก่ 

 

  manager  (แมนนิจเจอะ)  ผู้จัดการ 

  please   (พลีซ)   กรุณา โปรด 

  present  (พรีเซนท์)  น าเสนอ 

interesting ideas        (อนิเทอะริสทิง ไอเดียส์)  ความคิดที่น่าสนใจ ในที่นี้ 

interesting ท าหน้าทีเ่ป็นคณุศัพท์

ขยายค านาม ideas จึงมีความหมายวา่ 

ความคดิที่นา่สนใจ 

ลองดตูวัอย่าง 2 ประโยคต่อไปน้ี แล้วเปรียบเทียบกัน 

- They have interesting ideas.  

พวกเขามีความคิดที่น่าสนใจ 

- The manager is interested in their ideas. 

ผู้จัดการสนใจในความคดิของพวกเขา 

on our new project   ในเร่ือง หรือ เกี่ยวกับโครงการใหม่ของพวกเรา 

I would suggest    ผมจะเสนอแนะ (ว่า) 

our building    อาคารของพวกเรา  

should provide   ควรมี ควรจดัหา ควรเตรียม 

at least    อย่างน้อย 

3 more parking floors   ชั้นจอดรถอีก 3 ชั้น 

on the ground floor  ที่ชั้นล่าง 
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ที่มาจาก  http://thinkofliving.com/  7 ส.ค. 57 

 

 ground floor ชั้นล่าง เป็น ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) หมายถึงชัน้ที่อยู่ระดับ

เดียวกับพื้นดิน 

 first floor ชั้นแรกที่อยูเ่หนือชั้นลา่ง 

 second floor ชั้นสอง เป็นชั้นที่อยูเ่หนือชัน้แรกตามล าดับ 

 แต่ภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั (American English) จะเรียกโดยเร่ิมจาก 

 first floor ชั้นแรก หรือ ชั้นทีห่น่ึงอยู่ระดับเดียวกับพื้นดิน 

 second floor ชั้นสอง อยู่เหนือชั้นแรกตามล าดับ 

 น่ีเป็นความแตกต่างของ British English กับ American English ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเข้าใจและจดจ า

เพื่อใช้ได้อยา่งถูกต้อง 

 to wait for someone  หรือ  to wait for something  เป็นส านวนที่หมายถึงคอยใครสักคน 

หรือรอคอยอะไรบางอย่าง 

  their boss  (แธร์ บอส)  เจ้านายของพวกเขา 

  down there  (ดาวน์ แธร์)  ที่ข้างลา่งน่ัน 

  I agree   (ไอ อะกรี)  ฉันเห็นด้วย 

 drivers’ room ห้องของพนักงานขับรถ สังเกตว่ามเีคร่ืองหมาย apostrophe หรือ ’ อยู่หลัง        

ค าว่า drivers เป็น drivers’ แปลวา่ ของพนักงานขับรถ อาจสงสัยวา่ท าไมไมใ่ช ้’s ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ 

drivers เป็นพหูพจน์ ทา้ยค ามี  s อยู่แลว้ จึงเติมเฉพาะเคร่ืองหมาย  ’ เท่าน้ัน แต่ถา้ driver เป็น

เอกพจน์ คอื พนักงานขับรถคนเดียว ดังน้ัน ของพนักงานขับรถจึงใช้ driver’s  
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 นอกจากนี้ อาจสังเกตเห็นค าศัพท์บางค าที่ใช้ apostrophe เพียงอยา่งเดียว เช่น 

  florists’   (ฟลอริสท์ส)  ร้านขายดอกไม ้

  butchers’  (บูชเชอะส์)  ร้านขายเนื้อ 

  dressmakers’  (เดรสเมคเคอะส์) ร้านตัดเสือ้ 

  hairdressers’  (แฮร์เดรสเซอร์ส) ร้านท าผม 

เมื่อเห็นตัวอย่างเหล่าน้ีแลว้ จะสังเกตไดว้า่ florist หมายถึง คนขายดอกไม้ 1 คน ดังน้ัน คนขาย

ดอกไม้หลายคนจะเติม s และเมื่อใส ่’ หลัง florists เปน็ florists’ จะหมายถึง ร้านขายดอกไม ้

  safety    (เซฟที)   ความปลอดภัย 

  convenience  (คันเวนเยินซ์)  ความสะดวก 

 ขอให้นักศกึษาลองศกึษาภาษาทีเ่ป็นทางการอีกตัวอย่างหนึ่ง 

ตัวอย่างภาษาทีเ่ป็นทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telephone Call 

Operator    : Hello, this is Maboon Building.  

What can I do for you? 

Customer   : Hello, I’d like to speak to someone  

about the renting office space,  

please.  

Operator    : Just a moment, please.  

I’ll put you through  

to Mr.Sukit who is in the rental department.  

I’m sure he can help you.  

Customer   : Thank you.  

     A few minutes past.       

Operator    : The line is busy now. Would you like to hold?  

Customer   :  Yes, I do.  

Operator    :  May I have your name, please? 

 

ที่มาจาก  www.panbo.com 7 ส.ค. 57 
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ลูกค้าติดต่อเข้ามาทีอ่อเปอเรเตอร์ของตึกมาบุน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเชา่พื้นทีว่า่งในตวั

อาคาร ออเปอเรเตอร์จึงโอนสายไปยังคุณสุกติที่รับผดิชอบในเร่ืองน้ี แตส่ายไมว่่างจึงถามลกูคา้ว่าจะรอ

สายหรือไม่ ลกูค้าบอกว่าจะรอ ออเปอเรเตอร์จึงถามชือ่ลูกค้าไว ้

ให้นักศึกษาสังเกตวา่น่ีคอืการพูดโทรศพัท์อยา่งเป็นทางการ เพราะเป็นการติดต่อทางธุรกิจ 

ขอให้นักศกึษาจ าส านวนส าหรับพูดอย่างสุภาพไว้ดังน้ี 

- What can I do for you? 

- ผมจะช่วยอะไรได้บา้งครับ 

ถ้านักศึกษายังจ าได้ เราอาจจะใช้ประโยคว่า 

- May I help you? 

- ขอให้ผมชว่ยได้ไหม 

- Can I help you? 

- ผมสามารถจะชว่ยได้ไหม 

นอกจากนั้นยังมีส านวนทีใ่ชพู้ดทางโทรศัพท ์ได้แก่ 

- I’ ll put you through   . 

- ผมจะโอนสายไปยัง   ให้นะครับ 

- The line is busy now. 

- สายไม่วา่งในขณะน้ี 

- Would you like to hold? 

- คุณจะถือสายรอไหมครับ 

- May I have your name, please? 

- ขอทราบชื่อคุณหน่อยได้ไหมครับ 

คราวน้ีนักศกึษาลองศกึษาภาษาที่ไมเ่ป็นทางการดบู้าง 
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ตัวอย่างภาษาที่ไมเ่ป็นทางการ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แจ็คเจอซทูี่ชายหาดจึงถามว่ามาท าอะไรที่นี่ ซกู็บอกวา่มาพักผอ่นแค่ 3 วัน  แจ็คจึงถามว่ามา

คนเดียวหรือ ซูตอบว่ามากับมินดี้ เดี๋ยวกลางวันจะไปทานข้าวกลางวันดว้ยกัน แจค็จะไปด้วยกันหรือไม่ 

แจ็คตกลงและบอกกับซูวา่เจอกันตอนเที่ยง 

 

 จากการพูดคุยแบบไมเ่ป็นทางการระหว่างแจค็กับซู จะเห็นวา่ใช้ภาษาที่ไมเ่ต็มรูปแบบนัก เพราะ

เป็นการพูดคุยในบรรยากาศ โอกาสและสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ คนทั้งสองอยูใ่นวัยเดียวกัน             

มีความเป็นเพือ่นกัน ภาษาที่ใช้พดู ได้แก ่

   Hi.  สวัสดี ใช้ทกัทายคนที่สนิทและคุ้นเคยกัน 

 

 

 

On the Beach 

 

Jack :    Hi, Sue! 

Sue :    Hi, Jack! 

Jack :    What are you doing here? 

Sue :    Just relax for 3 days. 

Jack :    Good for you. Are you alone? 

Sue :    No. Mindy went back to the  

     bungalow. We’ll have lunch  

      together. Come and join us. 

Jack :    Sure. I’ll be back at noon. 

Sue :    O.K. See you then. 

Jack :    See you. Bye! 

Sue :    Bye! 

ที่มาจาก  www.radiotimes.com  6 ส.ค. 57 

 

ที่มาจาก  www.oknation.net  6 ส.ค. 57 
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 What are you doing here? เธอมาท าอะไรที่นี่น่ะ  

แต่ต้องสังเกตว่ามคี าถามคลา้ยกัน  

     ถามว่า What do you do here? หมายความว่า  

     คือถามว่า เธอท างานอะไรทีน่ี่หรือ 

 Just relax   แค่มาพกัผ่อน 

 Good for you   ดีแล้วล่ะ ดีนะ 

 alone     คนเดียว 

 Come and join us.  ในที่นี้หมายถึง มากินดว้ยกนัสิ เป็น imperative sentence  

หรือประโยคค าสั่ง ขึ้นต้นประโยคด้วยกริยาชอ่ง 1 ซึ่งเปน็  

verb without to หรือ ค ากริยาที่ไมม่ี to น าหน้า 

 Sure.    แน่นอน ไดเ้ลย การพดูรับค าอย่างน้ีอาจใชค้ าศัพทอ์ื่นได้ เช่น 

     Okay.  หรือ O.K. 

     All right. หรือ Alright.  

     Of course. 

     Certainly. 

     Why not. ท าไมจะไมล่่ะ 

 See you then.   แล้วเจอกัน 

 See you.   เจอกันนะ 

  

 การพูดแบบไม่เป็นทางการสามารถเรียนรู้ได้ง่ายกวา่แบบเป็นทางการ เพราะรูปแบบประโยคไม่

เป็นแบบแผนมากนัก และมักใชค้ าพูดสั้น ๆ เมือ่ฟังเป็นประจ าแล้วสามารถเข้าใจ กจ็ะจดจ าและน าไปใช้

ได้อยา่งรวดเร็ว ตา่งจากการพูดแบบเป็นทางการ ซึ่งผู้พูดจ าเป็นตอ้งมีพื้นฐานไวยากรณ์อังกฤษที่ถูกต้อง 

จึงจะมั่นใจและกลา้พดู กลา้แสดงออก 

 

 ในการเดินทางนักศึกษาอาจจะต้องใช้ทั้งภาษาทีเ่ป็นทางการและภาษาที่ไมเ่ป็นทางการ ทั้งใน

การเดินทางท่องเที่ยว การไปประชุมสัมมนา การซ้ือของต่าง ๆ การพบปะผู้คนและการท ากิจกรรมทาง

สังคมตา่ง ๆ ขอให้นักศกึษาจดจ าค าศัพท์และส านวนตา่ง ๆ แลว้น าไปใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 
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 ภาษาอังกฤษมีค าศัพท์ (Vocabulary) เป็นจ านวนมาก ศัพท์บางค าใช้แทนกันได้ ดงัน้ี 

 กฎ เป็นค านามและมีค าศัพท์อื่นที่มคีวามหมายคลา้ยกนั ได้แก ่

  rule    (รูล)   กฎ 

  regulation  (เรกกวิเลเชิน)  ระเบียบ 

  law   (ลอ)   กฎหมาย 

  order   (ออร์เดอะ)  ค าสั่ง 

  principle  (พรินซะเพิล)  หลกัการ 

  pattern   (แพทเทิร์น)  รูปแบบ 

  theory   (เธียร์)   ทฤษฎี 

 จะเห็นว่าค าศัพทท์ี่มีความหมายไปทศิทางเดียวกัน แตต่่างความหมายเล็กนอ้ย กอ็าจเรียนรู้ไว้

เพื่อเห็นความแตกตา่งและเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับความหมายที่ตอ้งการได้ 

 honour หรือ honor (เกียรติ)  เป็นค านาม และมีค าศัพท์อื่นที่มคีวามหมายใกล้เคียงกัน ได้แก่ 

  fame   (เฟม)   ชื่อเสียง 

  reputation  (เรพพิวเทเชิน)  ชื่อเสียง 

  dignity   (ดิกนิที)  ความมีเกียรต ิ

น่ีเป็นเพียงตัวอย่างที่ยกมาประกอบเท่าน้ัน ยังมคี าอื่น ๆ ที่ง่ายและใช้แทนกันได้ ไดแ้ก่ 

  correct   -  right   ถูกตอ้ง 

  close    -  near   ใกล ้

  line   -  row   แถว 

  fear   -  afraid  กลัว 

  beg   -  request  ขอร้อง 

  dear   -  expensive  แพง 

  kind   -  sort   ชนิด 

  chief    -  head   หัวหน้า 

เร่ืองที่  1  Vocabulary and Idiom  
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  timetable    -  schedule  ตารางเวลา 

  jump   -  hop   กระโดด 

  till   -  until   จนกระทั่ง 

  alright   -  all right  ตกลง 

  work   -  task   การงาน 

  journey   -  travelling  การเดินทาง 

  buy   -  shop   ซ้ือของ 

  mailbox    -  letter box    ตู้จดหมาย 

  for example    -  for instance  เช่น 

  feeling    -  temper  อารมณ์ 

  forest   -  wood  ป่าไม ้

  clever   -  smart  ฉลาด 

  quite   -  rather  ค่อนข้าง 

 

 ควรท าความเข้าใจวิธีใชค้ าศพัท์ที่หลากหลายและความหมายที่พอจะใช้แทนกันได้ แม้

ความหมายของค าน้ัน ๆ อาจต่างไปบ้างเลก็น้อย ดังน้ัน การสังเกตการใชค้ าศัพท์ในประโยคต่าง ๆ         

อยู่เสมอจะชว่ยให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งข้ึน 
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คราวน้ีจะให้นักศกึษาลองดกูารเขียนระเบียบข้อบังคบัของการใช้สระวา่ยน้ าบ้านกลว้ย            

ที่ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เอกมัย กรุงเทพมหานคร วา่ก าหนดไว้อยา่งไรบ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้สระวา่ยน้ าบา้นกล้วย ผู้ใชต้้องซ้ือตัว๋ (purchase the ticket) กอ่น กอ่นลงว่ายน้ าในสระ

ต้องอาบน้ าและสระผมให้สะอาด ถอดรองเทา้เก็บไว้ในชัน้ที่จัดไว้ให้ (provided shelves) ก่อนเข้าบริเวณ

สระน้ า (entering the pool area) ใสช่ดุวา่ยน้ าทีสุ่ภาพ (polite swimming suit) ถา้ผมยาวตอ้งใสห่มวก

ว่ายน้ าดว้ย (swimming cap) หา้มน าอาหารและเคร่ืองดื่มเข้าไปรับประทานบริเวณสระว่ายน้ า ยกเว้น 

(except) น้ าดื่ม ห้ามวิ่งเล่นและหยอกล้อกัน (teasing) บริเวณสระน้ า ผู้ที่ไม่ได้ลงสระน้ าให้รออยู่บนที่น่ัง

ทั้งสองข้างของสระน้ า (the grandstands on both sides of the pool) ห้ามเข้าไปบริเวณสระน้ า  

สมาชกิทกุคนต้องปฏบิัตติามระเบียบของการใชส้ระน้ าและค าแนะน าของผู้ดูแลสระวา่ยน้ าอยา่งเคร่งครัด 

(strictly) ผู้ที่ปฏิบตัิผิดระเบยีบ (violating the regulations) และข้อแนะน า (the instructions)                                

 

Ban Kluay Swimming Pool Regulations 

1. Purchase the ticket before swimming. 

2. Clean your body and hair thoroughly. 

3. Take your shoes off, store them on the provided shelves, and clean your feet 

before entering the pool area. 

4. Wear polite swimming suit. 

5. Wear swimming cap if you have long hair. 

6. No food or drink in the pool area except drinking water. 

7. No running, playing, and teasing in the pool area. 

8. Those who do not swim must wait on the grandstands on both sides of the pool, 

NOT in the pool area. 

9. All members MUST strictly follow  the pool regulations and the staff instructions. 

10. Violating the regulations and the instructions will lead to the CANCELLATION of 

the membership. 
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จะถูกเพกิถอนการเป็นสมาชกิ (the cancellation of the membership) 

ขอให้นักศกึษาสังเกตวา่วธิกีารเขียนระเบียบหรือกตกิาต่าง ๆ จะใช้รูปประโยค imperative 

sentence หรือประโยคค าสัง่ เพราะสั่งให้ปฏิบัตติาม จึงข้ึนต้นประโยคดว้ยค ากริยา (Verb) ซ่ึงละประธาน

คือ You ได้ และในการเดินทางเราตอ้งปฏิบตัิตามกฎกติกาที่สถานทีห่รือสถานบริการหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ก าหนดไว้ เมื่อเห็นกฎ กตกิา ระเบียบหรือข้อบังคับตา่ง ๆ ทีต่ิดประกาศหรือแจ้งไว้ นักศึกษาตอ้งท า          

ความเข้าใจและปฏิบตัิตาม  

 

 ทีนี้ลองกลับมาดูวา่เมือ่ตั้งใจจะเดินทางคงต้องนึกถึงค าศัพทต์ามล าดับ การเดินทางออกนอก

ประเทศหรือต่างประเทศ oversea อาจใช้ภาษาอังกฤษอีกค าหน่ึงได้ นั่นคือ abroad การเร่ิมวางแผน 

การเดินทาง trip คงต้องติดต่อบริษัททอ่งเที่ยว travel agency เพื่อท าการจอง reservation 

 การจองตั๋วเคร่ืองบิน plane ticket booking ต้องดวู่าเราต้องการซ้ือตั๋วที่นั่งชั้นธุรกิจ business 

class หรือไม่ เพราะราคาแพงน่ังสบาย มีจ านวนที่นั่งไม่มาก มีบริการบนเคร่ืองอย่างดี แตถ่้าซ้ือตัว๋ที่นั่ง

ชั้นประหยัด economy class ราคาถกูกว่ามาก แต่ที่น่ังไม่กวา้งขวาง มีความแออดัมากกวา่ บริการไม่

มากเทา่ชั้นธุรกิจ แต่จา่ยคา่โดยสาร fare น้อยกวา่ 

 เมื่อซื้อตัว๋กต็้องมีการยืนยัน confirm และยืนยันซ้ า reconfirm ผู้เดินทางจะทราบเทีย่วบิน flight 

วัน date และเวลาออกเดินทาง departure time 

 เราในฐานะผู้โดยสาร passenger ก็ตอ้งเตรียมเอกสารให้พร้อม รวมทั้งของใช้สว่นตวั personal 

effects หรืออาจใชว้่า personal belongings หรือ personal property ก็ไดต้ั๋วที่ซื้อไว้ข้ึนอยู่กับ         

ความตอ้งการของผู้โดยสารว่าจะซ้ือตัว๋เที่ยวเดียว one - way ticket ซ่ึงอาจเรียก single ticket ได้ หรือ

จะซ้ือตั๋วไปกลับ return ticket หรือ round trip ticket ก็ได ้

 ในวันเดินทางตอ้งเตรียมเอกสารส าคญัให้พร้อม ทั้งหนังสือเดินทาง passport วีซ่า visa ของใช้

ส่วนตวั personal effects ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของสนามบิน ระวังน้ าหนักของกระเปาาเดินทาง

อย่าใหเ้กินตามทีส่ายการบินก าหนด (luggage) และอยา่น าของต้องห้าม เช่น อาวุธ มีด กรรไกร 

ของเหลว ปริมาณมากเกิน 100 ml. เป็นต้น ข้ึนเคร่ืองบนิ (prohibited items)  
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 เมื่อถึงสนามบิน airport จะตรงไปที่ check in counter เพื่อชั่งน้ าหนักกระเปาาเดินทางและรับ

บัตรข้ึนเคร่ืองบิน (boarding pass)  

 

ดังตวัอยา่ง boarding pass น้ี  

 

 

จากน้ันผ่าน Passport Control เพื่อตรวจหนังสอืเดินทางแล้วผ่านร้านค้าตา่ง ๆ ที่สนามบิน 

รวมทั้งร้านคา้ปลอดภาษี (Duty - free Shop หรือ DFS) แล้วผา่นประตู (Gate) ที่ระบุไว้ในบัตรข้ึน

เคร่ืองบินเพื่อไปสูห่้องผู้โดยสารขาออก (Departure lounge)  

 ผู้โดยสาร (passenger) จะเดินจากอาคารข้ึนเคร่ืองบินโดยผ่าน jet bridge หรือ connecting 

bridge หรือทีค่นไทยหลายคน เรียกวา่ งวงช้าง เมือ่เดนิเข้าไปในเคร่ืองบินแลว้จะน่ังตามหมายเลขที่นั่ง 
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จากน้ันเก็บกระเปาาสะพายไวใ้นช่องเก็บของเหนือศีรษะ (compartment) เมื่อเห็นไฟสีแดงมีรูปเข็มขัด

สว่างข้ึนกใ็ห้รัดเข็มขัด (fasten seat belt)  

 บนเคร่ืองมลีูกเรือ (cabin crew หรือ flight attendant) พร้อมกับนักบิน (pilot) และกัปตัน 

(captain) 

 เคร่ืองบินขับเคลื่อน (taxi) ไปบนลานบิน (run way) จนมีความเร็วพร้อมที่จะยกล าตัวเคร่ืองบิน                  

ปรับลักษณะปีก เพือ่เชิดหวัเคร่ืองบินข้ึน (take off) 

 น่ีเป็นวธิีฝึกเร่ืองค าศพัท์ทีต่อ้งใชเ้มื่อคราวจ าเป็น เน่ืองจากสถานการณ์ตา่ง ๆ จะเปน็ตัว

ก าหนดใหค้้นคว้าหาค าศัพท์เพิ่มเติมไดด้้วยตนเอง 

 

 ขอให้นักศกึษาลองศกึษาบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยเคร่ืองบินตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At XYZ Airline 

 

Agent  :   Good afternoon, sir.  

May I help you? 

Client  :   I would like to book a ticket  

to Toronto. 

Agent  :   When will you go there, sir? 

Client  :   Tomorrow morning,  

before 9.00 a.m.  

Agent   :   O.K., sir. The available flight for tomorrow is at 8.30 a.m. 

Client  :   I would like to take that flight then. 

Agent   :   Would you like a business class or economy class? 

Client  :   Economy class would be alright. 

Agent  :   O.K. Please wait for a moment. 

Client  :   How much is the ticket? 

Agent  :   1,250 baht, sir. 

Client  :   Here you are. 

Agent  :   Right, it’s 1,250 baht. Here’s your ticket. 
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ที่ขายตัว๋ของสายการบิน XYZ (XYZ Airline) ลูกค้ามาขอจองตัว๋ (to book) เพือ่ที่จะไป             

โทรอนโตพรุ่งน้ีก่อน 9.00 น. ซ่ึงมีตัว๋เหลอือยู่พอดี พนักงานจึงถามวา่ตอ้งการตั๋วชัน้ธุรกิจ (business 

class) หรือชั้นประหยัด (economy class) ซ่ึงลูกคา้ซ้ือตั๋วชั้นประหยดัและจ่ายค่าตัว๋ 1,250 บาท 

พนักงานจึงยื่นตัว๋ให้และลกูค้าถามว่าต้องยืนยัน (confirm) การเดินทางหรือไม่ พนักงานตอบว่าไมต่้อง 

ลูกค้าสามารถไปขอเลขที่นัง่ที่เคาน์เตอรเ์ชค็อินได้เลยเพราะจะเดินทางพรุ่งน้ีแล้ว และอวยพรให้

เดินทางโดยสวัสดิภาพ 

เช่นเคยผู้ให้บริการจะเสนอให้บริการโดยใช้รูปประโยค 

- May I help you? 

ฉันจะช่วยคุณอะไรได้บา้ง 

 ซ่ึงนักศึกษาอาจจะใช้รูปประโยคอื่น ๆ ได้แก่ 

- Can I help you? 

- Could I help you? 

- What can I do for you? 

ที่นั่งในเคร่ืองบินจะมี 3 ประเภท คือ 

1.  ชั้นหน่ึง (First class) เปน็ชั้นที่ได้รับบริการเป็นพิเศษ มีที่นั่งกวา้งขวาง สะดวกสบาย            

ซ่ึงราคาแพงทีสุ่ดบนเคร่ืองบิน ที่นั่งจะอยูด่้านหัวเคร่ืองบิน ผู้โดยสารสามารถน าสัมภาระไปได้ไม่เกิน      

40 กิโลกรัมต่อคน 

 

Client  :   Do I have to confirm the flight? 

Agent   :   No, sir. Since the flight is tomorrow, you can go directly to the  

     check-in counter for your seat. I wish you a nice trip. 

Client  :   Thank you.  
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2.  ชั้นธุรกิจ (Business class) เป็นชั้นที่ได้รับบริการพิเศษรองจากชั้นหน่ึง (First class) ราคา

แพงรองลงมา ที่น่ังจะอยู่ถัดจากที่นั่งผู้โดยสารชั้น 1 ผู้โดยสารสามารถน าสัมภาระข้ึนเคร่ืองได้ไมเ่กิน  

30 กิโลกรัมต่อคน 

3.  ชั้นประหยัด (Economy class) เป็นชั้นที่ผู้โดยสารนิยมน่ังมากที่สดุ เพราะราคาถูกที่สดุ           

ที่นั่งเร่ิมตั้งแตช่่วงกลางตวัเคร่ืองบินถึงหางเคร่ืองบิน ผูโ้ดยสารสามารถน าสัมภาระข้ึนเคร่ืองได้ไม่เกิน  

20 กิโลกรัมต่อคน 

 

เมื่อไปถึงสนามบินแลว้ จะข้ึนเคร่ืองบินจะต้องท าอยา่งไรบ้าง ขอให้นักศึกษาศกึษาบทสนทนา

ต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At the Check-in Counter 

 

Ground Staff :  Good morning.  

   May I help you? 

Passenger :  I would like to check in  

   for the flight to TG781. 

Ground Staff :  Can I see your ticket and  

   passport, please? 

Passenger :  Here you are. 

Ground Staff :  How many bags are you loading? 

Passenger :  Two. Is it possible to get a window seat? 

Ground Staff :  Certainly. I’ll give you the seat 36A. 

Passenger :  Could I request a vegetarian meal? 

Ground Staff :  Sure. You have already informed about that. 

Passenger :  I just want to reconfirm. 

Ground Staff :  Good. Here’re your boarding pass and baggage claim tag with  

your ticket and passport. You’ll board at gate 12. Please be at the gate 

thirty minutes before your scheduled flight. Enjoy your flight. 

Passenger :  Thank you. 
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ผู้โดยสารไปที่เคาน์เตอร์เชค็อินส าหรับการเชค็อินของเที่ยวบินที ่TG781 พนักงานขอ                

ตั๋วเคร่ืองบินและหนังสอืเดินทาง (ticket and passport) และถามวา่มีกระเปาาเดินทางที่จะฝากขึ้น

เคร่ืองบินกี่ใบ ผู้โดยสารตอบว่า 2 ใบ และขอที่น่ังริมหนา้ตา่ง (a window seat) ซ่ึงพนักงานให้ที่นั่ง

หมายเลข 36A ผู้โดยสารขออาหารมังสวิรัต ิ(vegetarian food) ซ่ึงพนักงานบอกวา่ผู้โดยสารแจ้งไว้แลว้ 

(have already informed) ผู้โดยสารจึงบอกว่าต้องการยืนยัน (reconfirm) อีกคร้ังหน่ึง แล้วพนักงาน           

จึงยื่นบัตรข้ึนเคร่ืองบิน (boarding pass) และหางบตัรส าหรับรับกระเปาาเดินทาง (baggage claim tag) 

รวมทั้งคืนตั๋วและหนังสือเดนิทางให้ พร้อมบอกให้ข้ึนเคร่ืองได้ที่ประตหูมายเลข 12 (gate 12) และขอให้

ไปที่นั่นก่อนเวลาบิน (scheduled flight) 30 นาที รวมทั้งอวยพรให้สนกุกับการเดนิทางเที่ยวบินน้ี (Enjoy 

your flight) 

 การเดินทางโดยเคร่ืองบินมีกรรมวิธีหลายข้ันตอน นกัศกึษาไม่สามารถถือตั๋วแล้วเดนิไปข้ึนเคร่ือง

เลยได้ ต้องท าตามข้ันตอนที่ก าหนดไว ้

 นักศึกษาลองศกึษาบทสนทนาเกี่ยวกบัการเดินทางโดยเคร่ืองบินอกีบทหน่ึงเกี่ยวกับ                

การโดยสารเคร่ืองบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In the Plane 

 

………………………………………the announcement…………………………………………………… 

Ladies and Gentleman. We’re now landing to Toronto international Airport. Please 

fasten your seat belt. Put your seat upright and stay in your seat until the sigh turn 

off. Thank you. 

………………………………….......………………… 

Cabin : May I take your tray? 

Passenger : Sure. 

Cabin : Please put your seat  

upright and fasten your seat belt. 

Passenger : May I have an arrival form? 

Cabin : Just a minute, please. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ในเคร่ืองบินเมือ่เคร่ืองจะลงจอดจะมเีสียงประกาศให้ผู้โดยสารทราบและเตอืนให้ผู้โดยสารปรับ

พนักที่น่ังให้อยูใ่นสภาพตรงและรัดเข็มขัด รวมทั้งให้น่ังอยู่กับที่จนกวา่ไฟสญัญาณดับลง ลกูเรือจะเดินดู

ว่าผู้โดยสารปฏบิัตติามประกาศแลว้หรือไม่ ในเร่ืองน้ีมีผู้โดยสารคนหน่ึงยังไม่ได้ส่งถาดอาหารคืน ลกูเรือ

จึงขอเก็บถาดอาหารและใหผู้้โดยสารปรับพนักที่น่ังให้ตรงและรัดเข็มขัดดว้ย ซ่ึงผู้โดยสารขอแบบฟอร์ม

การเข้าประเทศ (arrival form) ลูกเรือจึงไปหยิบมาให ้

 

ความรู้ไม่จ าเป็นต้องเร่ิมจากหนังสือเรียนเทา่น้ัน แตทุ่กคนสามารถเรียนรู้ได้ดว้ยความตั้งใจและ

ความมานะพยายามที่มีอยู่ เร่ืองราวทีห่ยิบยกมาให้เรียน เป็นเพียงแนวทางหน่ึงเท่าน้ัน ลองตั้งโจทย์เอง

แล้วหาค าศัพทท์ี่จ าเป็นตอ้งใชใ้ห้พร้อม จะชว่ยให้รู้จักค าศัพท์กว้างขวางย่ิงข้ึน 

 ที่ส าคญัอย่ากลวัพดูผิด ไมม่ีใครที่พดูภาษาอังกฤษไดถ้กูต้องร้อยเปอร์เซ็นต ์ไม่วา่ใครก็

ผิดพลาดไดท้ั้งน้ัน ฝึกพดูบอ่ย ๆ แล้วทกุคนจะประสบความส าเร็จ 

 ภาษาอังกฤษมีส านวนตา่ง ๆ เช่นเดียวกบัภาษาไทยและภาษาอื่นใดในโลก 

 

 idiom ส านวน เป็นภาษาทีม่ีลักษณะจ าเพาะหรือแบบจ าเพาะ หรืออาจหมายถึงภาษาจาก  

ความเคยชิน 

 ส านวนต่าง ๆ ตามตวัอย่างที่กลา่วถึงตอ่ไปน้ี เรามกัไดย้ินและได้ใช้กันอยู่เป็นประจ า เรียกไดว้่า

เป็นส านวนทีใ่ชก้ันจนตดิปาก หากจดจ าส านวนเหลา่น้ีได้ รับรองวา่จะพดูภาษาอังกฤษได้คล่องข้ึนมาก 

บางส านวนอาจใช้ค าศัพท์มาแทนกันได้ ดังน้ี 

  get along with someone/make friend  ผูกมิตร คบเป็นเพือ่น 

  out of order/do not work    เสีย ใช้งานไม่ได ้

  look like/look the same as   เหมอืนกับ  

  alike/the same as     เหมอืนกัน 

 

Cabin : Here you are. 

Passenger : Thank you very much. 

Cabin : You’re welcome. 
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  sounds like/seems like   ราวกับ 

  keep on/continue     ต่อไป 

  keep something in mind/remember   จดจ า 

  keep in touch/contact    ติดต่อ 

  get back/return     กลับ 

  get home/go home      กลับบา้น 

  give a hand help     ช่วย 

  hands off!/Do not touch!    ห้ามแตะตอ้ง 

  hands up/raise your hand    ยกมือขึ้น 

  on and on/go on/keep on    ไปเร่ือย 

  at once/suddenly/right away immediately  ทันทีทันใด 

  run away/go away     หนี 

  think over/consider     ไตร่ตรอง พิจารณา 

 หากศกึษาภาษาอังกฤษต่อไปเร่ือย ๆ เราจะเห็นวา่มีค าศัพท์และส านวนเป็นจ านวนมากทีใ่ช้  

แทนกันได้ ถ้ารู้จักปรับเปลี่ยนการใช้ค าศัพท์และส านวนอยู่เสมอ ความรู้ในเร่ืองน้ีจะกวา้งขวางข้ึน 

ส านวนที่ใช้บ่อยมีดังน้ี  

  young at heart     ใจยังวัยรุ่น 

  The light went out.    ไฟดับ 

  The electric fan is out of order.  พัดลมเสีย 

  Leave me alone.    อย่ามายุ่งกับฉัน 

  He looks like his mother.   เขาดูเหมือนแม ่

  The twins are alike.    เดก็แฝดคลา้ยกัน 

  Don’t look down on others.   อย่าดถููกคนอื่น 

  Never give up.     อย่ายอมแพ ้

  Give away to the poorer.   ใหค้นที่จนกว่า 

  hang around the shopping centre  เตร็ดเตร่อยู่ในศูนย์การค้า 
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  let someone down    ทิ้งใครสกัคนไป 

  bring along with you    น าตดิตวัไปด้วย 

  bring up children    เลี้ยงดเูด็ก ๆ  

 

 

 ที่มาจาก  http://my.dek-d.com/  7 ส.ค. 57 

 

  wake up in the morning   ตื่นตอนเช้า 

  get on the bus     ข้ึนรถประจ าทาง ข้ึนรถโดยสาร 

  get off the bus     ลงรถประจ าทาง ลงรถโดยสาร 

  read over and over    อ่านซ้ าแล้วซ้ าเล่า 

  take over the black car   แซงรถสีด า 

  take over the company   ครอบครองบริษัท 

  take care of someone    ดูแลใครสักคน 

  Take your time.    (ใช้เวลาของคุณ) ตามสบาย 
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catch the bus / wait for the bus  รอขึ้นรถประจ าทาง รอขึ้นรถโดยสาร 

  All shops closed down.   ทุกร้านปดิตวัลง 

  It ends up like this.    มันจบลงอยา่งน้ี 

  It doesn’t matter/Doesn’t matter.   ไม่เป็นไร 

  next to someone    ถัดจากใครบางคน 

  Next.      คนตอ่ไป 

  keep away from drug    อยู่ห่างไกลจากสิ่งเสพตดิ 

  keep on trying     พยายามต่อไป 

  keep up with your friend   ให้ทันเพื่อนของคุณ 

  follow up something    ติดตามบางสิ่งอย่างใกลช้ดิ 

  short of something    ขาดบางสิ่งบางอย่าง 

stopover  การหยดุพักระหวา่งทาง เชน่ 

เคร่ืองบินจากประเทศไทยจอดพกัที่

ฮ่องกงกอ่นบินต่อไปแวนคเูวอร์ 

ประเทศแคนาดา 

  come across something    พบบางสิ่งโดยบังเอิญ  
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  dress up     แต่งตัวใหส้วยหรือดทีี่สดุ 

  keep something in mind   เก็บบางอยา่งไวใ้นใจ 

  keep promise     รักษาสัญญา 

  keep one’s word     รักษาค าพูดของใครบางคน 

  keep in touch     ติดต่อ 

  get home     ไปบ้าน 

 

 

ที่มาจาก  http://www.weddingsquare.com/  7 ส.ค. 57 

 

  get married     แต่งงาน 

  give a hand     ช่วย 

  go on      ต่อไป 

  by hand     ด้วยมือ 

  make fun of      เยาะเย้ย 

  on and on     ไปเร่ือย 

  at once      ทันที พร้อมกัน 

  try out      ทดลอง 

  pay off      ช าระหนี ้

  right away     ทันทีทันใด 

  run away     หนี 

  think over     ไตร่ตรอง 
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  Well done./Good job.    ท าได้ด ี

  Same to you.     เช่นกัน 

  Sleep well.     ฝันด ี

 

 

 ที่มาจาก  http://board.trekkingthai.com/  

7 ส.ค. 57 

 

 

  See you.     แล้วพบกัน 

  See you later.     แล้วคอ่ยพบกัน 

  See you again.     แล้วพบกันใหม ่

  See you sometimes.    แล้วพบกันบ้างนะ 
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ในบางโอกาสนักศึกษาอาจจะต้องแวะท ากิจกรรมต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทางโดยไม่ได้

คาดหมายไว้ ขอให้นักศกึษาลองศึกษาบทสนทนาต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประภาน านาฬิกาข้อมอืหล่น มันจึงไม่เดิน ประภาได้น านาฬิกาไปซอ่มที่ร้าน เจา้ของร้านบอกว่า

ใชเ้วลาสองถึงสามวันจึงจะซ่อมเสร็จ เพราะต้องสั่งอะไหล่มาจากบริษัท ประภาจึงบอกวา่ต้องใช้นาฬิกา

ทุกวัน ขอให้ท าใหเ้สร็จพรุ่งน้ีได้หรือไม่ เจา้ของร้านจึงตอบวา่จะพยายาม ให้โทรมาถามพรุ่งน้ีบ่าย 

ประภาจึงกลา่วขอบคุณเจ้าของร้าน 

 

 สิ่งที่ควรท าต่อเน่ืองอย่างย่ิง คือ เมือ่รู้จักส านวนใดแปลกใหม่ ควรบันทกึไว้ เมือ่มีเวลาว่าง 

สามารถทบทวนเพื่อน าไปใช้ให้ถูกต้อง 

 อย่าลืมวา่บางส านวนมีความหมายใกล้เคียงกันก็จริง แต่เวลาใช้อาจแตกตา่งกันเล็กนอ้ย เช่น 

บางส านวนตอ้งใช้บุพบทหรือ preposition มาประกอบจงึจะถูกตอ้ง เป็นต้น 

 

Repairing a Watch 

 

Shopkeeper :  Good afternoon. What can I do for you? 

Prapa :  Good afternoon. Can you repair my watch, please? 

Shopkeeper :  Yes. But will check what part needs repairing first. 

Prapa :  It just doesn’t work. It stops running, I mean. I dropped it last night. 

Shopkeeper :  Oh, I think the spring is broken, then. 

Prapa :  How long does it take to have it repaired? 

Shopkeeper :  It will take a few days because I must order the  

   spare part from the company 

Prapa :  But I must use it every day. Can you manage it tomorrow evening? 

Shopkeeper :  I’ll try my best. Just call me. You can check tomorrow afternoon. 

Prapa :  That’s very nice. 

Shopkeeper :  Thank you. For your service.  
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 ขอให้นักศกึษาท ากิจกรรมที ่62 และกิจกรรมที่ 63 ต่อไป 

 

กิจกรรมที่  62 

Choose the best answer.  

1.  Which sentence has similar meaning as “Can you write down the correct answer?” 

a.  Can you write down the close answer? 

b.  Can you write down the right answer? 

c.  Can you write down the near answer? 

d.  Can you write down the next answer? 

2.  Which one is  the informal situation. 

a.  Our college will have a farewell party tonight. 

b.  Julia will have an interview this afternoon. 

c.  Winnie is going to join Jane’s birthday party. 

d.  Tony has a big project presentation at 3 p.m. 

3.  Peter never speaks and behaves nicely. What is the main reason? 

a.  He has no good occasion to study. 

b.  He speaks rudely in some situations. 

c.  His personal status is lower than others. 

d.  The way he was brought up and his background. 

4.  Judith ……………………………… buying a Pattaya City map. 

a.  is interested in 

b.  is interesting  

c.  interested 

d.  interests 
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5.  Now you are in the States. What do you call the floor at the same level as the ground? 

a.  second floor 

b.  ground floor 

c.  first floor 

d.  underground 

 

 

 

กิจกรรมที่  63 

Match column A  to column  B. 

 

 

A B 
 

……………… 1.   My mobile phone is out of 

order. I must have it fixed. 

……………… 2.   George always keeps his 

father’s words in mind. 

……………… 3.   Have a good trip! Keep in 

touch any time. 

……………… 4.   Jenny loves her sister a lot 

because she always gives 

her a hand. 

……………… 5.   Mike forgot his notebook. So 

he went back right away to 

his office. 

 

a.  Dorothy still remembers what her mother 

said. 

b.  John looks forward to seeing June. He 

drives immediately to June’s place. 

c.  Sandra believes in her brother. He usually 

helps her any time she wants. 

d.  My cell phone doesn’t work because I 

dropped it yesterday. I’ll go to the shop 

and have it checked.  

e.  Bon voyage! Don’t forget to contact me. 
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 ในชีวติประจ าวัน ทุกคนจะพดูเพือ่สื่อสารระหว่างกันและกัน สร้างความเข้าใจที่ดีและถูกตอ้ง   

การใช้ค ากล่าวอยา่งสั้นหรือการพูดข้อความอย่างสั้น เปน็การพูดภาษาอังกฤษที่งา่ยและฝึกฝนไดอ้ย่าง

รวดเร็วกว่าการพูดภาษาอังกฤษชนิดเตม็รูปแบบ 

 ภาษาอังกฤษที่พดูเต็มรูปแบบตอ้งอาศัยพ้ืนความรู้ไวยากรณ์อังกฤษทีถู่กต้อง จดจ าไดอ้ย่าง

แม่นย า จะสามารถพดูภาษาอังกฤษไดอ้ย่างราบร่ืน แต่ภาษาทีเ่ป็นค ากลา่วอย่างสั้นจะเรียนรู้ได้อย่าง

รวดเร็วกว่า ไม่ตอ้งใช้ไวยากรณ์อังกฤษครบถว้นทั้งหมด 

 ค าพดูอยา่งสั้นมีหลายประเภท ได้แก่ การตอบรับ การแสดงความเห็น การถาม การบอกกลา่ว  

การเสนอแนะ การสั่ง การอทุานเพือ่แสดงความรู้สกึ การปลอบโยน การแสดงความสงสัย การอนุญาต 

การเตือน ฯลฯ 

 ในบางโอกาสที่นักศึกษาไปท่องเที่ยว และเยี่ยมเยือนเพือ่น อาจจะพบสถานการณ์ตา่ง ๆ ขอให้

นักศึกษาลองศกึษาบทสนทนาต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่  2  Short Statement    

 

 

Visiting Friend 

 

Malee :  Is Jane in? 

A Teenager :  I’m afraid she’s not in. 

   Is she expecting you? 

Malee :  Yes, I have an appointment with her at 11.00 a.m. 

A Teenager :  So, I think she’ll come back soon. 

   Would you wait in here, please? 

Malee :  Thank you. 

A Teenager :  I’ll bring you a cup of coffee. How do you like? 

Malee :  One sugar, no cream, please? 

A Teenager :  Just a minute. 

Malee :  Thank a lot. 

A Teenager :  You’re welcome 
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มาลีไปหาเจนแตเ่จนไมอ่ยู่บา้น (She’s not in.) วัยรุ่นทีอ่อกมาต้อนรับถามวา่นัดไวห้รือไม่ มาลี

บอกว่านัดไว ้วัยรุ่นคนน้ันจึงเชญิให้มาน่ังรอข้างใน แล้วหากาแฟให้ทาน ซึ่งมาลีทานกาแฟด าใส่น้ าตาล  

1 ช้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจงร าพันกับทาทาวา่ปีนี้แข่งขันแบดมินตันแพ้ ไม่ได้เหรียญทองเป็นเร่ืองน่าอาย รู้สึกผิดหวังมาก 

อยากเลกิเล่นแบดมินตัน แตท่าทาให้ก าลังใจวา่ให้สูต้่อไป อยา่ยอมแพ้และเชื่อวา่แจงสามารถท าได้       

ในปีหน้า 

 

 ค าพดูลกัษณะน้ีมีหลากหลาย แต่เลือกมาใหเ้รียนเฉพาะที่ได้ยินและพบเห็นกันทัว่ไป         

ค าพดูอยา่งสั้นตอ่ไปน้ีเป็นเพียงตัวอยา่งเล็กนอ้ยเท่าน้ัน  ลองพิจารณาและเลอืกใชไ้ด้ตามความจ าเป็น 

ดังน้ี 

  That’s right.     ใช่แลว้ 

  That’s it.     น่ันไง 

  That’s O.K./That’s alright./It’s o.k./It’s alright.  ดีแล้ว ใช่แล้ว ไม่เป็นไร 

Good. / Fine. / Superb.   ด ี

How come!     เป็นไปได้อยา่งไร 

It could be./Could be.    เป็นไปได ้

It’s amazing./Amazing.   น่าประหลาดใจ 

Who knows.     ใครจะไปรู้ได ้

 

Cheer Up! 

 

Jang : I’m a loser. I couldn’t get the golden medal  

for the badminton competition this year. It’s ashamed. 

Tata : Cheer up! It’s not that bad. You can do it next year.  

  Keep on fighting. Don’t give up. 

Jang : I feel disappointed. I don’t want to play badminton anymore. 

Tata : Don’t do like that. I’ve got your back. You can do it next year, I believe. 
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Is it right?     ใชห่รือ ถกูตอ้งไหม 

  Is it okay?     ใช้ได้ไหม 

  Go ahead.     ไปล่วงหน้าก่อน ไปเลย 

  After you.     เชญิครับ/ค่ะ ใหค้นอื่นไปก่อน เช่น   

กรณีเดินเข้าลิฟต์ หรือเข้าแถวรอจา่ยเงิน 

เป็นต้น 

  Incredible.     เป็นไปไม่ได้ เหลอืเชื่อ 

  Never.      ไม่หรอก ไม่อยา่งแน่นอน ไม่เคยเลย 

  Whichever will do.    อะไรก็ได ้

  Excellent!      ยอดเยี่ยม 

  Good?      ดีมั้ย 

  Very good!     ดีมาก 

  Why not!     ท าไมจะไมล่่ะ 

  Whatever will be.    จะเกดิอะไรข้ึนก็ตาม 

  Everything will be alright.   ทุกอยา่งจะดเีอง 

  What a pity!     น่าสงสาร 

  That’s enough.    พอแล้ว 

  No more.     ไม่อีกแลว้ 

  I’m full.     ฉันอิ่มแล้ว 

  Let’s go     เราไปกันเถอะ 

  Shall we go?     เราไปกันไหม 

  I’m hungry.     ฉันหิว 

  Delicious?     อร่อยไหม 
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              ที่มาจาก  http://www.manager.co.th/  7 ส.ค. 57 

 

  Take it easy./Easy.    ใจเย็นไว้ก่อน 

  Relax.      ท าตัวให้สบาย 

  I’ll give you a treat.    ฉันจะเลี้ยงคุณ 

  Let me pay.     ให้ฉันจา่ยนะ 

  It’s my turn./My turn.    ตาฉันแลว้ 

  It’s your turn./Your turn.   ตาคุณ 

 

 

  Time’s up.     หมดเวลา 

  Ten minutes left.    เหลืออีก 10 นาท ี

  Ten more minutes.    อีก 10 นาท ี

  Too late.     สายเกินไป 

  It’s getting late.    ก าลังจะสายแลว้ 

  It’s late.     สายแลว้ 

  It’s very late./It’s so late.   สายมาก 
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  Who cares?     ใครจะมาสนใจ 

  Calm down.     สงบสตอิารมณ์ลงบา้ง 

  Come in.     เข้ามาส ิ

  Come along.     มาเลย 

  Give it to me.     เอามาให้ฉัน 

  This is for you.    น่ีส าหรับเธอ 

 

             ที่มาจาก  http://charlian.forumv.biz/ 7 ส.ค. 57   
 

Absolutely.     ใชเ่ลย 

  Some more?     อีกสกัหน่อยไหม 

  No more.     ไม่มีอีกแลว้ ไม่ตอ้งการอีกแล้ว 

  What’s this?     น่ีอะไรหรือ 

  What’s that?     น่ันอะไรหรือ 

  What a clever cat!    แมวฉลาดอะไรอย่างน้ี 

 

              ที่มาจาก  http://jochow2537.blogspot.com/ 7 ส.ค. 57 
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  Nothing.     ไม่มอีะไร 

  Never again.     ไม่อีกแลว้ 

  Not much.     ไม่ต้องมาก 

  Hold on!     เดี๋ยวก่อน 

  Watch out!     ระวัง 

  Hurry up.     เร็วเข้า 

  Wait.      คอยเดี๋ยว คอยกอ่น เดี๋ยวกอ่น 

  Nothing much.     ไม่มีอะไรมาก 

  Nothing to do.     ไม่มีอะไรท า 

  Plenty of time.     เวลามากมาย 

  Terrible!     แย่เลย 

  Congratulations!    ขอแสดงความยินด ี

 

ที่มาจาก  http://stacieberdan.com/ 7 ส.ค. 57 

 

  Me too.     ฉันก็เช่นกัน 

  Really?      จริงหรือ 

  What’s happen?    เกดิอะไรข้ึน 

  What’s going on?    เกดิอะไรหรือ 

  What’s the matter?    เกดิอะไรข้ึนหรือ 
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  Just a minute.     รอสักครู่ 

  A moment, please.    กรุณารอสักครู่ 

  Never mind.     ไม่เป็นไร 

  With pleasure.     ด้วยความยินด ี

  Take care.     ดูแลตวัเองนะ 

  Good luck.     โชคด ี

  You’re lucky.     คุณโชคด ี

  Forget it.     ช่างเถอะ ลืมเสียเถิด 

  Not much.     ไม่มากหรอก 

  Please spell.     กรุณาสะกด 

  Excuse me.     ขอโทษครับ/ค่ะ 

  Pardon me?     คุณพูดว่าอะไรครับ/ค่ะ 

  I’m sorry.     ฉันขอโทษ 

  Again.      (พูด) อกีคร้ังซิ 

  Sure?      แน่ใจหรือ 

  So nice./Very nice.    ดีจัง สวยจัง 

  Horrible!     น่ากลวั 

  Disgusting!     น่ารังเกียจ 

  Interesting.     น่าสนใจ 

  How do you find it?    คุณรู้สึกวา่มันเป็นอย่างไร 

  How is it?     มันเป็นอยา่งไร 

  Don’t worry.     อย่ากังวลไปเลย 

  Don’t forget.     อย่าลืม 

  No problem.     ไม่มีปัญหา 
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ขอให้นักศกึษาลองศกึษาบทสนทนาอีกตัวอย่างหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีอุบัตเิหตุ (an accident) รถชนกันบริเวณสี่แยก (at the crossroad) รถปิคอัพ (a pick-up) 

ชนรถยนต์ (a car) คนขับรถยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส (seriously injured) มีคนเรียกรถพยาบาล (an 

ambulance) ทันท ี(at once) ส่วนคนขับรถปิคอัพหนีไป (fled the scene of the accident) มีผู้คน

มากมายเห็นเหตกุารณ์และสามารถเป็นพยาน (a witness) เอซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์จึงไปแจ้งต ารวจ 

(inform the police) ที่สถานีต ารวจที่ใกล้ทีสุ่ด (the nearest police station)  

 

  ขอให้นักศกึษาอา่นและท าความเข้าใจกับบทสนทนานี้และจ าค าศัพท์และส านวนไวใ้ช้ใน

ชีวติประจ าวัน 

 

 ตัวอย่างค ากลา่วอย่างสั้นจะช่วยให้การพูดภาษาอังกฤษง่ายย่ิงข้ึน การฝึกพดูบอ่ย ๆ จะช่วยให้

จดจ าและน าไปใช้ได้อยา่งคล่องแคล่ว หลายคนบอกวา่ การเรียนรู้ด้านภาษาที่ดคีือการฝึกพูดเป็นประจ า

เพื่อใหเ้กดิความคุ้นเคย จากนั้นความคุ้นเคยจะเปลี่ยนไปเป็นทกัษะทั้งการฟังและการพูด ส่วนทกัษะ  

 

A Car Accident 

 

A  : There’s been an accident at the crossroad. 

A pick-up crashed a car. 

B  : Was anybody injured. 

A  : The car driver was seriously injured.  

Someone called an ambulance at once. 

B  : How about the pick-up driver? 

A  : He fled the scene of the accident. 

B  : Were there any witnesses? 

A  : Certainly. A lot of people were busy going around. 

B  : Inform the police, then. 

A  : Sure. Where’s the nearest police station. 

ที่มาจาก www.tnews.co.th 7 ส.ค. 57 
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การเขียนข้ึนอยู่กบัความขยนัในการจดบันทกึเป็นประจ าและสม่ าเสมอ หากตั้งใจจริงและยึดแนวทาง

ปฏิบัตเิช่นน้ี ทุกคนจะกา้วเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกไดอ้ย่างเต็มภาคภูมิ 

 

 ขอให้นักศกึษาท ากิจกรรมที ่64 และกิจกรรมที่ 65 ต่อไปนี้ 

 

กิจกรรมที่  64 

Choose the best answer.  

1.  You bake a cake and let Peter try a piece. What should you ask him? 

a.  Is it okay? 

b.  How do you feel? 

c.  What are you going to do? 

d.  Does it look nice? 

2.  John asks you to choose a cap which he bought from Japan. You couldn’t make your 

decision. What will you say? 

a.  I like both. 

b.  Whichever will do. 

c.  How come! 

d.  It’s amazing. 

3.  Susan  :  I’ll give you a treat. 

 Janet   :  It’s a very kind of you. 

 What does Susan intend to do? 

a.  give Janet some money 

b.  have lunch with Janet 

c.  pay for Janet 

d.  go together with Janet 
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4.  Sarah is knocking at the door. Jean is in her room. What would Jean say? 

a.  Relax. 

b.  Calm down. 

c.  It’s late. 

d.  Come in. 

5.  Tina is about to cross the street. She doesn’t look carefully. Jim sees what’s happened. 

What would Jim shout? 

a.  Terrible! 

b.  Horrible! 

c.  Disgusting! 

d.  Watch out! 
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กิจกรรมที่  65 

Match column A  to column  B. 

 

A 

 

B 

 

…………… 1.   Bob and Jane stand in front of 

the lift. What will Bob say to 

Jane? 

…………… 2.   Tim won the first price lottery. 

What did his friend say?  

…………… 3.   Jinny got the highest marks in 

English. What should her 

teacher say? 

…………… 4.   Joan and Anne promise to go 

shopping together. Joan asks 

Anne to wait for half an hour. 

What would Anne say? 

…………… 5.   June is so upset. She won’t 

see him anymore. What would 

she say? 

 

a.  Excellent! 

 

 

b.  No problem. 

 

c.  After you. 

 

 

d.  Never again. 

 

 

 

e.  Congratulations! 
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ตอนที่  2 

Language Difference 

 

 ทุกภาษาย่อมมคีวามแตกตา่งกันไป แตส่ิ่งที่ควรเข้าใจอย่างย่ิงคือความแตกตา่งของ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีที่มาและพัฒนาการแตกต่างกัน และเทคโนโลยีปัจจบุันภาษาอังกฤษที่ใชก้ันอยู่จะมี

ส าเนียงค าศัพท์และวธิีใช้แตกต่างกัน ที่ส าคัญ 2 ประเภท ได้แก่ 

1.  British English  ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ 

2.  American English  ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 

หากสังเกตดูแลว้ ภาษาอังกฤษทั้ง 2 แบบ แตกต่างกัน ดังน้ี 

1.  Pronunciation  การออกเสียง ส าเนียง 

2.  Spelling   การสะกดค า หรือตัวสะกด 

3.  Words   การใช้ค า 

ตัวอย่างความแตกตา่งแต่ละด้านมดีังน้ี 

 

1.  Difference in Pronunciation 

 ความแตกตา่งในการออกเสยีง หรืออาจพูดไดว้่าส าเนียง (accent) ในการออกเสียงต่างกัน       

ที่เห็นไดช้ัดเจน เช่น 

 tomato มะเขือเทศ คนอังกฤษกับคนอเมริกันออกเสียงต่างกัน เน่ืองจาก a (เอ) เปน็สระ เมื่อ

ผสมกับพยัญชนะ คอื m เปน็ ma คนไทย จะออกเสียง  เม  เป็น  โท-เม-โท 

 คนอังกฤษ ออกเสียง  โท - มา - โท 

 คนอเมริกัน ออกเสียง โท - เม - โท  และ  โท - แม - โท  ขึ้นอยู่วา่เป็นคนอเมริกัน 

อยู่ที่รัฐใด ถา้อยู่แถบลุ่มแมน้่ า Mississippi จะออกเสียงสระ เอ 

เป็นสระ  แอ ชดัเจนยิ่งข้ึน จึงได้ยินการออกเสียงค าน้ันเป็น   

โท - แม - โท  แตอ่ย่าคิดวา่เมือ่เห็นสระ  a  จะต้องออกเสียง

ตามน้ีทั้งหมด คนที่รักภาษา สนใจและสังเกต จะเห็น            

ความแตกตา่งและข้อยกเว้นมากมาย 
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 คนทุกชาติทกุภาษามีภาษาที่ใชอ้ยู่ในชีวติ คุ้นเคยกับการออกเสียงแบบใด ก็จะยึดตดิอยู่กบั    

การออกเสียงแบบน้ัน อทิธพิลทางภาษาเกดิจากสาเหตุหลายประการ เร่ืองหลักคอืการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมทางภาษา ท าใหภ้าษาเปลี่ยนแปลงไป อิทธพิลจากเชื้อชาติ การเลี้ยงดแูละสื่อประเภทตา่ง ๆ 

ที่เข้ามามีอทิธใินสังคม เกิดการลอกเลียนแบบ ภาษาจึงเปลี่ยนไปจากเดิม 

 พยัญชนะ t เมื่อผสมอยู่ในค า เช่น ค าวา่ water น้ า 

 คนอังกฤษ ออกเสียง  วอ - เทอะ 

 คนอเมริกัน ออกเสียง วอ - เตอร์ 

ส าเนียงทั้งสองจึงตา่งกัน 

 city เมืองใหญ ่

 คนอังกฤษ ออกเสียง  ซิ - ท ิ

 คนอเมริกัน ออกเสียง  ซิ - ติ 

ความแตกตา่งในการออกเสยีง หรือตา่งส าเนียงจึงไมใ่ชข้่อจ ากดัในการเรียนรู้ดา้นภาษา ออก

เสียงอยา่งไรก็เข้าใจได้ทั้งน้ัน เพียงแต่ถนดัออกเสียงแบบใด กเ็ลอืกเสียงแบบนั้นจะน่าฟังกวา่ 

 

2.  Difference in Spelling 

 ความแตกตา่งในการสะกดค า มีใหเ้ห็นได้ทั้ง 2 แบบ ว่าสะกดแบบอังกฤษหรือสะกดแบบ

อเมริกัน จากค าภาษาอังกฤษที่ใชอ้ยู่ประจ า ท าใหส้ังเกตเห็นการสะกดค าที่แตกตา่งกัน แต่ออกเสียง

เช่นเดียวกัน ในที่นี้จะยกตัวอย่างเฉพาะค าที่พบเห็นและใช้อยูป่ระจ า และขอเรียกสัน้ ๆ วา่อังกฤษ     

หรืออเมริกัน 

•  อังกฤษใช้  ou : favourite เป็นทีช่ื่นชอบ  

    colour  สี 

    honour เกียรต ิ

    doughnut โดนัท 

•  อเมริกันใช้  o : favorite 

    color 

    honor 

    donut 
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•  อังกฤษใช้  re : metre  เมตร 

    centre  ศูนย์กลาง 

    litre  ลิตร 

    kilometre กิโลเมตร 

   อเมริกันใช้  er : meter 

    center 

    liter 

    kilometer 

 •  อังกฤษใช้  se : advertise โฆษณา 

     organise จัดการ 

     merchandise สินค้า 

     dramatise ท าใหเ้ป็นละคร 

     อเมริกันใช ้ ze : advertize 

     organize 

     merchandize 

     dramatize 

 นอกจากนี้ยังมีค าอื่นทีพ่บเหน็อยู่เสมอ ได้แก่ 

อังกฤษ    อเมริกัน   ความหมาย 

dialogue   dialog    บทสนทนา  

grey    gray    สีเทา 

trolley    cart    รถเข็น 

tyre    tire    ยางรถ 

omelette   omelet    ไข่เจียว 
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Difference in Words 

ความแตกตา่งในการใช้ค า อังกฤษ และอเมริกัน เรียกของสิ่งเดียวกันดว้ยค าทีต่่างกนั 

อังกฤษ    อเมริกัน   ความหมาย 

flat    apartment   ห้องเชา่ในอาคาร 

coach    bus    รถโดยสารระหว่างเมือง 

canteen   cafeteria   ห้องอาหาร 

mobile phone   cell phone   โทรศัพท์มือถือ 

biscuit    cookie    ขนมคุกกี ้

pharmacy   drug store   ร้านขายยา 

lift    elevator   ลิฟท ์

rubber    eraser    ยางลบ 

autumn   fall    ฤดูใบไม้ร่วง 

underground   subway   รถไฟฟ้าใต้ดิน 

return ticket   round trip ticket  ตั๋วไปกลบั 

car park   parking lot   ที่จอดรถ 

ground floor   first floor   ชั้นระดับพื้นดิน 

motorway   freeway   ถนนสายใหญ ่

roll    bun    ขนมปังก้อนกลม 

mince    ground    บด 

chips    French fried   มันฝร่ังทอด 

roundabout   circle    วงเวียน 

                 

          
ที่มาจาก  http://forum.thaiza.com/  

8 ส.ค. 57 
ที่มาจาก  http://www.9apartment.com/ 

8 ส.ค. 57 
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ความแตกตา่งของภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ กับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันทั้ง 3 ลกัษณะน้ี    

คงพอช่วยให้ผูเ้รียนภาษาองักฤษได้ทราบถึงความหลากหลายในการใช้ภาษา เพราะจะใช้แบบใดก ็   

ไม่ผิด เว้นแต่วา่ถา้ถนดัหรือเคยชินกับการใช้ภาษาอังกฤษแบบใดก็พยายามใช้แต่แบบนั้น เพราะคนฟัง

เข้าใจ อยา่ให้ผู้ใช้งงเสียเอง 

ถ้ามองอดตีที่ผา่นมา ครูสมยัก่อนเรียนมาอย่างไร ก็สอนลูกศิษยอ์ย่างน้ัน เมื่อก่อนเรียนอังกฤษ

แบบอังกฤษ คนทีเ่รียนภาษาอังกฤษก็มักไปเรียนตอ่ที่ประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่เคยอยู่ภายใต้     

การปกครองของอังกฤษมาก่อน จึงอยูใ่นกรอบที่เจ้าของภาษาก าหนดไว้ ต่อมาการคมนาคมตดิต่อสือ่สาร

กวา้งขวางข้ึน ผูค้นนิยมไปเรียนต่อตา่งประเทศ จึงรับวฒันธรรมทางภาษาของประเทศน้ัน ๆ กลับมา             

ซ่ึงแตกตา่งไปจากภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ กฎ ระเบียบ ที่มีอยูใ่นไวยากรณ์อังกฤษก็เปลี่ยนไป            

ไม่เคร่งครัดในการใช้เช่นเดมิ เช่น เคร่ืองหมายต่าง ๆ เร่ิมหายไป ไมค่่อยใช้ขีดระหวา่งค า หรือ hyphen 

กลายเป็นสิ่งที่ถูกลืม เป็นตน้ แต่ในช่วงที่มกีารเปิดประเทศ ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษากลางที่สื่อสาร

ระหว่างกันไดต้ลอดเวลา ยิ่งการสื่อสารในยคุทีใ่ช้  internet ด้วยแล้ว ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทส าคญั 

อยา่งย่ิง 

 

 

 

 ภาษาอังกฤษตามแบบฉบบัดั้งเดิม (British English) มีกฎที่เป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

(English Grammar) ที่เคร่งครัด มีแบบแผน แต่ปัจจุบนักระแสของวัฒนธรรมทางภาษาเปลี่ยนแปลงไป 

คนรุ่นเกา่จึงตอ้งปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย แต่ยังคงหลักไวยากรณ์เดิมเป็นสว่นใหญ่ 

 ลักษณะของทุกภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันย่อมมีระดับความสุภาพของภาษาและความแตกต่าง

ดังที่กล่าวมาแล้ว 

 สิ่งที่ตอ้งระวังคือข้อหา้มที่ไม่ควรปฏิบตัิ อยู่ในสังคมที่ผูค้นประพฤติปฏบิัตอิย่างไรให้เป็นที่

ยอมรับ กค็วรพิจารณาและสงัเกตอย่างถี่ถว้นและไม่ปฏิบตัินอกกรอบของสังคมนั้น 

 

 

เร่ืองที่  1  British English    
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ที่มาจาก  inzumi.com 8 ส.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จอห์นถามจิมว่ากี่โมงแล้ว (What time is it?) จิมตอบวา่เก้าโมงย่ีสิบหา้นาท ี(twenty-five 

past nine) แล้วถามวา่ถามท าไม จอห์นจึงอธบิายว่าจะต้องไปหาคุณลุงเวลาสิบเอด็โมงหา้สิบนาที  

(ten to twelve) แล้วไปมหาวิทยาลัยเวลาบ่ายสองโมงคร่ึง (half past two) จิมก็บอกวา่จะตอ้งไปดู

ภาพยนตร์กับเจนเวลาเที่ยงสี่สิบหา้นาที (a quarter to one) และไปซ้ือของสี่โมงสบิห้านาท ี              

(a quarter past four) 

 

 

What Time is It? 

 

John :  What time is it? 

Jim :  It’s twenty-five past nine.  

Why did you ask me this question? 

John :  Because I have to visit my uncle  

at ten to twelve. Then go to the  

university at half past two in the afternoon. 

Jim :  I’ll go to the cinema with Jane at a quarter to one  

   in the afternoon and go shopping at a quarter past four. 

John :  So goodbye, see you! 

Jim :  Bye. See you! 

ที่มา https://www.pinterest.com/8 ส.ค. 57 
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การบอกเวลาแบบอังกฤษ (British English) จะแบ่งเวลาในหน่ึงวันเป็น 12 ชั่วโมง 2 คร้ัง และ

ใชต้ัวเลข 1-12 ในการบอกเวลา โดยในคร้ังแรก ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันจะใชต้ามด้วย a.m. 

(ante meridiem/ante meridian) และหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนจะตามดว้ย p.m. (post meridiem/post 

meridian)  

 เช่น  11.00 a.m. (ทเวลฟ-เอ-เอม็) หมายถึง eleven o’clock in the morning 

03.00 p.m. (ทรี-พี-เอ็ม) หมายถึง three o’clock in the afternoon 

การพูดถึงเร่ืองเวลาในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ มีดังน้ี 

1. เวลาทีเ่ต็มชั่วโมง คอืเข็มยาวชี้ที่เลข 12 จะเติมค าวา่ “o’clock” ท้ายประโยค ส าหรับเวลา

เที่ยงวันใหใ้ชค้ าวา่ “noon” และเวลาเที่ยงคืนให้ใช้ค าวา่ “midnight” 

ตัวอย่างเช่น 

- It is ten o’clock. 

- She’ll go three at noon. 

- Santa Claus will come at midnight. 

2. เวลาทีเ่กินชั่วโมงมาแล้ว ไม่เกิน 15 นาที ให้ใช้บอกเวลาตามประโยคทีเ่รียนผ่านมาแล้ว         

ใหใ้ชค้ าว่า past และเวลาให้เติม a.m. หรือ p.m. ตามเวลาที่พดูถึง 

ตัวอย่างเช่น 

- I wake up at 7.10 a.m.  

- I wake up at ten minutes past seven. 

- ฉันตื่นนอนเวลา 7.10 น. 

3. เวลาเข็มยาวอยู่ที่เลข 3 (15 นาที) ใช ้a quarter 

ตัวอย่างเช่น 

- She will go out at 3.15 p.m. 

- She will go out at a quarter past three. 

- เธอจะออกไปเวลา 3.15 น. 
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4. เวลาที่ผา่นไปไมเ่กิน 30 นาที ใหบ้อกนาทตีามดว้ยค าวา่ “past” และชัว่โมงที่ผ่านไปแล้ว 

ตัวอย่างเช่น 

- I went to bed at 11.25 p.m. 

- I went to bed at twenty-five minutes past eleven. 

5. เวลาที่ผา่นไปคร่ึงชั่วโมงพอดี ให้ใช้ค าวา่ “half” 

ตัวอย่างเช่น 

- She went shopping at 10.30 a.m. 

- She went shopping at half past ten. 

6. เวลาที่ผา่นไปเกิน 30 นาที มาแล้ว ให้บอกนาทีที่เหลือตามด้วย “to” ตามด้วยชัว่โมงถัดไป 

ตัวอย่างเช่น 

- He will visit me at 10.35 a.m. 

- He will visit me at twenty-five minutes to eleven 

ในการพดูสามารถพดูสั้น ๆ ได้ ดังน้ี 

08.00 a.m. =  eight o’clock in the morning/8 a.m. 

05.00 p.m. =  five o’clock in the afternoon/5 p.m. 

09.15 a.m. =  a quarter past nine 

09.20 a.m. =  twenty minutes past nine 

06.30 a.m. =  half past six 

11.50 a.m. =  ten to twelve 

02.45 p.m. =  a quarter to three 

 

ขอให้นักศกึษาทบทวนวธิีการบอกเวลาแบบอังกฤษและจ าไปใช้ให้ถกูตอ้งดว้ย แลว้ท ากิจกรรม

ที่ 66 และกิจกรรมที่ 67 
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กิจกรรมที่ 66 

Choose one British English word from each item. 

 

1.  ………………………   elevator, kilometer, French fried, omelet, roundabout, color, 

organization, cookie, catalog, dialog   

2.  ……………………… green pepper, cafeteria, cellular phone, bus, eraser, freeway,               

first floor, mobile phone, elevator, drug store 

3.  ……………………… French fried, subway, ground, parking lot, round trip, apartment,  

car park, liter, cookie, cafeteria 

4.  ……………………… fall, advertizement, favorite, donut, dramatize, program, tire, 

kilometer, dialog, omelet 

5.  ……………………… circle, freeway, road, parking lot, elevator, underground, honor, 

center, merchandize, gray 

 

กิจกรรมที่ 67 

Choose the British English sentences from each item. 

 

1.  ……………………… a.  The Jones rent a flat in Aberdeen. 

 b.  Judy always has lunch in the cafeteria at her university. 

 c.  Bob took a bus to Florida beach last vacation. 

 d.  Julia spent hours in making cookies. 

2.  ……………………… a.  Chicken curry is Marsha’s favorite dish. 

 b.  Daisy prefers bright colours to dark ones.  

 c.  Tony organized a meeting at the University Alumni. 

 d.  Peter fixed his tire at the garage. 
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3.  ……………………… a.  Sandra goes to the community center almost every evening. 

 b.  Bob drank water at least 1.5 liters a day when he was in Bangkok 

during summer. 

 c.  My grandmother has grey hair but my grandfather hasn’t. 

 d.  Sarah rent a fully furnished apartment in Quebec. 

4.  ……………………… a.  Do you have any interesting program tonight? 

 b.  Please use the third lift and go straight to 10th floor. 

 c.  You can get soap and shampoo from the nearest drug store. 

 d.  We move from our apartment to the new one. 

5.  ……………………… a.  Paul forgot his cell phone at his office and it’s not necessary to go  

 back to the office again. 

 b.  Last fall, we went on the group tour to Monaco. 

 c.  Henry booked a round trip ticket from Seattle to New York. 

 d.  Mary usually takes the underground to West End to visit her 

cousins. 
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    ที่มาจาก  http://www.imeducation.net/  8 ส.ค. 57 

 

 คนไทยคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันอย่างมาก เน่ืองจากรับสือ่ตา่ง ๆ รวมทั้งภาพยนตร์

และมีชาวอเมริกันที่มาตั้งรกรากทีเ่มืองไทย รวมทั้งประกอบธุรกิจในหลายวงการ ดงัน้ัน ภาษาอังกฤษ

แบบอเมริกันจึงเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นยุคใหม ่ประกอบกบัคนไทยไปศกึษาต่อทีส่หรัฐอเมริกาเป็นจ านวน

มาก ดว้ยวิทยาการที่กา้วไกลและได้รับความสนใจจากผูป้กครองชาวไทย ท าให้เกิดช่องทางประกอบ

อาชีพโดยมีภาษาเป็นสื่อที่ชว่ยสร้างโลกทศัน์ให้กว้างขวางผ่านทางเทคโนโลยสีารสนเทศ              

(IT : Information Technology) น่ันคือการเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง นอกจากการเรียนรู้ผ่านต าราหรือเรียนรู้

จากครูผู้สอน 

 

ที่มาจาก  http://www.oknation.net/ 8 ส.ค. 57 

เร่ืองที่  2  American English 
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ทอมบอกว่าจะต้องเข้าไปประชุม (a meeting) บ่ายน้ี และคดิวา่น่าจะต้องไปแล้ว (time to go) 

จึงถามโทนีว่่ากี่โมงแล้ว โทน่ีบอกว่าเกอืบบา่ยสามโมงแล้ว (nearly half past fifteen) จะไปแล้วใช่

หรือไม่ ประชุมกี่โมง ทอมตอบวา่สี่โมงเย็น โทน่ีจึงบอกว่าทอมควรไปได้แลว้และกล่าวลาซ่ึงกันและกัน 

 ในบทสนทนาดังกลา่วเป็นการถาม-บอกเวลาโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American 

English) ในการถามเวลาน้ันนักศึกษาสามารถถามได้หลายแบบ คอื 

- What time is it? 

- What time’s it? 

- At what time shall we go? 

- Do you have the time? 

- Have you got the time? 

- What time do you make it? (ส าหรับถามเวลาที่ทราบแล้ววา่ผูต้อบจะท าอะไร) 

การบอกเวลาแบบอเมริกัน (American English) จะใช้เวลา 24 ชัว่โมง ใน 1 วัน ตั้งแต่ 0 

นาฬิกา ถึง 24 นาฬกิา ไม่ใช้ a.m. และ p.m. โดยจะบอกตวัเลขชัว่โมงกอ่นแล้วจึงบอกตัวเลขนาที หาก

มีตัวเลขศูนย์ระหวา่งตวัเลขเวลา จะใช้เสียง O (โอ) แทน 

ตัวอย่างเช่น 

09.15 =  nine fifteen 

 

Do you have time? 

 

Tom   : I’ve a meeting this afternoon.  

  I’m afraid it’s time to go. Do you have time? 

Tony  : It’s nearly fifteen thirty  

  would you like to go now.  

  At what time does the meeting begin? 

Tom   : At fourteen. 

Tony  : So it’s time for you to go. See you! 

Tom   : See you then. 

ที่มาจาก  www.manager.co.th 8 ส.ค. 57 
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08.05 =  eight-o-five 

15.30 =   fifteen thirty 

16.50 =   sixteen fifty 

 

เราสามารถใชค้ ากริยาวิเศษณ์ (Adverb) เติม โดยพูดถงึเวลาโดยประมาณได ้คอื about, 

around หรือ nearly 

ตัวอย่างเช่น 

06.02 =  It’s about six o’clock. 

08.24 =  It’s nearly eighty thirty. 

09.58 =  It’s around ten. 

 

ขอให้นักศกึษาศึกษาและเปรียบเทียบวธิีการบอกเวลาแบบอังกฤษ (British English) และแบบ

อเมริกัน (American English) และใชใ้หถู้กต้องกับคนทีเ่ราตดิต่อด้วย 

 

เมื่อนักศึกษาอา่นและท าความเข้าใจแลว้ ใหท้ ากิจกรรมที่ 68 และกิจกรรมที่ 69 

 

กิจกรรมที่  68 

Choose the American English words from each item. 

1.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

favour , litre , advertizement , programme , kilometers , tyre , elevator , omelette  

2.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

trolley , gray , omelet , coach , freeway , chips , rubber , roundabout   

3.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

drug store , canteen , roll , parking lot , lift , mince ,eraser ,biscuit  

4.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

canteen , mobile phone , bun , circle , return ticket , underground , subway  

5.  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

roundabout , French fried , coach , lift , round trip ticket , biscuit , chips , bus 
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กิจกรรมที่  69 

Choose the American English sentences from each item. 

1.  ……………………... a.  Sophia has beef steak with some rolls for her dinner. 

 b.  Tom is a pharmacist. He works at his own pharmacy. 

 c.  Mike is driving along the freeway to Miami. 

 d.  Julie had fish and chips at lunch. 

2.  ……………………... a.  Rose bought half a kilo of ground beef to cook for dinner. 

 b.  Lucy’s place is only 5 minute walk from the roundabout. 

 c.  Patricia exercises by walking pass the pharmacy to the park every 

afternoon. 

 d.  Martin took a coach from Edinburgh to London last night. 

3.  ……………………... a.  Look at the black car at the car park. It’s brand new.  

 b.  I bought a return ticket because it’s cheaper. 

 c.  Molly takes the green line underground almost everyday. 

 d.  I prefer subway to train. 

4.  ……………………... a.  Michael intends to buy his wife a new cell phone as a Christmas  

 present. 

 b.  Whenever I take a glass lift, I dare not to look outside. 

 c.  In Braxton, Joey rented a room on the ground floor. 

 d.  People drive with high speed on the motorway. 

5.  ……………………... a.  Could I have bun and butter, please.? 

 b.  Walk pass this roundabout and turn left after the traffic light. 

 c.  Come and see me at my flat before noon. We’ll have lunch 

together. 

 d.  I’m going to have my mobile phone fixed. It doesn’t work. 
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ตอนที่  3 

Weather  

 

 ในการเดินทางน้ัน นักศึกษาจะต้องทราบถึงสภาพอากาศ (weather) ของประเทศเป้าหมาย

ปลายทางทีเ่ราจะเดินทางไปว่ามสีภาพภมูิอากาศอย่างไร เพื่อที่จะไดเ้ตรียมเสื้อผา้เคร่ืองแต่งกายได้

อย่างเหมาะสม 

 

 

นักศึกษาจะทราบสภาพภูมิอากาศในประเทศตา่ง ๆ ในโลกได้จากข้อมลูการพยากรณ์อากาศ 

(weather forecast) ซ่ึงจะสามารถหาได้จากสื่อต่าง ๆ ทั้งในหนังสอืพิมพ์ วิทย ุโทรทัศน์และ

อินเทอร์เน็ต ในการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกับสภาพภูมอิากาศน้ัน นักศึกษาควรทราบสญัลักษณ์ที่ใช้ใน          

การพยากรณ์อากาศ ดังตอ่ไปนี้ 

 

clear sky, sunny sky 

 

ฟ้าโปร่ง, มีแดดมาก 

 

cloudy 

 

มีเมฆมาก 

 
fog 

 

มีหมอก 

 

light rain 

 

ฝนเบาบาง 

 

drizzle 

 

ฝนตกตลอดวัน 

 

scattered shower 

 

ฝนกระจาย 

 

thunder shower 

 

ฝนฟ้าคะนอง 

เร่ืองที่  1  Weather Forecast 
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stormy 

 

มีพาย ุ

 

thunderstorms 

 

พายุฝนฟ้าคะนอง 

 

ice pallets 

 

ลูกเห็บ 

 

drifting snow 

 

หิมะตก 

 

light snow 

 

หิมะตกเบาบาง 

 

heavy snow 

 

หิมะตกหนัก 

 

เมื่อนักศึกษาทราบสญัลกัษณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศแล้ว ลองศึกษาตวัอย่าง        

การพยากรณ์อากาศตอ่ไปน้ี 

 

ที่มาจาก http://www.metservice.com/towns-cities/auckland/auckland-central 8 ส.ค. 57 

 

 พยากรณ์อากาศน้ีเป็นของวนัอังคาร (วันที่ 11 พฤศจกิายน 2557) อุณหภูมิสูงสุด 19           

องศาเซลเซียส (19°C High) อุณหภูมใินชว่งกลางคืน 11 องศาเซลเซียส (11°C Overnight) มีเมฆ
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เพิ่มข้ึน (cloud increasing) มีฝนในชว่งค่ า (late rain) และในทศิตะวันตกเฉียงใต้จะเพิ่มก าลังแรงข้ึน  

(Northwest strengthening) เวลาที่พยากรณ์อากาศ 13.05 น. วันที่ 7 พฤศจกิายน 2557 

 

 

ที่มาจาก  http://weather.edition.cnn.com/weather/intl/forecast.jsp 8 ส.ค. 57 

 

 สภาพอากาศปัจจุบัน (Current Conditions) เมือ่เวลา 22.52 น. ทอ้งฟ้ามเีมฆบางส่วน (Partly 

Cloudy) อุณหภูมิ 11 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสดุ 19 องศาเซลเซียส ต่ าสดุ 3 องศาเซลเซียส         

อากาศเย็น (เหมอืน  11 องศาเซลเซียส) ความชื้น 49% ลมทิศเหนือ 15 ไมลต์่อชั่วโมง (N 15 mph) 

พระอาทติย์ข้ึนเวลา 7.01 น. พระอาทิตยต์กเวลา 17.40 น. ความกดอากาศ 30.05 น้ิวปรอท (30.05”Hg) 

 คืนน้ีท้องฟ้าโปร่ง (Clear) อณุหภูมิต่ าสดุ 3 องศาเซลเซียส พระอาทิตยต์กเวลา 17.40 น. 

 พรุ่งน้ี วันศุกร์ที ่7 พฤศจิกายน มีแดดมาก (Sunny) อณุหภูมิสูงสดุ 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

ต่ าสดุ 5 องศาเซลเซียส 

 ขอให้นักศกึษาสังเกตวา่พยากรณ์อากาศในปัจจุบันจะมรูีปภาพประกอบซึ่งจะท าใหนั้กศึกษา

เข้าใจได้งา่ยย่ิงข้ึน องคป์ระกอบส าคัญในการพยากรณ์อากาศจะประกอบดว้ยลักษณะอากาศ (ท้องฟ้า

โปร่ง เมฆมาก/ปานกลาง/น้อย แดดจัด ฝนตกมาก/ปานกลาง/น้อยหรือเบาบาง) อณุหภูมิสูงสดุ (Hi = 

High temperature หมายถงึอุณหภูมิสูงสดุ) อุณหภูมติ่ าสุด (Lo = Low temperature หมายถึง

อุณหภูมติ่ าสดุ) ความชื้นของอากาศ (Humidity) ความเร็วลม (Wind) ความกดอากาศ (วดัดว้ย

เคร่ืองมอืทีเ่รียกวา่ Barometer)  เวลาที่พระอาทติย์ข้ึน (Sunrise) เวลาที่พระอาทติย์ตก (Sunset) 
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ทีนี้ลองมาดบูทสนทนาเกี่ยวกับดินฟา้อากาศกันบ้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จอห์นโทรศพัท์ไปหาซินดี้ทกัทายสอบถามทุกข์สุขและถามถึงสภาพอากาศที่ซินดีอ้ยู่ ซินดีต้อบ

ว่าตอนน้ีอากาศหนาว อุณหภูมิลดไปอยู่ที ่10 องศาเซลเซียส แต่จอห์นบอกวา่ที่ที่จอห์นอยูต่อนน้ี 

ท้องฟ้าแจ่มใสมีแสงแดดจ้า ซินดี้จึงบอกวา่น่าอิจฉามาก (I’m so jealous) แต่ถ้าซินดี้ไปข้างนอกจะต้อง

ใส่เสื้อกันหนาวหนา ๆ (a thick sweater) มีผ้าพันคอ (a scarf) และสวมเสื้อคลมุ (a jacket) ด้วย คิด 

ว่าหิมะจะตกเร็ว ๆ น้ี ไดเ้ตรียมรองเท้าบู๊ทลุยหิมะ (snow boots) ที่ป้องกันหู (earmuffs) และถุงมือเฟอร์ 

(fur gloves) ไว้แล้ว ถา้หิมะแข็งตัว (The snow is frozen.) จะไปเล่นสกทีี่ยอดเขา จอห์นจึงบอกวา่น่า

ตื่นเต้นดใีช่ไหม 

 

 ในบทสนทนานักศึกษาจะเหน็ว่าการแต่งกายกับอากาศมคีวามสัมพันธ์กัน ถ้าอากาศร้อนผู้คนก็

จะใช้เสื้อผา้ที่สบาย ๆ หน้าฝนก็จะใสเ่สื้อผา้ทีก่ันฝนได ้ส่วนหน้าหนาวก็จะใส่เสือ้ผ้าหนา ๆ ทีเ่กบ็          

ความอบอุ่นของร่างกายไว้ได้ ซึ่งจะใช้เสื้อผา้หนามากนอ้ยข้ึนอยู่กับสภาพภูมอิากาศ 

 

 ทีนี้ขอให้นักศึกษามารู้จักประเภทของเสื้อผา้ทีส่วมใส่และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใชใ้นสภาพ

อากาศตา่ง ๆ ที่มักใชก้ัน ดังน้ี 

 

John :   Hello, Sindy. How have you been? 

Sindy :   Hello, John. I’m very well, and you? 

John :   So so. What about the weather there? 

Sindy :   Oh! It’s terribly cold. The temperature has now lowered to ten degrees celsius. 

John :   Really? But it’s sunny here. 

Sindy :   I’m so jealous. Here, I think it’s going to snow soon.  

    When I go outside, I have to wear a thick sweater  

    with a scarf and a jacket. I’ve also prepared snow boots,  

    earmuffs and fur gloves. I’ll go skiing for on the mountain when the snow 

John :   It sounds exciting for the coming show, doesn’t it? 
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1. ฤดูร้อน 

 

 

tank top แท็งค์ ทอป เสื้อกลา้ม 

ที่มาจาก  

http://www.popsugar.com/ 

8 ส.ค. 57 
   

 

shorts ชอทส ์ กางเกงขาสั้น 

http://www.chateau- 

desable.co.uk/ 
   

 

cap แค็พ หมวกแก๊ป 

http://creativebrands.co.za/ 

bronx-6-panel-cap.html 
   

 

sunglasses ซันกลาสซิส แว่นกันแดด 

http://store.royorbison.com/    

 

sandals แซนเดิลส ์ รองเท้าแตะ 

http://uk.accessorize.com/    

เร่ืองที่  2  Clothes for Travelling 
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2. ฤดูฝน 

 

 

raincoat เรนโคท 

 

เสื้อกันฝน 

 

http://www.sheinside.com/    

 

waders  เวเดอะส ์

 

รองเท้าบู๊ทกันน้ า 

 

http:// 

www.sportsmansguide.com/ 
   

 

umbrella อัมเบรลละ 

 

ร่ม 

 

http://spikosauropod.com/    

 

   

 

3. ฤดูหนาว 

 

 

sweater สเวท็เทอะ 

 
 

เสื้อกันหนาว 

 

http://www.qualitythermals.com/    

 

overcoat โอเวอะโคท 

 

เสื้อคลุมตวัยาว 

 

http://www.delavegatailors.com/    
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fur coat  เฟอร์ โคท 

 

เสื้อขนสตัว ์

 

http://www.howtoship.com/    

 

snow boots สโนว์ บทุส ์ รองเท้าบู๊ทลุยหิมะ 

http://www.siamese-dream.com/ 

snow-boots-fur.html 
   

 

scarf  สก๊าฟ 

 

 

ผ้าพันคอ 

 

http://www.endclothing.com/    

 

earmuff  เอียร์มัฟ 

 
 

ที่ปิดหูกันหนาว 

 

http://uk.accessorize.com/    

 

gloves   โกลฟส ์

 
 

ถุงมือ 

 

http://www.harborfreight.com/    

 

stockings   สต๊อคคิงส ์

 
 

ถุงเทา้ยาว 

 

http://www.halloween- 

costumes.com/ 
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4. ฤดูใบไม้ผล ิ

 

socks  ซอคส ์

 
 

ถุงเทา้ 

 

http://www. 

p-hop.co.uk/index.php/ 

patterns/socks/ 

   

 

long-sleeved shirt ลอง-สลีฟ เชิ๊ท 

 

เสื้อเชิต้แขนยาว 

 

http://www.outtherekeswick. 

co.uk/ 
   

 

waistcoat เวสท์โคท 

 

เสื้อกั๊ก 

 

http://favourbrook.com/    

 

sneakers   สนีคเกอร์ส 

 

รองเท้าผ้าใบ 

 

http://coco-seo-img.blogspot.com/    

 

 

5. ฤดูใบไม้ร่วง 

 

jacket แจคเกต 

 

เสื้อคลุม 

 

http://www.bestglide.com/ 

cooperpage.htm 
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cardigan คาร์ดิแกน 

 

 

 

เสื้อไหมพรมไม่มี

ปกและผ่าตดิ

กระดุมหนา้ 

 

http://www.polyvore.com/     

 

trousers เทราเซอส ์

 

กางเกงขายาว 

 

http://www.wiggle.co.uk/    

 

boots บุทส ์

 

รองเท้าบู๊ท 

 

http://silodrome.com/category/ 

boots/page/2/ 
   

 

เวลานักศกึษาจะเดินทางไปที่ใดตอ้งศึกษาข้อมลูของสภาพอากาศเมืองหรือประเทศปลายทาง

ด้วยว่ามสีภาพอากาศเป็นเชน่ไร แล้วเตรียมเสือ้ผา้เคร่ืองแต่งกายไปใหเ้หมาะสม จะได้ไมต่้องไปหาซ้ือ

ใหมใ่หเ้ป็นภาระ 
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เมื่อนักศึกษาท าความเข้าใจกับพยากรณ์อากาศและการจัดเสือ้ผา้แล้ว ขอให้นักศึกษาท า

กิจกรรมที่ 70 

 

กิจกรรมที่ 70 

Read the weather below, then choose the best answer. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  For when is this weather forecast? 

a. This Wednesday. 

b. This Wednesday. 

c. Last Wednesday. 

d. Wednesday 12 Nov. 

2.  How is the weather for that day? 

a. It’s sunny. 

b. It’s rainy. 

c. It’s foggy. 

d. It’s snowy 

 

Wednesday 
12 Nov 
 

 
 

17℃ 
High 

 
13℃ 
Overnight 

 
Rain. 
Westerlies. 
 
Issued: 
12:26pm 3 Nov 
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3.  What is the lower temperature? 

a. 12 

b. 17 

c. 13 

d. 26 

4.  What is the name of the wind? 

a. Overnight 

b. Rain 

c. Westerlies 

d. Issued 

5.  What will you put on if you live at that place? 

a. tank top and shorts 

b. cap and sandals 

c. waistcoat and jacket 

d. raincoat and waders 

 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
356 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

Post – test 

 

Choose the best answer. 

1.  What is the abbreviation of “facsimile”? 

a.  fae 

b.  flag 

c.  fax 

d.  fag 

2.  Distance Education Institute is under the MOE. 

 What does “MOE” stand for? 

a.  Ministerial of Education 

b.  Ministrant of Educational 

c.  Ministry of Education 

d.  Minister of Education 

3.  What is another word for “subway”? 

a.  underway 

b.  underground 

c.  underneath 

d.  undercroft 

4.  The …………………………………… time from Manila is 10.00 hrs. 

a.  arrival 

b.  international 

c.  local 

d.  departure 

 

 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
357 

5.  The plane ………………………… Tokyo to Beijing Airport is quite late at night. 

a.  departs  

b.  for 

c.  takes off 

d.  leaves 

6.  Which is the last name of “Mr. Christopher Andrew Schnider”? 

a.  Mister 

b.  Andrew 

c.  Schnider 

d.  Christopher 

7.  Michael is a professor at London University in the United Kingdom. What nationality is  

     he? 

a.  U.K. citizen 

b.  English 

c.  England 

d.  Welsh/Welch 

8.  Which item has the same meaning as “Today is a sunshine day.”? 

a.  Today is a cool day. 

b.  Today is a warm day. 

c.  Today is a nice day. 

d.  Today is a sunny day. 
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  9.  In the party, there are many dishes which looked delicious. A foreigner stands besides 

you. What would you tell him? 

a.  Delicious? 

b.  Have some more. 

c.  It tastes good, isn’t it? 

d.  Let’s try. 

10.  What is the meaning of “I love this special dish.”? 

a.  It’s strange. 

b.  It’s delicious. 

c.  Its’ expensive. 

d.  Its’ cheap. 

11.  Which sentence you must not ask foreigners? 

a.  How long are you going to stay? 

b.  Is this your first trip to Bangkok? 

c.  How old are you? 

d.  Have you ever been to Phuket? 

12.  It’s very nice today, isn’t it?  

Which is the proper answer? 

a.  Yes. Do you think so? 

b.  Yes, it is. 

c.  Yes. 

d.  Yes. Why not? 
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13.  Which item has the same meaning as “Korean food”? 

a.  Korean cooking 

b.  Korean cook 

c.  Korean recipe 

d.  Korean dish 

14.  Children must learn …………………………… since they were young. 

a.  mannerless 

b.  their ancestors’ manner 

c.  manners 

d.  how to speak politely 

15.  Which one is one shows politeness? 

a.  Tom shouted at his elder sister. 

b.  Joe eats only what he likes. 

c.  Sam apologizes for being late. 

d.  Tim never says goodbye to others. 

16.  Which one is the formal sentence? 

a.  Don’t you know that? 

b.  What do you want? 

c.  Would you like to take a rest? 

d.  Who ate two pieces of cake? 

17.  Laura loves to make her own dress. She will be a good ……………………… in the future.  

a.  dresser 

b.  dressmaker 

c.  dressing 

d.  dress up 
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18.  Fiona is a florist. She owns a small …………………………… near her flat. 

a.  florists’ 

b.  floral 

c.  flowers’ 

d.  florist’s 

19.  Which word do you use instead of “sure”? 

a.  never 

b.  why 

c.  true 

d.  certainly 

20.  Which sentence is differ from “The church is near the secondary school.”? 

a.  The church is close to the secondary school. 

b.  The church is far from the secondary school. 

c.  The church is next to the secondary school. 

d.  the church is so near to the secondary school. 

21.  Tim drives very fast. He always …………………………… another cars. 

a.  take on 

b.  take off 

c.  takes over 

d.  take away 

22.  Jack is not good at English but he …………………………… studying every evening. 

a.  keep on 

b.  keep up 

c.  keep in 

d.  keep together 
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23.  They …………………………… in Hongkong for a night. 

a.  live 

b.  stop 

c.  stopover 

d.  are living 

24.  She …………………………… from the building because of many after shocks. 

a.  stay within 

b.  ran away 

c.  walked out 

d.  was excited 

25.  Which one is the formal situation? 

a.  The children are swimming. 

b.  They are having a meeting in the meeting room. 

c.  Julia is cooking in the kitchen. 

d.  Mark is playing tennis with his colleague. 

26.  Thai history is very …………………………… . 

a.  interesting 

b.  interested 

c.  interest 

d.  interestingness 

27.  Jade stays in a flat in New Castle. Her room is lower than the pavement. What do you 

call this level? 

a.  ground floor 

b.  second floor 

c.  underground 

d.  first floor 
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28.  What’s another word for “mobile phone”? 

a.  telephone 

b.  hand phone 

c.  residential phone 

d.  cell phone 

29.  Which country uses dollars? 

a.  Japan 

b.  China 

c.  Vietnam 

d.  U.S.A. 

30.  What’s another word for “a money exchange booth”? 

a.  a money exchange counter 

b.  a money exchange fund 

c.  a money exchange bank 

d.  a money exchange market 

31.  What does “get” mean? 

a.  spend  

b.  accept 

c.  pay 

d.  give 

32.  At the hotel, what do you call a room with one bed? 

a.  an only one bed room 

b.  a one bed room 

c.  a single bed room 

d.  a bed room with a bed 

 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
363 

33.  What is the meaning of  “Your room faces the Central Park.”? 

a.  you can see the Central Park from your room. 

b.  your room is in the centre. 

c.  The Central Park is close to your room. 

d.  The Central Park is far from your room. 

34.  What’s another word for “green pepper”? 

a.  bell pepper 

b.  paprika 

c.  aubergene 

d.  basil 

35.  If you like vegetable, what would you order? 

a.  dim sum 

b.  chop suey 

c.  noodle soup 

d.  pizza 

36.  What would you choose if you don’t like oily egg? 

a.  fried egg 

b.  scrambled egg 

c.  poached egg 

d.  omelette 

37.  Which one is the flower tea? 

a.  chrysanthemum tea 

b.  apple tea 

c.  peach tea 

d.  blueberry tea 

 



รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง รหัสรายวิชา พต 33007 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
364 

38.  If someone offers you a drink, what would you say if you accept? 

a.  Yes, please. 

b.  Yes, thank you. 

c.  Yes, alright. 

d.  Yes, I will. 

39.  Annie caught a cold yesterday. She took a taxi to the hospital. Where should she go? 

a.  emergency room 

b.  Intensive Care Unit 

c.  outpatient department 

d.  operation room 

40.  In foreign countries, you must bring the doctor’s …………………………… along to buy your 

medicine. 

a.  letter 

b.  order 

c.  paper 

d.  prescription 
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Question no. 41-45 

Sun 

Nov 9 

Mon 

Nov 10 

Tue 

Nov 11 

 

 

 

 

 

 

16℃ l 2℃ 
 

P/Cloudy 

 

16℃ l 6℃ 
 

Sunny 

 

18℃ l 5℃ 
 

Rain 

 

 

41.  What day is the highest temperature? 

a.  Sunday 

b.  Monday 

c.  Tuesday 

d.  Any day  

42.  What is the weather like on Sunday? 

a.  It’s cloudy. 

b.  It’s sunny. 

c.  It’s rainy. 

d.  It’s foggy. 

43.  What is the lowest temperature? 

a.  9 

b.  6 

c.  5 

d.  2 

44.  What will you wear on Monday? 

a.  a take top and shorts. 

b.  a raincoat and waders. 

c.  a sweater and slaves.  

d.  earmuffs and a fun coat. 
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45.  What will you luring with on Tuesday? 

a.  sunglasses. 

b.  umbrella. 

c.  scarf. 

d.  fur hat. 
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เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

1. b 11. b 21. b 31. b 41. d 

2. c 12. b 22. b 32. b 42. b 

3. a 13. c 23. c 33. c 43. c 

4. b 14. c 24. c 34. a 44. b 

5. a 15. d 25. d 35. c 45. a 

6. b 16. c 26. c 36. c   

7. a 17. c 27. b 37. a   

8. d 18. d 28. c 38. d   

9. c 19. c 29. a 39. b   

10. d 20. d 30. d 40. c   

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. c 11. c 21. c 31. b 41. c 

2. c 12. b 22. a 32. c 42. a 

3. b 13. d 23. c 33. a 43. d 

4. d 14. c 24. b 34. a 44. a 

5. a 15. c 25. b 35. b 45. b 

6. c 16. c 26. a 36. c   

7. b 17. b 27. c 37. a   

8. d 18. a 28. d 38. a   

9. d 19. d 29. d 39. c   

10. b 20. b 30. a 40. d   
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แนวค ำตอบกิจกรรมหน่วยกำรเรียนรู้ที่  1 

Direction 

 

ตอนที่  1  Request, Suggestion and Description 

เร่ืองที่  1  Airport 

กิจกรรมที่  1 

1.  b 

2.  d 

3.  c 

4.  a 

5.  c 

กิจกรรมที่  2 

1.  c 

2.  d 

3.  a 

4.  b 

5.  c 

กิจกรรมที่  3 

1.  gate 

2.  jet bridge 

3.  taxies 

4.  runway 

5.  takes off 
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กิจกรรมที่  4 

1.  d 

2.  b 

3.  a 

4.  b 

5.  c 

เร่ืองที่  2  Money exchange 

กิจกรรมที่  5 

1.  b 

2.  a 

3.  d 

4.  c 

5.  b 

กิจกรรมที่  6 

1.  b 

2.  c 

3.  b 

4.  d 

5.  a 

ตอนที่  2  Relaxation 

เร่ืองที่  1  Accommodation 

กิจกรรมที่  7 

1.  a 

2.  c 

3.  d 

4.  c 

5.  b 
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กิจกรรมที่  8 

1.  bed and breakfast 

2.  landlady 

3.  motel 

4.  cottage 

5.  accommodations 

เร่ืองที่  2  Shopping centre 

กิจกรรมที่  9 

1.  a 

2.  d 

3.  a 

4.  b 

5.  a 

กิจกรรมที่  10 

1.  corner 

2.  parlour 

3.  department store 

4.  convenient stores 

5.  grocery 

Souvenir 

กิจกรรมที่  11 

1.  d 

2.  b 

3.  a 

4.  c 

5.  b 
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กิจกรรมที่  12 

1.  a 

2.  c 

3.  b 

4.  c 

5.  d 

Food and Drink 

กิจกรรมที่  13 

1.  c 

2.  d 

3.  a 

4.  c 

5.  b 

กิจกรรมที่  14 

1.  d 

2.  b 

3.  a 

4.  b 

5.  c 
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แนวค ำตอบกิจกรรมหน่วยกำรเรียนรู้ที่  2 

Important places 

 

ตอนที่  1  Location  

เร่ืองที่  1  Embassy 

กิจกรรมที่  15 

1.  d 

2.  b 

3.  a 

4.  b 

5.  c 

กิจกรรมที่  16 

1.  d.  ambassy 

2.  c.  consul 

3.  e.  ambassador 

4.  b.  embassage 

5.  a.  consul general 

เร่ืองที่  2  Police station 

กิจกรรมที่  17 

1.  b 

2.  d 

3.  c 

4.  a 

5.  b 
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กิจกรรมที่  18 

1.  driving licence 

2.  it 

3.  fined 

4.  the driving licence 

5.  ticket 

ตอนที่  2  Facility 

เร่ืองที่  1  Hospital 

กิจกรรมที่  19 

1.  b 

2.  d 

3.  b 

4.  c 

5.  a 

กิจกรรมที่  20 

1.  c 

2.  d 

3.  b 

4.  d 

5.  a 

Pharmacy 

กิจกรรมที่  21 

1.  c 

2.  d 

3.  b 

4.  a 

5.  a 
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กิจกรรมที่  22 

1.  c.  so she consults a druggist. 

2.  e.  by a famous surgeon. 

3.  a.  from a dispensary. 

4.  b.  for a long time. 

5.  d.  she is a good nurse. 

เร่ืองที่  2  Recreation 

กิจกรรมที่  23 

1.  b 

2.  b 

3.  d 

4.  c 

5.  a 

กิจกรรมที่  24 

1.  Recreation 

2.  relax 

3.  Beijing 

4.  Japan 

5.  aerobic dancing 

Market 

กิจกรรมที่  25 

1.  c 

2.  b 

3.  d 

4.  a 

5.  d 
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กิจกรรมที่  26 

1.  open market 

2.  to shop 

3.  supermarket 

4.  flea market 

5.  farmer’s market 
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แนวค ำตอบกิจกรรมหน่วยกำรเรียนรู้ที่  3 

Tongue Tips 

 

ตอนที่  1  Language for Travelling 

เร่ืองที่  1  Enquiry  

กิจกรรมที่  27 

1.  d 

2.  b 

3.  c 

4.  d 

5.  b 

กิจกรรมที่  28 

1.  a 

2.  c 

3.  d 

4.  b 

5.  c 

Giving and Asking for Information  

กิจกรรมที่  29 

1.  d 

2.  b 

3.  b 

4.  d 

5.  a 
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กิจกรรมที่  30 

1.  b 

2.  c 

3.  c 

4.  b 

5.  d 

เร่ืองที่  2  Public Transportation 

กิจกรรมที่  31 

1.  d 

2.  b 

3.  c 

4.  a 

5.  c 

กิจกรรมที่  32 

1.  d.  from one platform in a town to another platform in other town 

2.  c.  form a station to another station 

3.  a.  from one port to another  

4.  e.  from one pier to another 

5.  b.  from an island to the shore 

Route 

กิจกรรมที่  33 

1.  footpath 

2.  way 

3.  routed 

4.  path 

5.  route 
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กิจกรรมที่  34 

1.  b 

2.  d 

3.  b 

4.  c 

5.  a 

ตอนที่  2  Purchase and Service 

เร่ืองที่  1  Buying Goods 

กิจกรรมที่  35 

1.  b 

2.  d 

3.  a 

4.  b 

5.  c 

กิจกรรมที่  36 

1.  c 

2.  b 

3.  a 

4.  d 

5.  b 
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Bargaining 

กิจกรรมที่  37 

1.  b 

2.  d 

3.  c 

4.  a 

5.  d 

กิจกรรมที่  38 

1.  How much 

2.  discount 

3.  net price 

4.  a bit more 

5.  best price 

เร่ืองที่  2  Duty – free Shop 

กิจกรรมที่  39 

1.  c 

2.  b 

3.  d 

4.  c 

5.  a 

กิจกรรมที่  40 

1.  b 

2.  d 

3.  c 

4.  a 

5.  b 
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แนวค ำตอบกิจกรรมหน่วยกำรเรียนรู้ที่  4 

Documents 

 

ตอนที่  1  Travel Documents 

เร่ืองที่  1  Map 

กิจกรรมที่  41 

1.  b 

2.  d 

3.  c 

4.  b 

5.  a 

กิจกรรมที่  42 

1.  d.  I’ll go down south. 

2.  c.  I’ll go to Ayutthaya. 

3.  e.  I’ll have a city tour. 

4.  b.  I’ll go to Sampeng by bus. 

5.  a.  I’ll go by the sky train. 

Chart 

กิจกรรมที่  43 

1.  c 

2.  b 

3.  d 

4.  a 

5.  c 
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กิจกรรมที่  44 

1.  plans 

2.  chart 

3.  step 

4.  planning 

5.  plan 

เร่ืองที่  2  Leaflet 

กิจกรรมที่  45 

1.  c 

2.  b 

3.  c 

4.  d 

5.  a 

กิจกรรมที่  46 

1.  botanical garden 

2.  museum 

3.  historical sites 

4.  Buckingham 

5.  Downing Street 

Coupon 

กิจกรรมที่  47 

1.  d 

2.  b 

3.  c 

4.  d 

5.  a 
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กิจกรรมที่  48 

1.  c.  Every morning she has a delicious American breakfast. 

2.  d.  It’s not spicy. 

3.  b.  She gains two pounds after visiting her mom in Washington D.C. 

4.  e.  It included an American breakfast. 

5.  a.  She doesn’t mind having a bland Continental breakfast every 

morning. 

ตอนที่  2  Travel Manual 

เร่ืองที่  1  Sign 

กิจกรรมที่  49 

1.  b 

2.  d 

3.  c 

4.  a 

5.  b 

กิจกรรมที่ 50  

1.  c.  check in counter 

2.  e.  customs 

3.  d.  undeclare 

4.  b.  meeting point 

5.  a.  baggage claim 
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Abbreviation 

กิจกรรมที่ 51 

1.  d 

2.  b 

3.  d 

4.  b 

5.  a 

กิจกรรมที่ 52 

1.  d. He got an M.D. abroad last year. 

2.  a.  Prof. Henry brought 2 students for a study in japan. 

3.  e.  Amanda went to the U.K. to do her second degree. 

4.  b.  Michel teaches at the St. John College. 

5.  c.  Maxima Co. Ltd. was bankrupt because of the corruption. 

เร่ืองที่ 2 Timetable 

กิจกรรมที่ 53 

1.  c 

2.  b 

3.  d 

4.  a 

5.  c 

กิจกรรมที่ 54 

1.  travelling timetable 

2.  low cost  

3.  return ticket 

4.  itinerary 

5.  flight 
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แนวค ำตอบกิจกรรมหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 

Forms 

ตอนที่  1  Filling Form 

เร่ืองที่ 1 Customs Immigration Form 

กิจกรรมที่ 55 

1.  b 

2.  d 

3.  c 

4.  d 

5.  a 

กิจกรรมที่ 56 

1.  c.  on the plane. 

2.  d.  and she was going to Tokyo. 

3.  e.  from China to Japan. 

4.  b.  of a Chinese girl who loved travelling alone. 

5.  a.  not the Immigration Form. 

 

เร่ืองที่  2  Registration Form 

กิจกรรมที่ 57 

1.  c 

2.  d 

3.  a 

4.  a 

5.  c 
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กิจกรรมที่ 58 

1.  d.  He satisfies in his occupation. 

2.  a.  She really loves her country where she was born. 

3.  e.  My mother will buy me a brand new one for my birthday. 

4.  b.  I went to report at the police station. 

5.  c.  Therefore, she’ll pay by the end of June. 

 

ตอนที่  2  Self development for entering society and world community 

เร่ืองที่ 1  Starting conversation with foreigner 

กิจกรรมที่ 59 

1.  c 

2.  d 

3.  a 

4.  b 

5.  c 

กิจกรรมที่  60 

1.  c.  Don’t ask foreigners this question. It’s impolite. 

2.  d.  Her point of view is interesting. 

3.  e.  It rains whole day. 

4.  a.  No. I always come here almost every year. 

5.  b.  The weather is good. 
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เร่ืองที่  2  Proper manner 

กิจกรรมที่  61 

1.  b 

2.  b 

3.  b 

4.  a 

5.  c 

6.  d 

7.  b 

8.  c 

9.  d 

      10.  a 
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แนวค ำตอบกิจกรรมหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 

Culture 

ตอนที่  1  Proper Language 

เร่ืองที่  1  Vocabulary and Idiom 

กิจกรรมที่ 62 

1.  b 

2.  c 

3.  d 

4.  a 

5.  c 

กิจกรรมที่  63 

1.  d.  My cell phone doesn’t work because I dropped it yesterday. I’ll 

go to the shop and have it checked. 

2.  a.  Dorothy still remembers what her mother said. 

3.  e.  Bon voyage! Don’t forget to contact me. 

4.  c.  Sandra believes in her brother. He usually helps her any time she 

wants. 

5.  b.  John looks forward to seeing June. He drives immediately to 

June’s place. 

เร่ืองที่  2  Short Statement 

กิจกรรมที่  64 

1.  a 

2.  b 

3.  c 

4.  d 

5.  d 
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กิจกรรมที่  65 

1.  c.  After you. 

2.  e.  Congratulations! 

3.  a.  Excellent! 

4.  b.  No problem. 

5.  d.  Never again. 

ตอนที่  2  Language Difference 

เร่ืองที่  1  British English 

กิจกรรมที่  66 

1.  roundabout 

2.  mobile phone 

3.  car park 

4.  omelette 

5.  underground 

กิจกรรมที่  67 

1.  a.  The Jones rent a flat in Aberdeen. 

2.  b.  Daisy prefers bright colours to dark ones.  

3.  c.  My grandmother has grey hair but my grandfather hasn’t. 

4.  b.  Please use the third lift and go straight to 10th floor. 

5.  d.  Mary usually takes the underground to West End to visit her 

cousins. 
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เร่ืองที่  2  American English 

กิจกรรมที่  68 

1.  advertizement  

 kilometers 

 elevator 

2.  gray 

 omelet 

 freeway 

3.  drug store 

 parking lot 

 eraser 

4.  bun 

 circle 

 subway 

5.  French fried 

 round trip ticket 

 bus 

กิจกรรมที่  69 

1.  c.  Mike is driving along the freeway to Miami. 

2.  a.  Rose bought half a kilo of ground beef to cook for dinner. 

3.  d.  I prefer subway to train. 

4.  a.  Michael intends to buy his wife a new cell phone as a Christmas 

present. 

5.  a.  Could I have bun and butter, please? 
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กิจกรรมที่  70 

1.  d 

2.  b 

3.  c 

4.  c 

5.  d 
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ภาคผนวก 
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จำกผู้เขียน 

 

ชุดการเรียนทางไกลรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง : English for Travelling           

เล่มน้ี เขียนจากประสบการณ์ชีวิตของคนที่รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากการเดินทางไปศึกษาต่อ          

เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม ดูงาน ทัศนศึกษา ฯลฯ ตลอดชีวิตการรับราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย

ก า รส นั บ ส นุ น จ า ก  BRITISH COUNCIL, SEAMEO, RELC, UNESCO, ALGONQUIN COLLEGE, 

VICTORIA UNIVERSITY และ EDINBURGH UNIVERSITY ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเลือก

เฉพาะเน้ือหาที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามกรอบที่ก าหนดให้เขียนเท่าน้ัน 

ไม่เน้นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แต่เจาะจงเฉพาะเน้ือหาที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง และเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง ซ่ึงอธิบายไว้อย่างละเอียด ด้วยเหตุน้ีชุดการเรียนทางไกลเล่มน้ีจึงไม่มีบรรณานุกรม แต่ได้รับ

ความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. หรรษา ปุณณะพยัคฆ์  ผู้ที่เดินทางไปท างานวิจัยและ

บรรยายที่มหาวิทยาลัยซ่ึงหลายประเทศเชิญมาอย่างต่อเน่ือง เป็นผู้เพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง

ของเน้ือหาเพื่อให้ชุดการเรียนทางไกลเล่มน้ี สมบูรณ์และเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 

ขอบคุณสถาบันการศกึษาทางไกลทีใ่หโ้อกาสในการเขียนชุดการเรียนทางไกลเล่มน้ี ท าให้

ผู้เขียนได้บอกต่อสิ่งที่เคยเรียนเคยรู้และสั่งสมมาตลอดชีวิตราชการ เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านชุดการเรียน

ทางไกลชุดน้ี 

 

ชนิดา  ดียิ่ง 

    12 กรกฎาคม 2557 
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คณะผู้จัดท ำ 

 

ที่ปรึกษำ 

1. นายประเสริฐ  บุญเรือง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

2. นายสุรศักดิ์  เพิ่มผล  ผู้อ านวยการสถาบันการศึกษาทางไกล 

3. นางกิตติยา  รัศมพีงศ ์ รองผู้อ านวยการสถาบันการศึกษาทางไกล 

 

ผู้ควบคุมกำรด ำเนินงำน 

 นางสาววิไล  แย้มสาขา 

 

ผู้เขียน 

 นางสาวชนิดา  ดียิ่ง  ข้าราชการบ านาญ ผูเ้ชี่ยวชาญเน้ือหา 

 

ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 

 นางสาวสาวติรี  ตียะวาพร 

 

ผู้พิมพ์ต้นฉบบั 

 นางอรอนงค ์ โรจนิรันดร์ 

 นางสาวสาวติรี  ตียะวาพร 

 

ผูอ้อกแบบปก ภำพประกอบและจัดรูปเล่ม 

 นางสาวประภารัช  ทิพย์สงเคราะห ์

 นางสาวสาวติรี  ตียะวาพร 

 

ผู้พิสูจน์อักษร 

นางสาวประภารัช  ทิพย์สงเคราะห ์

 

ผู้ประสำนงำนกำรพิมพ ์

นางสาวนิภารัตน ์ คีรีธาร 
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คณะผู้เขียนและบรรณำธิกำร 

 

ประธำน 

 รศ.ดร. หรรษา ปุณณะพยัคฆ ์

 ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

คณะผู้เขียน 

 นางสาวชนิดา  ดียิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเน้ือหา 

ข้าราชการบ านาญ   

 

คณะบรรณำธิกำร 

 รศ.ดร. หรรษา ปุณณะพยัคฆ ์

 ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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