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ั นาขึน้ ตามหลักปรัชญาและความเชือ่ พื้นฐานในการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมกี ารเรียนรูแ ละสั่งสมความรูแ ละประสบการณอยางตอเนือ่ ง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนนโยบายทางการ
ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสรา งรายไดที่มั่งคั่ง
และมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและผูอ นื่
สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง
5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมคี วาม
สอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการเพิ่มและ
สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอมเพื่อเขา สูประชาคมอาเซียน ใน
รายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการพัฒนาหนังสือ ที่ใหผูเรียนศึก ษา
คนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลีย่ น
เรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูและสื่ออื่น
การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา และ
ผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ มาเรียบเรียงเนือ้ หา
ใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน
กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียนชุดนี้จะเปนประโยชนแกผเู รียน
ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุก ระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํา นักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความ
ขอบคุณยิ่ง
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คําแนะนําในการใชหนังสือเรียน
หนั ง สื อ สาระความรู พื้ น ฐาน รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจํา วั น (พต21001)
เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นสําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (พต21001)
ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวังและ
ขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียดและทํากิจกรรมตามที่กําหนดแลว
ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมทายเลม ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทํา
ความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเรื่อง ตอ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาใน
เรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถ
นําไปตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
4. แบบเรียนเลมนี้มี 5 บท คือ
บทที่ 1 การใชภาษาทาทางในการสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน
(Language in Daily Life)
บทที่ 2 คุณรูสึกอยางไร (How do you feel?)
บทที่ 3 คุณคิดอยางไร (What do you think?)
บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)
บทที่ 5 อดีตกาล (Past Tense)
บทที่ 6 อาชีพพนักงานขับรถรับจาง
บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบริการในสถานที่ตาง ๆ
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บทที่ 1
การใชภาษาในการสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน
(Language in Daily Life)
สาระสําคัญ
สังคมโลกทุกวันนี้มีการติดตอสื่อสารกันอยางกวางขวาง ไมวาจะเปนการติดตอดวย ตนเอง
หรือติดตอทางโทรศัพท ทางอินเทอรเน็ต ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่สําคัญ ซึ่งคนสวนใหญใน
โลกใชในการติดตอสื่อสารรองลงมาจากภาษาจีน อยางไรก็ตามแมวาภาษาอังกฤษจะเปนภาษาที่จําเปน
ในยุคปจจุบัน แตก็มิไดหมายความวาทุกคนจะรูและเขาใจภาษาอังกฤษไดทั้งหมด การสนทนาโดย
ใชภาษาทาทางประกอบจึงเปนเรื่องจําเปนอีกอยางหนึ่งที่จะชวยใหคูสนทนา เขาใจและสื่อความหมาย
ในชีวิตประจําวันได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนสามารถฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ โดยใชสถานการณ
จําลองและ/หรือสื่อที่เหมาะสม

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1
2
3
4
5

การทักทายและการกลาวลา (Greeting and Leave Taking)
การแนะนําตนเองและผูอ ื่น (Introducing Yourself and Others)
การใหและการสอบถามขอมูลสวนตัว (Sharing Personal Data)
การใชภาษากาย (Body Language)
การพูดโทรศัพท (Telephone Conversation)
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เรื่องที่ 1 การทักทายและการกลาวลา
(Greeting and Leave Taking)
ตามปกติในชีวิตประจําวัน เมื่อเราพบผูคนในที่ตาง ๆ เราจะตองมีการทักทายและกลาวลากัน
ใหเหมาะสมตามโอกาส ในภาษาอังกฤษมีวธิ ีการทักทาย (Greeting) และกลาวลา (Leave taking)
กันอยางไรบาง
1. การทักทาย (Greeting) ถาเปนคนทีค่ ุนเคยและสนิทสนมกัน มักจะใชคาํ วา Hello
หรือ Hi ซึ่งแปลวาสวัสดี แตการทักทายอยางเปนทางการสําหรับผูไมคนุ เคยกัน หรืออยูในสถานภาพ
ที่แตกตางกัน เชน เจานายกับลูกนอง ครูกับลูกศิษย จะใชคําวา Good morning. (สวัสดีตอนเชา)
Good afternoon. (สวัสดีตอนกลางวัน) และ Good evening. (สวัสดีตอนเย็น) ตอดวยคําทักทายวา
How are you? (คุณสบายดีหรือ) ซึ่งคูสนทนาก็จะตอบและถามกลับในทํานองเดียวกัน

Situation 1

Suda
Malee
Suda

:
:
:

Hi, Malee. How are you?
Fine, thanks. And you?
Very well, thank you.
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ในสถานการณนี้ สุดากับมาลีเปนเพื่อนกัน เมื่อพบกันก็ทักทายและถามทุกขสุขซึง่ กัน
และกันกอน

Situation 2

Wichai : Hi, Mana.
Mana
: Hi, Wichai. How are you?
Wichai : I'm fine, thanks. And you?
Mana
: Fine, thanks.
ในสถานการณนี้ วิชัยกับมานะเปนเพื่อนกัน เมื่อพบกันก็สอบถามทุกขสุขซึ่งกันและกัน
เชนเดียวกัน

Situation 3

Suda
Kaewta

: Good morning, Miss Kaewta.
: Good morning. How about your homework?

4

Suda
: I've done all. I'll hand you now.
ในสถานการณนี้ สุดาพบครูแกวตาก็ทักทายวาสวัสดี (ตอนเชา) ครูแกวตาก็กลาววาสวัสดี
(ตอนเชา) เพื่อทักทายตอบและถามเรือ่ งการบาน ซึ่งสุดาก็ตอบวาทําเสร็จแลว และจะสงครูเดี๋ยวนี้
สําหรับชวงเวลาของการกลาวคําทักทายในภาษาอังกฤษ แบงออกไดเปน 3 ชวงดังนี้
 Good morning.
ใชคําทักทายในตอนเชา ตั้งแตหลังเที่ยงคืนเวลา 00.00 น. ถึงตอนเที่ยงวัน 12.00 น.
 Good afternoon.
ใชคําทักทายในตอนหลังเที่ยงวัน ถึงกอนพระอาทิตยตก
 Good evening.
ใชคําทักทาย หลังเวลา 17.00 น. หรือหลังดวงอาทิตยตก เปนตนไป
สํานวนที่ใชสอบถามทุกขสุขวาเปนอยางไรบางเมื่อพบกัน ในภาษาอังกฤษนิยมใช
หลายสํานวนดวยกัน เชน
 How are you?
 How are you today?
สบายดีไหม / เปนอยางไรบาง
 How are you doing?
 How have you been?
สบายดีไหม/เปนอยางไรบาง
(ใชในกรณีที่ไมไดพบเจอกันเปนเวลานาน)
นอกจากนี้ ยังมีสํานวนที่ใชกันอีก ดังนี้
 How is it up? (How's it up?)
หมูนี้เปนอยางไร
 What is up? (What's up?)
สํานวน How are you? ใชทักทายอยางเปนทางการ สวนสํานวนอื่น ๆ ใชทักทาย
อยางไมเปนทางการ
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สํานวนที่ใชตอบรับถึงการสอบถามทุกขสขุ วาเปนอยางไรเมื่อพบกัน เชน
 Fine, thank you. And how are you?
สบายดี ขอบคุณ แลวคุณละ
 Very well, thanks. How about you?
สบายดีมาก ขอบคุณ แลวคุณละ
 Great, thanks. How about you?
 So so.
ก็เรื่อย ๆ นะ
 I'm quite well, thank you. And you?
สบายดีนะ ขอบคุณ แลวคุณละ
 Not quite well, I have a cold. And you? ไมสบายนัก เปนหวัด แลวคุณละ

กิจกรรม
เมื่อผูเรียนศึกษาเนือ้ หารายละเอียดเรื่องการทักทายแลวใหฝกปฏิบัตแิ ละทบทวน
ดังตอไปนี้
1. ใหจับคูฝ กสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติ ดังนี้
1.1 เปน Suda กับ Malee ตาม Situation 1
1.2 เปน Wichai กับ Mana ตาม Situation 2
1.3 เปน Suda กับ Kaewta ตาม Situation 3
2. ใหฝกเขียนบทสนทนาทั้ง 3 Situation อยางละ 2 บท โดยใหกาํ หนดชื่อคูสนทนา
ดวยตนอง และใชสํานวนทีแ่ ตกตางกัน
2. การกลา วลา (Leave Taking) โดยปกติ กอนจะจบสิ้นการสนทนาตามมารยาทและ
ธรรมเนียมปฏิบัติของคนทั่วโลก ไมวาจะเปนประเทศใดก็ตาม สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ไมสามารถ
ละเลยได คือ การกลาวลา (Leave Taking) โดยทั่วไป สํานวนที่ใชในการกลาวลา ไดแก Goodbye, Bye
แปลวา ลากอน
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นอกจากนี้ยงั มีสาํ นวนที่ใชในการกลาวลาอืน่ ๆ อีก ซึ่งจะใชตามสถานการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น เชน
 See you.
แลวเจอกันใหม
 See you later.
แลวพบกันใหม
 So long.
ลาที (คนสนิท)
 I'll be seeing you.
แลวคอยพบกันใหม
 Good day.
กลาวลาตอนกลางวัน
 Good night.
กลาวลาตอนกลางคืน

Situation 1

Suda
Mana
Suda
Mana
Suda
Mana
Suda
Mana

:
:
:
:
:
:
:
:

Hello, Mana.
Hello, Suda. How are you?
Fine, thanks. And you?
Very well, thanks. Where's Malee?
She goes to the hospital.
What's happened?
She accompanies her mother to see the doctor.
Please tell her, I miss her. I've to go now. Goodbye.
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Suda
: See you later.
สํานวน See you laterใชใ นกรณีที่ไมไดระบุเวลา ในกรณีที่ผูสนทนาตองการกลาวลา
โดยการระบุเวลาที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งแนนอน ใหใชสํานวน ดังนี้
 See you tomorrow.
แลวพบกันวันพรุง นี้
 See you next year.
ไวพบกันปหนา
 See you on Sunday.
แลวพบกันวันอาทิตย
การบอกลาในกรณีที่มธี ุระสําคัญทีจ่ ะตองขอลากลับกอน ใชสํานวนดังนี้
 I'd better be on my way.
จําเปนจะตองไปแลว
 I'll be back.
เดี๋ยวฉันจะกลับมา

Situation 2

รูปภาพ

Kaewta
Malee
Kaewta
Malee

:
:
:
:

I'll teach the supplementary lessons on Saturday.
That's a very kind of you.
It's my pleasure. Goodbye.
See you on Sunday.
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การกลาวลาคูสนทนา เพื่อแสดงความหวงใย ใชสํานวน ดังนี้
 Take care.
ดูแลตัวเองใหดีนะ
 Take care of yourself.
การบอกลาคูสนทนาที่กาํ ลังจะไปงานเลี้ยงหรือไปเที่ยว ใชสํานวนดังนี้
 Have a good time.
ขอใหมีความสุขนะ
 Have a nice time.
 Have a pleasant trip.
เดินทางใหสนุก/ปลอดภัยนะ
 Have a nice trip.
 Have a good holiday.
ขอใหสนุกสนานในวันหยุดนะ
 Have a nice holiday.

Situation 3

รูปภาพ

Wichai
Suda
Wichai
Suda
Wichai

: Hi, Suda. How are you doing?
: Not so well, thanks, and you?
: Fine, What's happened?
: I catch a cold. I have to see the doctor now. Goodbye.
: Take care of yourself, Malee.
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Situation 4

รูปภาพ

Wichai
Malee
Wichai
Malee
Wichai
Malee
Wichai

:
:
:
:
:
:

Hi, Malee.
Hi, Wichai. What's up?
Very well, thanks. How about you?
Fine, thanks. I'll go to Chiangmai to see the little panda.
How nice!
I've to go now. I'll buy something at the department store. Bye
Have a good time.

การบอกลาหรืออวยพรคูสนทนาทีจ่ ะเขาสอบหรือเสีย่ งโชค ใหใชสาํ นวนดังนี้
 Good luck.
ขอใหโชคดี
การบอกลาคูสนทนาในกรณีที่ตองจากกันไปไกล ใหใชสํานวนดังนี้
 Don't forget me.
อยาลืมฉันนะ
 Don't forget to write.
อยาลืมเขียนจดหมายสงขาวถึงกันนะ
 Drop me a line.
เขียนจดหมายมาบางนะ
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การบอกลาคูสนทนาที่มาเยี่ยมบาน ใหใชสาํ นวนดังนี้
 Please come again.
โปรดแวะมาอีกนะ
 We look forward to seeing you again.
พวกเรารอคอยที่จะพบคุณอีกนะ

Situation 5

รูปภาพ

Mana
Wichai
Mana
Wichai

:
:
:
:

Mana

:

When will you leave for England?
Next week. You can visit me if you have time.
I love to. Have you already prepared all things?
Yes. I'll go to say goodbye to all of my cousins during these days
I'm afraid I have to go now. Bye.
Don't forget to write.

ขอสังเกต
คําศัพทและสํานวนที่สําคัญในเรื่องนี้ คือ
1. to accompany เปนคํากริยา (Verb) หมายถึง ไปดวยกัน
2. pleasure เปนคํานาม (Noun) หมายถึง ความพึงพอใจ
3. pleasant เปนคําคุณศัพท (Adjective) หมายถึง เปนทีพ่ ึงพอใจ
4. to look forward to เปนสํานวนที่ตอ งตามดวยกริยา ing (V.ing) เทานัน้
(to look forward to + V.ing) หมายถึง ตั้งตารอ
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5.

to leave for เปนคํากริยา หมายถึง เดินทางไปยัง.....
ถาใช to leave โดยไมมี for หมายถึง เดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่อื่น

กิจกรรม
1.
2.

ใหผูเรียนฝกพูดและเขียนคํากลาวลาในแตละสถานการณ
เพื่อจะไดนาํ ไปใชไดถกู ตองและเหมาะสม
ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise 1 Choose the best answer.
Jaew : Hi, Toy.
Toy : _______ (1) _______. How have you been?
Jaew : _______ (2) _______. And you?
Toy : Good, thanks. _______ (3) _______.
Jaew : I've changed my work. Now I'm with Jook.
Toy : ______ (4) _______. I hope you enjoy it.
Jaew : I think so. I'm afraid I have to go now. I've a meeting this afternoon.
___________ (5)____________.
Toy : See you later.
1. a. Hi.
b. Hi. Jaew.
c. Good morning.
d. Good morning, Jaew.
2.

a.
b.
c.

Very well.
Very well, thank.
Very well, thanks.
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d.
a.
b.
c.
d.

Very well, Toy.
How does your work?
How about your work?
How do you do your work?
How are you doing your work?

4.

a.
b.
c.
d.

How nice!
How good!
How's that!
How about!

5.

a.
b.
c.
d.

Bye.
See you.
Good luck.
I'll be back.

3.

Exercise 2 Choose the best answer.
1.

Pom
Jun
a.
b.
c.
d.

: Hi, Jun. How's life?
: ________________.
I'm fine, thank you.
Very well, thanks, and you?
Fine, thanks.
Nothing to complain.
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2. Nooch : ____________________.
Lak : I'm O.K.
a.
b.
c.
d.

Good morning, Madam. How are you keeping?
Good morning, Miss Lak. How are you today?
Hello, lady. How are everything?
Hello, Lak. How are you doing?

3. Ton : What's wrong with you, Sommai?
Sommai : _______________________
a.
b.
c.
d.

I'm not so well. I catch a cold.
I'm O.K. I'll go to see the doctor.
Nothing to complain. I have a toothache.
So, so. My leg is broken.

4. Tui : My mother is waiting for me at the bus stop. I have to go now, bye!
Kaew : ___________________________
a.
b.
c.
d.

See you.
Take care.
Have a good time.
Please come again.
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5. Mr.Ya
: I'm sorry. I have to leave for Chiangmai now. Goodbye!
Miss Pattana : __________________________________________
a.
b.
c.
d.

See you later.
Please come again.
Have a nice trip.
Take good care of yourself.
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เรื่องที่ 2 การแนะนําตนเองและผูอื่น
(Introducing Yourself and Others)
เมื่อคนพบกันครั้งแรก การแนะนําตนเองใหบุคคลอื่นรูจักเปนสิ่งสําคัญและจําเปนกอนจะ
สนทนาพูดคุยกันในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งการแนะนําตนเองและผูอื่นในภาษาอังกฤษมีสํานวนที่ใชกัน ดังนี้
1. การแนะนําตนเอง (Introducing Yourself) ในการแนะนําตนเองใหผูอนื่ รูจกั จะเริ่มตน
ดวยการกลาวทักทายและแนะนําตนเองดวยสํานวนตาง ๆ ดังนี้







Hello. My name is (ชือ่ ของผูพูด) .
(สําหรับผูท ี่อยูในสถานะเดียวกัน เชน เปนนักศึกษาดวยกัน เปนตน)
Hi. I'm (ชื่อของผูพูด). (สําหรับผูท ี่อยูในวัยเดียวกัน)
Good morning. My name is (ชื่อของผูพูด).
สวัสดีฉัน/ผม/ดิฉันชื่อ____
Good morning. I'm (ชื่อของผูพ ูด ).
(สําหรับการพูดคุยอยางเปนทางการ)

หากตองการบอกชื่อเลนใหทราบดวยก็อาจพูดวา
 Hello. My name is (ชื่อของผูพูด) and my nickname is (ชื่อเลนของผูพ
 ูด).
เมื่อกลาวแนะนําตัวแลว คูสนทนาจะตอบวา
 It's nice to meet you.
 Nice to meet you.
ยินดีที่ไดรูจักคุณ
 I'm glad to meet you.
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I'm glad to see you.

Situation 1
รูปภาพ

Suda
Malee
Suda
Malee

:
:
:
:

Hi. I'm Suda. What's your name?
Hi. My name is Malee.
Nice to meet you.
Nice to meet you, too.

Situation 2

รูปภาพ

Wichai
Mana
Wichai
Mana

:
:
:
:

Hello. I'm Wichai, my nickname is Chai.
Hello. My name is Mana and my nickname is Na.
I'm glad to meet you.
I'm glad to meet you, too.

กิจกรรม
1.

ใหผูเรียนจับคูสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมุติดังตัวอยางทัง้ 2 สถานการณ
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2. ใหฝกเขียนบทสนทนาทั้ง 2 Situations โดยใหกําหนดชื่อผูสนทนาดวยตนเอง
2. การแนะนํา ผูอื่น (Introducing Others) ในสภาพความเปนจริงของสังคม การพบปะ
สังสรรคระหวางกลุมเพื่อนหรือบุคคลที่ทํางานในที่เดียวกันตองเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา การแนะนํา
บุคคลอื่นใหรูจักกันจึงเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยูเสมอ ในสังคมชาวตะวันตกถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติ
วาหากจะพูดคุยระหวางบุคคลที่ไมรูจักจะตองไดรับการแนะนําใหรูจักกันเสียกอน
ยกตัวอยาง เชน สุดาตองการแนะนําใหมาลีรูจกั กับสุวัฒน สุดาตองกลาวแนะนํา
ดังนี้
Suda

: Malee, this is Suwat. Suwat, this is Malee.
(มาลีนี่คือคุณสุวัฒน คุณสุวัฒนนคี่ ือคุณมาลี)

นอกจากนี้ ยังมีสาํ นวนที่สามารถใชกลาวแนะนําใหบุคคลรูจ ักอีก เชน
 Suwat, I'd like to introduce you to Miss Malee.
(สุวัฒน ผมขอแนะนําใหคุณรูจกั คุณมาลี)
 Suwat, let me introduce Miss Malee to you.
(สุวัฒน ผมขออนุญาตแนะนําใหคุณรูจ ักกับคุณมาลี)
 Suwat, this is my friend, Miss Malee.
(สุวัฒน นี่คือเพื่อนของผม คุณมาลี)
เมื่อมีการแนะนําใหบุคคลหนึ่งรูจักกับอีกบุคคลหนึ่ง ผูที่ไดรับการแนะนําจะทักทาย
กลับวา


How do you do?

และคูสนทนาก็จะกลาววา
 How do you do?

Nice to meet you.
Glad to meet you.

ยินดีที่ไดรูจัก

Nice to meet you, too.
Glad to meet you, too.

ยินดีที่ไดรูจักเชนกัน
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ตัวอยางบทสนทนาในการแนะนําผูอนื่ ในสถานการณตาง ๆ ดังนี้

Situation 1

รูปภาพ

Suda
Suwat
Malee

: Suwat, I'd like to introduce you to may friend, Miss Malee.
: How do you do, Miss Malee?
: How do you do, Mr.Suwat?

Situation 2

รูปภาพ

Wichai
Mana
Malee

: Mana, this is Malee, my friend.
: How do you do, Miss Malee?
: How do you do, Mr. Mana?
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กิจกรรม
ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise Fill in the blank with correct expression.
1.

Busaba
Suree
Dara

: Suree, this is Dara.
: Nice to meet you.
: ____________________________

2.

Ta
Took
Tik

: Took,________________________
: Hello, Tik.
: Hi, Took.

3.

Pom
Pook
Pom

: Pook, this is Pom.
: ____________________________
: Nice to meet you too.

4.

Mr. Joe : Mr. John, _____________________
Mr. John : How do you do?
Mrs. Roger : How do you do?

5.

Miss. Agner
: Mrs. Johnson, may I introduce you to Mr. Anderson.
Mrs. Johnson : _______________________________________
Mr. Anderson : _______________________________________
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เรื่องที่ 3 การใหและสอบถามขอมูลสวนตัว
(Sharing Personal Data)
เมื่อคูสนทนาไดทักทายแลวก็จะมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน การสอบถาม
ขอมูลสวนตัวถือไดวาเปนการทําความรูจักกันใหมากขึ้น ขอมูลสวนตัวจะประกอบดวย ชื่อ นามสกุล
ชื่อเลน วัน เดือน ปเกิด อายุ สัญชาติ ที่อยู ครอบครัว อาชีพ งานอดิเรก ฯลฯ
1.

การถามชื่อ
A : What's your name?
B : My name is (ชื่อผูตอบคําถาม).
หรือ I'm (ชื่อผูตอบคําถาม).

คุณชื่ออะไร

2.

การถามชื่อบุคคลที่ 3
A : Who's that?
นั่นใคร
B : He/She is (ชื่อของบุคคลนัน้ ๆ).

3.

การถามวัน/เดือน/ปเกิด
A : When were you born?
คุณเกิดเมื่อไร
B : I was born on Oct 24, 1987.
(กรณีที่บอกวันเกิดดวย ใหใช Preposition on)
I was born in June, 1987.
(กรณีบอกเฉพาะเดือนเกิดใหใช Preposition in)
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4.

5.

การถามสวนสูง/น้ําหนัก
A : How tall are you?
B : I'm 175 centimeters tall.
A : How much do you weigh?
B : I weigh about 60 kilograms.

คุณสูงเทาไร
ฉันสูง 175 ซม.
คุณหนักเทาไหร
ฉันหนัก 60 กิโลกรัม

การถามสัญชาติ
A : What is your nationality?
B : I'm Thai.
I'm Canadian.
I'm American.

คุณมีสัญชาติอะไร
ฉันสัญชาติไทย
ฉันสัญชาติแคนาดา
ฉันสัญชาติอเมริกัน

6. การถามที่อยู
A : Where do you live?
คุณอาศัยอยูที่ไหน
B : I live on Sukhumvit Road.
(ชื่อถนนใช Preposition “on”)
I live at 4 Sukhumvit Road.
(กรณีมีเลขที่ขา งบานและชือ่ ถนนใหใช Preposition “at”)
I live in Chiangmai.
(ชื่อจังหวัด ชือ่ เมือง
I live in Bangkok.
ชื่อประเทศ ใหใช Preposition “in”)
I live in Thailand.
7. การสอบถามสถานทีท่ ํางาน
A : Where do you work?
คุณทํางานที่ไหน
B : I work in ABC Company.
ฉันทํางานที่บริษัท ABC
A : What company do you work for? คุณทํางานที่บริษทั ไหน
B : I work for ABC Company.
ฉันทํางานที่บริษัท ABC
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8. การถามอาชีพการทํางาน
A : What do you do?
B : I'm a teacher.
A : I'm a doctor.
a
คําตอบ คือ I'm
(ชื่ออาชีพ).
an

คุณทําอะไร
ฉันเปนครู
ฉันเปนหมอ

9. การถามถึงสมาชิกในครอบครัว
A : How many sisters and brothers do you have?
คุณมีพี่นอ งกีค่ น
B : I have 2 sisters and a brother.
ฉันมีพี่สาวสองคนและนองชาย 1 คน
A : How many persons are there in your family?
ในครอบครัวคุณมีกี่คน
B : There are 5 persons in my family.
ในครอบครัวของฉันมี 5 คน
10. การถามเบอรโทรศัพท/E-mail
A : Do you have any telephone numbers or an e-mail address?
B : Yes, I do. My telephone number is 02-3806871 and my mobile number
is 081-8331140. My e-mail is (e-mail address ของแตละบุคคล).
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ขอสังเกต
การออกเสียงอานหมายเลยโทรศัพท จะอานทีละตัว ยกเวนเลขที่ซา้ํ กัน จะใช คําวา Double
ซึ่งหมายเลข 0 จะใชคําวา oh แทนก็ได เชน
081-8351140 อานวา oh - eight - one - eight - three - five - double one -four - oh
02-3806871 อานวา oh - two - three - eight - oh - six - eight - seven - one

Situation 1 Ask your friend about his/her personal data.
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Situation 2 Ask your friend about his/her personal data.

กิจกรรม
Exercise Please introduce yourself briefly about 5-6 sentences.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

25

เรื่องที่ 4 การใชภาษาทางกาย (Body Language)
Body Language - the movement of your body that show what you are really feeling
or thinking.
ภาษากาย หมายถึง การเคลื่อนไหวในลักษณะตาง ๆ ของรางกายที่แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่เรา
รูสึกหรือคิด การใชภาษากายมีความแตกตางกันในแตละเชื้อชาติ ภาษาในเรื่องของการแสดงทาทาง
ไดแ ก ทางสายตา การสัมผัสและการสื่อสารที่ไมใชคําพูด แตกตางไปตามวัฒนธรรมของแตละ
ประเทศ จากการวินิจฉัยของนักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยอ็อกฟอรด ของ Dr. Peter Collett ในหนังสือ
Foreign Bodies ไดศึกษาความแตกตางของการใชลักษณะทาทางเมื่อรูสึกตื่นเตนหรือแสดงอาการสบ
ประมาท สวนชาวอิตาลี กรีก ฝรั่งเศส สเปนและโปรตุเกส จะแสดงลักษณะทาทางเพื่อตองการเนน
ในสิ่งที่พวกเขาพูดหรือตองการใหผูอื่นหันมาสนใจ แมกระทั่งเมื่ออยูในความเงียบ มือของพวกเขา
ก็จะวุนวายอยูกับการสงขอความดวยการสงสัญญาณตาง ๆ
Here are some examples of body language. They are used by people in English-speaking
countries.
(ภาพเหลานี้คอื ตัวอยางของการใชภาษากาย
ซึ่งนํามาใชโดยผูคนที่อยูในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง)

What time is it?
(เวลาเทาไหรแลว)

I don't know.
(ฉันไมทราบ)
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Wish me luck! (ขอใหฉันโชคดี)

Walk arm - in - arm in public.
(ควงแขนกัน)

Show anger.
(แสดงอาการโกรธ)
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Show affection in public.

Show affection in public
(แสดงความรักในที่สาธารณะ)

Victory
(สัญลักษณของชัยชนะ)

Indicate that you don't understand something.
(แสดงอาการวาไมเขาใจ)

go up
(เดินขึ้นไป)

28

Examples of Body Language
(ตัวอยางของภาษาทาทาง)
sitting with legs crossed, foot kicking slightly

boredom

(นั่งไขวหา ง เตะเทาไปมาเล็กนอย)
hand to cheek (เอามือเทาคาง)

(แสดงอาการเบื่อ)
thinking (กําลังใชความคิด)

touch, slightly rubbing the nose
(เอามือแตะจมูกแลวถูเบา ๆ)

lying, doubt, rejection
(โกหก, สงสัย, ปฎิเสธ)

tapping or drumming fingers
(ใชนิ้วมือเคาะเปนจังหวะ)

impatience
(กระสับกระสาย)

In your country (ในประเทศของคุณ)
1. What gestures do you use to call a waiter in the restaurant?
(ใชทาทางอยางไรเมื่อจะเรียกพนักงานเสิรฟในรานอาหาร)
Ans. Wave ours hands.
(ตอบ โบกมือ)
2. What gestures do you use to indicate, “Yes” or “No”?
(ใชทาทางอยางไรเมื่อจะตอบรับหรือตอบปฎิเสธ)
Ans. Nod when refers "Yes" and shake one's head when we refers “No”.
(ตอบ กมศีรษะเมื่อตองการตอบวา"ใช" และสัน่ หัวเมือ่ ตองการตอบวา "ไมใช")
3. How much eye-contact is there between people talking to each other?
(มีการสือ่ สารกันทางสายตามากนอยแคไหนเมื่อพูดคุยกัน)
Ans. They will gaze one another.
(ตอบ เขาตางมองตากัน)
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4.

5.

6.

7.

How much eye-contact is there between strangers passing each other in the street?
(มีการสือ่ สารกันทางสายตามากนอยแคไหน เมื่อคนแปลกหนาเดินสวนกันบนถนน)
Ans. They don't look at one another.
(ตอบ เขาไมมองหนากัน)
Do people stand close enough to touch when they are speaking?
(คนเรายืนใกลกนั จนสัมผัสกันไดตอนที่พูดคุยกันหรือไม)
Ans. Yes, they do.
(ตอบ ใช)
Do people walk arm in arm in public?
(คนเราเดินเดี่ยวแขนกันในที่สาธารณะหรือไม)
Ans. A few of them do.
(ตอบ มีไมกี่คนทีท่ ําเชนนัน้ )
Do people show affection in public?
(คนเราแสดงความรูสึกรักใครในที่สาธารณะหรือไม)
Ans. Some of them do.
(ตอบ บางคนทําเชนนั้น)

กิจกรรม
1.
2.
3.

ใหผูฝก ใชภาษากายเพื่อแสดงความหมายตาง ๆ
ใหผูเรียนชมวีดทิ ัศน เรื่อง Our Town Discovery (มี VDO ประกอบดวย)
ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้
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Exercise 1 What might each picture mean? Match the picture with the
sentences given.
a.
c.
e.

I don't know
Wish me luck!
What time is it?

b. I know the answer.
d. This smells terrible.
f. I can't hear you.

1

2

4

3

5

6
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Exercise 2 Match the hand signals with the instructions.
1

2

4

…….1.
…….2.
.........3.
.……4.
…….5.

Let's go up.
Let's go down.
Are you O.K.? I'm O.K.
You'll be killed.
I can't breathe. I'm running out of air.

3

5
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เรื่องที่ 5 การพูดโทรศัพท (Telephone Conversation)
การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทเปนวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ว การรับและพูดโทรศัพท
โดยใชภาษาอังกฤษดวยสํานวนที่ถูกตองและชัดเจนตรงตามความตองการของผูพูดจะชวยใหสอื่ สารได
เขาใจตรงกัน ตามวัต ถุป ระสงค ผูเรียนจึง ตองศึกษาคํา ศัพท สํานวนและประโยคภาษาอังกฤษ
ในการสนทนาทางโทรศัพทใหเขาใจและนําไปใชในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสม
กอนอื่นเราตองทราบวิธีการใชโทรศัพทประเภทตาง ๆ ที่มักจะใชในชีวิตประจําวัน มีดังนี้
1. โทรศัพทบานหรือสํานักงาน (home or office telephone) การใชโทรศัพท ที่ติดตั้งอยูที่บาน
หรือสํานักงานเพื่อติดตอกับบุคคลตาง ๆ นั้น มีวิธีการใชดังนี้

Lift handset.
(ยกหูโทรศัพทขนึ้ )

Listen for dial tone.
(ฟงเสียงสัญญาณ)
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Dial number.
(กด/หมุนหมายเลข)

Speak when connected.
(พูดเมื่อมีผรู ับสาย)

Replace handset. (วางหูโทรศัพท)
ผูเรียนคงเขาใจวิธีการใชโทรศัพทบานหรือสํานักงานซึ่งใชไดไมยาก หลายคนคงคุนเคย
กับการใชโทรศัพทประเภทนี้อยูแลว
2. โทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile phone หรือ cell phone) ในปจจุบันจะเห็นไดวา การใช
โทรศัพทเคลื่อนที่หรือที่เรามักเรียกกันวา “มือถือ” เปนไปอยางแพรหลาย ผูเรียนเกือบทุกคนคงจะ
คุนเคยกับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่อยูแลว ลองมาทบทวนอีกทีหนึ่งวาใชอยางไร
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Ensure the phone is switch on and in service.
(ตรวจสอบใหแนใจวาเปดโทรศัพทมือถือแลว
และใชการได)

Press dial key.
(กดปุมตอสายโทรศัพท)

Enter the phone number.
(กดหมายเลขโทรศัพท)

Speak when connected.
(พูดเมื่อมีผูรับสาย)
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Press end key.
(กดปุมวางสาย)

Press dial key to answer the phone call.
(กดปุมตอสายเมือ่ ตองการรับโทรศัพท)

3. การใช โ ทรศั พ ท ส าธารณะ ในป จ จุ บั น โทรศั พ ท ส าธารณะมี อ ยู ทั่ ว ไปในที่ ตา ง ๆ
เปนจํานวนไมนอย ผูเรียนคงเคยใชโทรศัพทสาธารณะมาแลว ลองทบทวนดูวา ไดทาํ ตามขั้นตอน
เหลานี้หรือไม

Lift handset.
(ยกหูโทรศัพทขึ้น)

Insert coins.
(หยอดเหรียญ)
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Listen for dial tone.
(ฟงเสียงสัญญาณ)

Speak when connected.
(พูดเมื่อมีผูรับสาย)

Dial number.
(กดหมายเลข)

Insert more coins if warning sign shows.
(เติมเหรียญเพิ่มหากมีสัญญาณเตือนวา
เงินจะหมด)
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Replace handset.
(วางหูโทรศัพท)

Removed unused coins.
(หยิบเหรียญที่ไมไดใชคืน)

คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับการใชโทรศัพท
Word Study
สํานวนที่มักจะใชในการพูดโทรศัพท มีดงั นี้
 Sorry, I can't hear.
 Louder, please.
 Pardon?
 He's not here now.
 My phone number is……
 Sorry, you've got a wrong
number.
 A phone line is busy.

ขอโทษนะคะ/ครับ ดิฉัน/ผม ไมไดยนิ เลยคะ/ครับ
กรุณาพูดดังกวานี้คะ/ครับ
ขอโทษวาอะไรนะคะ/ครับ
ขณะนี้เขาไมอยูค ะ/ครับ
โทรศัพทของฉันหมายเลข...........................
ขอโทษคะ/ครับ คุณโทรผิดหมายเลขแลวคะ/ครับ
สายโทรศัพทไมวา ง
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A telephone is out of order. โทรศัพทขัดของหรือเสีย
 Who's calling?
ใครกําลังพูด, ใครกําลังโทรศัพท
 Just a moment, please.
กรุณารอสักครู
 Just a minutes, please.
การสนทนาทางโทรศัพท (Telephone conversation)
วิธีการสนทนาทางโทรศัพทตองใชคาํ ศัพทและสํานวนที่ถูกตองในกรณีตาง ๆ ดังเชนตัวอยาง
สถานการณตอไปนี้


Situation 1
กรณีบุคคลที่เราตองการพูดดวยอยู ณ ที่นั้น

Suda
Malee
Suda
Malee

:
:
:
:

Hello. Can I speak to Wipa, please?
Hello. Who's calling, please?
I'm Suda.
Hold on, please
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Situation 2
กรณีบุคคลที่เราตองการพูดดวยไมอยู ณ ที่นั้นและไมตองฝากขอความไว แตวาจะโทรศัพท
กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

Suda
Malee
Suda
Malee
Suda

:
:
:
:
:

Hello. This is Suda. Could I speak to Wipa, please?
Sorry. She isn't in. Would you like to leave a message?
No, thank you. I'll call her later.
All right. Goodbye.
Thanks. Goodbye.

Situation 3
กรณีบุคคลที่เราตองการพูดดวยไมอยู ณ ที่นั้นและตองฝากขอความไว
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Suda
Wipa
Suda
Wipa
Suda
Wipa

:
:
:
:
:
:

Hello. Here's Suda speaking. Is Malee in?
Sorry. She's out. Would you like to leave a message?
Yes, please tell her that I can't see her tomorrow.
All right, I'll tell her.
Thanks a lot. Goodbye.
You're welcome. Goodbye.

กิจกรรม
1.
2.

ใหผูเรียนจับคูสนทนาตามบทสนทนาและฝกออกเสียงทั้ง 3 สถานการณ
ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้
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Exercise 1 Complete each blank with one of the verbs given.
Replace
Remove

Dial
Ensure

Listen
Lift

Speak
Insert

1.
2.

____________________ handset.
____________________ coins.

3.
4.

____________________ for dial tone.
____________________ number.

5.
6.

____________________ when connected.
____________________ handset after speaking.

7.
8.

____________________ unused coins.
____________________ the phone is switched on.

9.
10.

Enter
Press

____________________ the phone number.
____________________ dial key.

Exercise 2 Complete this telephone conversation.
Woman
Jack
Woman
Jack
Woman
Jack

:
:
:
:
:
:

(1)
. This is 02-3184596.
__________________.
(2)
Sorry, ________________.
(3)
Oh! I'm Jack Reed.
Can I
(4)
for her, Mr. Reed?
Yes. Could you tell Pam to
(5)
at 02-5618244.
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Exercise 3 Complete this telephone conversation.
Pam :
Jack :
Pam :
Jack :

Pam :
Jack :
Pam :

Hello.
(1)
.
Speaking.
Hi Jack.
(2)
. My mother told me that you
and wanted me to call back.
Oh, yes. Jim cannot go to the concert with me this Friday night
because he's a lot of work to finish for tomorrow meeting.
Would you like to go with?
(4)
, but I can't. I have to work late this friday.
Oh! That's too bad. Goodbye.
(5)
.

(3)

.
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บทที่ 2
คุณรูสึกอยางไร
(How do you feel ?)
สาระสําคัญ
การติดตอสนทนาสื่อ สารระหวางบุคคลในสถานการณตาง ๆ จะมีหลากหลายอารมณ
เชน ดีใจ เสียใจ เขาใจ พอใจ ไมพอใจ การใหกําลังใจ ความสนใจ และไมสนใจ เปนตน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพื่อใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการแสดงความรูสึก ในสถานการณตาง ๆ ได เชน ดีใจ
เสียใจ เขาใจ พอใจ ไมพอใจ การใหกาํ ลังใจ ความสนใจ และไมสนใจ เปนตน

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1
2
3
4

ภาพยนตรเรื่องนี้เปนอยางไรบาง (How about the movie?)
คุณสนใจอะไร (What are you interested in?)
เสียใจดวยนะ (Sorry to hear that.)
ยินดีดวย (Congratulations!)
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เรื่องที่ 1 ภาพยนตรเรื่องนี้เปนอยางไรบาง
(How about the movie?)
ในการสนทนาโดยทั่วไป เมื่อมีการพูดคุยสอบถามเรื่องต า ง ๆ แล ว การแสดงความชอบ
ความไมชอบ หรือความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ เปนเรื่องธรรมดาและสามารถพบเห็นไดโดยทั่วไป
คําศัพทที่ใชแสดงอากัปกริยาดังกลาวขางตน จะประกอบดวยคําตอไปนี้
like
=
ชอบ
dislike
=
ไมชอบ
pleasant
=
พึงพอใจ
pleased
unpleasant =
ไมพึงพอใจ
กรณีที่เราชอบ จะใชในรูปประโยคบอกเลา ยกตัวอยาง เชน
 I like seafood.
ฉันชอบอาหารทะเล
 I like to walk to school.
ฉันชอบเดินไปโรงเรียน
 I like dogs.
ฉันชอบสุนัข
ในกรณีที่เราไมชอบ สามารถเขียนรูปประโยคเปนประโยคปฏิเสธ โดยใช Verb to do
มาวางไวหลังประธาน ตามดวย not นําหนากริยาแท ยกตัวอยาง เชน
 I don't like seafood.
ฉันไมชอบอาหารทะเล
 I don't like to walk to school. ฉันไมชอบเดินไปโรงเรียน
 I don't like dogs.
ฉันไมชอบสุนัข
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และสามารถใชคําวา dis ซึ่งเปนอุปสรรค (prefix) เติมหนาคํากริยาแท เพื่อทําเปน
ประโยคปฏิเสธไดเชนกัน เชน
 I dislike seafood.
ฉันไมชอบอาหารทะเล
 I dislike to walk to school.
ฉันไมชอบเดินไปโรงเรียน
 I dislike dogs.
ฉันไมชอบสุนัข
นอกจากนั้น ยังมีสํานวนที่มักใชในการแสดงความรูสึกพอใจและไมพอใจอีกหลาย
สํานวน เชน









That's great!
That is bad.
How wonderful!
How awful!
I am so pleased to hear that.
I am afraid I don't like it.
I love it. / I enjoy it. / I like it.
I am disappointed to see that.

ยกตัวอยาง เชน ในสถานการณตอไปนี้

Situation 1

ยอดเยี่ยมจริง ๆ
แยจริง
วิเศษมาก
แยมาก
ฉันดีใจที่ไดทราบเรื่องนี้
ฉันคิดวาฉันไมชอบ
ฉันชอบมัน
ฉันผิดหวังที่เห็นเชนนัน้
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Suda
Malee
Suda

: What do you think about the movie?
: I don't like it, it make me unpleasant. And you?
: Wow! For me, I think it's wonderful. I'm so pleased with this movie.

Situation 2

Mana
Wichai
Mana
Wichai

:
:
:
:

How is the movie?
Well, it's O.K. How about your opinion?
It's a little bit fantasied. It's good for children.
I agree.

สุดากับมาลีไปดูภาพยนตรดวยกัน สุดาชอบภาพยนตรเรื่องนี้มาก เธอดูดวยความสนุกสนาน
และพอใจกับเงินและเวลาที่เสียไป ซึ่งแตกตางกับมาลีซึ่งไมพอใจกับภาพยนตรเรื่องนี้เลย สุดาและ
มาลีสามารถใชสํานวนตอไปนี้ในการพูดได
Suda : I'm so pleased with this movie. / This movie makes me pleasant.
Malee : I'm not pleased with this movie. / This movie makes me unpleasant.
สวนสถานการณที่ 2 มานะและวิชัย ไปดูภาพยนตรดวยกัน เมื่อภาพยนตรจบ มานะก็ถาม
วิชัยวาเปนอยา งไรบาง วิชัย ตอบวา ใชได แตมานะตอบวาเปน เรื่องจิน ตนาการมากไปหนอย
เหมาะสําหรับเด็ก ซึ่งมานะก็เห็นดวย
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ผูเรียนจะเห็นวา การถามความคิดเห็นจะใชสาํ นวนวา
 What do you think about……………………..?
คุณคิดวา........................เปนอยางไร

What is your opinion about …………………?
คุณมีความเห็นเกี่ยวกับ.............................วาอยางไร
 How is (are)………………………………….?
…………………………..เปนอยางไรบาง

กิจกรรม
1.
2.

ใหผูเรียนชมวีดิทัศน เรื่อง What do you think?
ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดโดยการเขียนคํากริยา like, dislike, pleased และ pleasant
เติมในประโยคทั้งประโยคบอกเลาและประโยคปฏิเสธ

Exercise 1
Fill in the blank with verb "like" to make affirmative sentences.
1.
2.
3.
4.
5.

I ……………………… a cat.
I ……………………… a mango.
I ……………………… to dance.
I …………..………..… music.
I ……………………… to listen to the radio.
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Exercise 2
Change the Affirmative Sentence from Exercise 1 into Negative Sentences.
1.
2.
3.
4.
5.

I …………….………… a cat.
I ……………………… a mango.
I ……………………… to dance.
I …………..……..……. music.
I ………………………. to listen to the radio.

Exercise 3
Fill in the blank with the word “ pleased” or “unpleasant”.
1.
2.
3.
4.
5.

I am……………………….. to meet you today.
I am……………………….. to hear that.
I am……………………….. to see you.
The present you gave me makes me ………………………… .
The movie is so bored, it makes me…………………………… .

เรื่องที่ 2 คุณสนใจอะไร
( What are you interested in?)
โดยทั่วไป บุคคลมักมีความสนใจและไมสนใจแตกตางกันไป คําศัพทที่ใชบอกความสนใจ
คือ คําวา interested ตามดวยบุพบท in ซึ่งประกอบดวยโครงสรางประโยค ดังนี้
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Subject + Verb to be + interested in + noun (คํานามที่แสดงถึงสิง่ ที่เราสนใจ)
ยกตัวอยาง เชน
 I am interested in dancing.
ฉันสนใจเรียนเตนรํา
 She is interested in writing
เธอสนใจในการเปนนักเขียน
 We are interested in playing sports.
พวกเราสนใจในการเลนกีฬา
ซึ่งประโยคที่ยกตัวอยางขางตนอยูในรูปประโยคบอกเลา
ในกรณีทจี่ ะทํารูปประโยคบอกเลาเปนประโยคปฏิเสธ ใหใชคําวา not วางหลัง Verb to be
ซึ่งความหมายจะเปลี่ยนเปนสิง่ ตรงกันขามทันที
ยกตัวอยางเชน
 I am not interested in dancing.
ฉันไมสนใจในการเตนรํา
 She is not interested in writing.
เธอไมสนใจในการเขียน
 We are not interested in playing sports.
พวกเราไมสนใจในการเลนกีฬา
หากจะแสดงความไมสนใจ อาจจะใชสาํ นวนอืน่ ๆ ไดอีก เชน
 I don't care (about/that)...............
ฉันไมใสใจในเรื่อง........................
 I have no idea.
ฉันไมมีความคิด/ฉันไมรูเรือ่ งเลย
ขอใหลองศึกษาสถานการณที่แสดงความสนใจและไมสนใจในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
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Situation 1

Suda
Malee
Suda

:
:
:

Malee
Suda

:
:

Malee

:

Suda
Malee

:
:

Hi. Malee, Are you free on Sunday afternoon?
Is it a special day?
No. It's an usual day, but I would like to ask you to do an
activity.
What's about it?
I will take you to a dancing club for an exercise. I'm interested in
dancing. And you?
I’m afraid I’m not I'm interested in playing badminton.
May be, I’ll go with you next time.
O.K. Bye.
Bye. See you.
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Situation 2

Wichai
Mana

:
:

Wichai

:

Mana
Wichai
Mana
Wichai
Mana

:
:
:
:
:

Hi, Mana. What are you doing?
I'm preparing the project work of English subject. I've to send it
next week.
I'm not interested in English. I'll do the project work in the Social
Development. What topic should I do?
I have no idea.
I think I'll take an advise from Miss Kaewta tomorrow.
That's a good idea.
Thanks. Bye.
See you.

กิจกรรม
1.
2.

ใหผูเรียนฝกสนทนาโดยการพูดและเขียนตามบท Situation ขางตน
ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้
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Exercise
Read Situation 1 and 2 again, then answer the questions.
1.

When did situation 1 happened?
____________________________________________________

2.

Who likes to dance?
____________________________________________________

3.

What is Malee interested in?
____________________________________________________

4.

What is Mana doing?
____________________________________________________

5.

In which subject will Wichai do the project work?
____________________________________________________

เรื่องที่ 3 เสียใจดวยนะ (Sorry to hear that)
ในชีวิตประจําวัน การแสดงความเสียใจตอเรื่องหรือเหตุการณที่สูญเสียของบุคคลเปน
มารยาททางสังคมที่พงึ ปฏิบัติตอกัน ผูพูดจึงตองใชคาํ พูดและสํานวนทีแ่ สดงความเห็นอกเห็นใจตอ
ผูสูญเสียที่อยูในอารมณเศราใหผอนคลายและเกิดกําลังใจในการตอสูแ ละดํารงชีวิตตอไป
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คําพูดและสํานวนที่มักนิยมใช ไดแก คําวา
 Sorry.
 I'm so sorry.
ยกตัวอยาง เชน
มาลีเปนเพื่อนรักกับสุดา วันหนึ่งมาลีไดรับทราบขาวจากวนิดาวา คุณพอของสุดาเสียชีวิต
มาลีจึงไดโทรศัพทถึงสุดา เพื่อแสดงความเสียใจตอการสูญเสียคุณพอ การสนทนาจะประกอบดวย
ถอยคําดังตอไปนี้
Malee : Hello, Suda. Wanida had just told me that your father passed away yesterday
morning. I'm so sorry about that.
Suda : May I apologize for not telling you about that yesterday. I'm so confused
with it.
Malee : Don't worry. Be calm and do the best thing for him.
Suda : Thank you very much. I will.

นอกจากนี้ยงั สามารถใชสาํ นวนคําวา sympathy แสดงความเศราโศกเสียใจไดดว ย เชน
 It's my sympathy to hear that your father passed away.
 I deeply regret.
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นอกจากแสดงความเสียใจ ยังสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจ ปลอบใจและใหกาํ ลังใจใน
โอกาสตาง ๆ ซึ่งสํานวนที่มกั จะใช ไดแก
 Don't worry.
ไมตองกังวล
 Cheer up.
สู ๆ
 Take it easy.
ใจเย็น ๆ ไว
 Relaxed.
ทําใจใหสบาย
 You will be fine.
เดี๋ยวก็ดีเอง
 Well done.
ทําไดดมี าก
 You did a good job.
ทําไดดมี าก
ลองศึกษาสถานการณกรณีตัวอยางตาง ๆ และพยายามทําความเขาใจวิธีการใชสํานวนตาม
สถานการณนั้น ๆ

Situation 1
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Mana
Malee
Mana
Malee

:
:
:
:

Malee, I had broken your keyboard.
Don't worry. I'll have it repaired tomorrow.
And how about your examination next week.
Oh! I've not finished Book II yet. It's really difficult to understand all the
content.
Mana : Take it easy. I can explain and summarize some content to you this evening.
Malee : Thanks a lot for your kindness.
Mana : Don't mention it.

Situation 2

Wichai
Mana
Wichai

:
:
:

Bravo! At last, Suda is the winner.
She did a good job. We should have a little party tonight.
Sure. Keep it in secret. We'll make her a big surprise!
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ในสถานการณที่ 2 เปนการแสดงความดีใจหรือความยินดีในโอกาสตาง ๆ ซึ่งมีสํานวน
ที่เกี่ยวของ เชน
 Bravo!
ไชโย
 Congratulations!
ยินดีดวย
 Well done!
ทําไดดมี าก
 Happy Birthday!
สุขสันตวนั เกิด
 Merry Christmas!
สุขสันตวนั คริสตมาส
 Happy New Year!
สุขสันตวนั ปใหม
etc.

กิจกรรม
1.
2.
3.

ใหผูเรียนจับคูสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดังตัวอยาง ทั้ง 2 สถานการณ
ใหฝกเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน โดยกําหนดชื่อและ
สิ่งที่สนทนากันดวยตนเอง
ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise Read the Conversation below, then answer the questions.
Wichai
Mana
Wichai
Mana
Wichai

:
:
:
:
:

Hi. What happened to your arm?
It hurt while I was playing basketball yesterday.
That's too bad. How did it happen?
I fell down as I was running to get the ball.
Oh dear! You have to stop playing basketball for a while,
won't you?
Mana : Yes, I won't be able to play for two months.
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Wichai : Sorry about that.
1. Who had an accident?
____________________________________________________
2. When did the accident happen?
____________________________________________________
3. How did the accident happen?
____________________________________________________
4. Who had to stop playing basketball?
____________________________________________________
5. How did his friend feel?
____________________________________________________

เรื่องที่ 4 ยินดีดวย (Congratulations!)
การแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ และผูใหญในโอกาสที่บุคคลนั้น ๆ ไดรับความเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงานและอาชีพ ตลอดจนการไดเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น เปนมารยาททางสังคมที่ผูมีน้ําใจ
พึงปฏิบัติตอกัน
สํานวนที่ใชในการแสดงความยินดี ไดแกคําวา Congratulations! หรือคําวา Congratulations
on your………! เปนตน
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Situation 1
สุดาทํางานที่บริษัท ABC และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูง ขึ้น มาลีซึ่งเปน
เพื่อนสนิทของสุดาตองการแสดงความยินดี การสนทนาจะประกอบดวยถอยคําตอไปนี้

Malee : Hi. Suda. I have heard a good news about you.
Suda : Hi. Malee. What's it about?
Malee : Have you been promoted to be a General Manager of the company recently?
Suda : Yes, I have.
Malee : Congratulations on your promotion!
Suda : Thank you.
การแสดงความยินดี นอกจากจะใชในการไดรบั เลื่อนตําแหนงใหสูงขึน้ แลวยังใชในโอกาส
ที่ บุคคลประสบความสํา เร็จ ในการทําธุ รกิจหรือการชนะเลิศ ในการแขง ขัน ตา ง ๆ ได เชน กัน
ยกตัวอยาง เชน
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Congratulations on your prosperous business!
ขอแสดงความยินดีที่กิจการประสบความสําเร็จ
 Congratulations on your success to pass the exam!
ขอแสดงความยินดีที่สอบผาน
นอกจากการแสดงความยินดีแลว ยังมีการแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ อีก ซึ่งมักใช
สํานวนตางๆดังนี้
 I'm glad that you can come.
ฉันดีใจที่คุณมาได
 I'm so pleased to see you.
ฉันดีใจมากที่ไดพบคุณ
 I'm glad to hear from you.
ฉันดีใจที่ไดทราบขาวคราวจากคุณ
 That's great.
ยอดมาก
 How wonderful!
วิเศษมาก
 Marvelous!
วิเศษจริง ๆ
 Well done.
ทําไดดมี าก
 You did a good job.
คุณทําไดดมี าก


ลองศึกษาสถานการณตาง ๆ ที่ใชสํานวนการแสดงความดีใจในโอกาสที่แตกตางกัน ดังตัวอยาง

Situation 2
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Kaewta : Good evening, Wichai. Where's Suda?
Wichai : Good evening, Miss Kaewta. Suda is over there, at the table where Malee
is sitting. I'll go to tell her that you have arrived.
Kaewta : Thank you, Wichai.
Wichai : You're welcome.
Suda : Good evening, Miss Kaewta. I'm glad that you can come.
Kaewta : I'm willing to. I'm glad to hear that you've well done. You've got the highest
marks in English.
Wichai : Thank you for your kindness.

Situation 3

Mana :
Suda :
Mana :
Suda :
Mana :

Suda, I'm sorry, I have to leave now.
Thank you for coming here. It's great that you join my party.
It's a nice party. All the food are very delicious. The music is also
beautiful.
Thanks. Good night.
Good night.
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กิจกรรม
1.
2.
3.

ใหผูเรียนจับคูสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดังตัวอยาง ทั้ง 3 สถานการณ
ใหฝกเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน โดยกําหนดชื่อและ
สิ่งที่สนทนากันดวยตนเอง
ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise Complete this conversation.
Mana :
Amnach :
Mana :
Amnach :
Mana :

(1)
(2)
Of course. I know
it better next time.
(4)
(5)

. I know you could done it.
. I must say I am very happy.
(3)
. I'm sure you'll do
. I'll try to do my best. Goodbye.
.
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บทที่ 3
คุณคิดอยางไร
(What do you think?)
สาระสําคัญ
ในชีวิตประจําวันของมนุษย การพูดแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ เชน การแสดง
ความคิดเห็น ความตองการ ตลอดจนการเสนอขอความชวยเหลือและบริการผูอื่นเปนสิ่งจําเปนและ
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังนัน้ จึงมีความจําเปนที่ผพู ูดจะตองศึกษาคําศัพท สํานวนและมารยาททาง
สังคมในการสนทนากับผูอ ื่น เพื่อใหคูสนทนารับรูแ ละเขาใจไดตรงกันและเกิดมิตรภาพที่ดีตอกัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการพูดแสดงความคิดเห็น และความตองการ รวมทั้งการเสนอ
ขอความชวยเหลือและบริการผูอนื่ ได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ฉันควรสวมใสชุดไหนดีสําหรับงานเลี้ยงตอนรับ
(Which dress should I wear to the welcome party?)
เรื่องที่ 2 เดินซื้อของ (Shopping)
เรื่องที่ 3 การใหบริการดานตาง ๆ (Various Services)
เรื่องที่ 4 ขอโทษ (Excuse me)
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เรื่องที่ 1 ฉันควรสวมใสชุดไหนดีสําหรับงานเลี้ยงตอนรับ

(Which dress should I wear to the welcome party?)
เสื้อผาเครื่องแตงกายเปนปจจัยหนึ่งที่จําเปนสําหรับมนุษย โดยเฉพาะการแตงกายไปใน
งานเลี้ยงตาง ๆ ใหเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่
สํานวนที่ใชสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ไดแก
 What do you think about…...................?
คุณคิดอยางไรเกี่ยวกับ ............................
 Do you have any idea about…………….?
คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ.....................หรือไม
 Do you agree that…………………..?
คุณเห็นดวยกับ........................หรือไม
สํานวนที่ใชตอบ ไดแก
 In my opinion, ………………
 In my point of view, ………...
 I think so.
 I agree with you.
 I don't think so.
 I disagree.
 I have no idea.

ในความคิดเห็นของฉัน.........
ฉันเห็นดวย
ฉันไมเห็นดวย
ฉันไมมีความเห็น
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สุดาไดรับเชิญไปงานเลี้ยงตอนรับของบริษัท ในบทสนทนาสุดาไดปรึกษากับมาลีเพื่อนรัก
เพื่อขอความเห็นวาควรจะสวมใสชุดไหนไปงานดังกลาวดี

Situation 1

Suda : I have nothing to wear to the welcome party.
Malee : Oh Dear, that's not true. You have a lot of dresses. How about your black
dress?
Suda : That long black dress? It's too elegant. I want to wear something casual.
What do you think about the pretty yellow dress?
Malee : That's a good idea. It's nice.
Suda : So, you think I should wear the yellow dress?
Malee : I think so. You will look very attractive.
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อีกตัวอยางหนึง่ คือ สุดาสนทนากับมาลีเกี่ยวกับการพักอาศัย สุดาสอบถามมาลีวา เธอชอบ
อยูในเมืองหรืออยูชานเมือง มาลีไดแสดงความคิดเห็นวาเธอชอบอยูชานเมืองมากกวาอยูในเมือง
ตอไปนี้ คือบทสนทนาระหวางสุดาและมาลี

Situation 2

Suda : Where do you like to live in the city or in the rural?
Malee : In my opinion, I like to live in the rural because there is no traffic jam and the
weather is good for our health.
Suda : I think so.
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กิจกรรม
1.
2.
3.

ใหผูเรียนจับคูสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดังตัวอยาง ทั้ง 2 สถานการณ
ใหฝกเขียนบนสนทนาทั้งในสถานการณที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน โดยกําหนดชือ่ และ
สิ่งที่สนทนาดวยตนเอง
ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise Read the conversation, then answer the questions.
Interviewer
Preecha
Interviewer
Preecha
Interviewer
Preecha
Interviewer
Preecha
Interviewer
Preecha

: Excuse me, I'm doing a survey about mobile phones. Can I ask you a few
questions?
: Yes, of course.
: How often do you use your mobile phone?
: All the time, I enjoy talking with my friends.
: And do you use any other options on your phone? Like SMS or …..
: Oh! I often sent SMS. It's cheaper. And sometimes I take photos and send
them to my friends.
: Anything else?
: Oh yes! My parents often call me on mobile phone when I'm out at night.
They like to know if I'm safe.
: Do you have any problems with your phone?
: Yes. The large bill at the end of the month.
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1. Who is the interviewer?
____________________________________________________
2. What is the interview about?
____________________________________________________
3.

How often does Preecha use his mobile phone?

____________________________________________________
4.

What options does he use?

____________________________________________________
5. What are problems of Preecha for using the mobile phone?
____________________________________________________
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เรื่องที่ 2 เดินซื้อของ (Shopping)
การใชชีวิตประจําวันของคนเราตองเกี่ยวของกับการจับจา ยใชสอยไมวาจะเปนอาหาร
เครื่องดื่ม เสื้อผาและของใช ตลอดจนยารักษาโรค
สถานที่ที่คนนิยมไปจับจายซื้อของ ไดแก รานคาสะดวกซื้อ (a convenience store) และ
หางสรรพสินคา (a department store) เมื่อมีลูกคาเขาไปในราน พนักงานจะสอบถามความตองการ
ของลูกคาเพื่ออํานวยความสะดวกในการจับจายซื้อของไดเร็วขึ้น
สํานวนที่ใชถาม เมื่อใหบริการ เชน
 What can I do for you?
ฉันจะชวยอะไรคุณไดบา ง
 What are you looking for?
คุณกําลังมองหาอะไรอยู
 Can I help you?
ฉันจะชวยคุณไดไหม
 May I help you?
 Do you need some help?
คุณตองการความชวยเหลือรึเปลา
 If you need anything, please tell me.
ถาตองการอะไรโปรดบอก
 If you need anything, please let me know.
นะครับ/คะ
ในกรณีทพี่ ูดใหสุภาพจะใชกริยารูป would หรือ could
สํานวนที่ใชตอบ เชน
 I'm looking for……………………..
 I want……………………………....
 Certainly. I want…………………...
 Yes, of course. I'm looking for….…

ฉันกําลังหา............................อยู
ฉันตองการ................................
แนนอน ฉันตองการ..................
แนนอน ฉันกําลังมองหา...........

69

Situation 1 At the Department Store

Salesgirl
Malee
Salesgirl
Malee
Salesgirl
Malee
Salesgirl
Malee
Salesgirl
Malee
Salesgirl
Malee
Salesgirl

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

Malee
:
Salesgirl :

Hello. What can I do for you?
Hello. I'm looking for a jacket.
How about this one?
What size is it?
It's a large size.
Can I try?
Sure.
It's a little bit large.
This is a medium size.
Medium size will do. I will take the black one. How much is it?
Twenty-five dollars
Here's the money.
Please wait for a moment. ………..
Here's your jacket and change.
Thank you.
You're welcome.
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Situation 2 At the Jewelry Shop

Salesgirl
Miss Kaewta

:
:

Salesgirl
Miss Kaewta
Salesgirl

:
:
:

Miss Kaewta

:

Salesgirl

:

Salesgirl
Miss Kaewta

:
:

Salesgirl

:

Good morning. What can I do for you, Miss?
Of course. I'm looking for a set of emerald earrings, ring and
necklace.
Which design would you like, the classic, the modern or the fancy one?
Could I look around first, then I'll decide.
Certainly, Miss. If any set meets your consideration, please let me
know.
Sure!
……….. After 10 minutes past …………
Hello! I would like to see these two sets, the small one at the right
corner and the medium one in the middle of the showcase.
A moment, please. Here you are. You can try both.
Umm…I prefer the small one. I think it will get along well with my
night silk dress. How much is it?
Full prize is 78,000 baht. You'll get the discount of 10%. So it will
cost you 70,200 baht.
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Miss Kaewta
Salesgirl
Miss Kaewta
Salesgirl

:
:
:
:

Salesgirl

:

Miss Kaewta
Salesgirl

:
:

Can I pay with credit card?
Of course.
Here you are.
Wait a minute, please.
………………..…………
Here your emerald set and credit card. Please sign the slip.
Thank you and come here again.
I will. Goodbye.
Goodbye.

กิจกรรม
1. ใหผูเรียนจับคูสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดังตัวอยาง ทั้ง 2 สถานการณ
2. ใหฝกเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน โดยกําหนดชือ่ และ
สิ่งที่สนทนากันดวยตนเอง
3. ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise Read the conversation, then answer the questions.
Waiter : Could I help you, Madame?
Siriporn : Yes, please. I'm hungry. What is your advice?
Waiter : Today specials are hot curry with fish ball, fried rice with garlic pork sausages
and super fried noodle with seafood gravy. What would you like, Madame?
Siriporn : Um… Fried rice with garlic pork sausages, please. Will I have a small
Tomyamkung as well?
Waiter : Certainly, Madame. And what would you like for drink, soft drink or coffee
or Chinese tea?
Siriporn : I prefer cold water.
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Waiter : Is that all, Madame?
Siriporn : Correct.
Waiter : All right. I'll read your list again. One fried rice with garlic pork sausages,
a small Tomyamkung and cold water, right.
Siriporn : Correct.
Waiter : I'll serve you just a minute.
1.

Where is Siriporn?
________________________________________________________

2.

What are special for today?
________________________________________________________

3.

What does Siriporn order?
________________________________________________________

4. What does she take for drink?
________________________________________________________
5.

How long does it take for her meal to be served?
________________________________________________________
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เรื่องที่ 3 การใหบริการดานตาง ๆ (Various Services)
สถานีตํารวจเปนสถานที่ที่จะใหบริการในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน เชน ปญหาเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุ การถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องคาจาง ของหาย เปน
ตน สถานทูตเปนสถานที่สําหรับติดตอและใหบริการแกผูที่เดินทางไปในประเทศนั้น ๆ
ลองมาดูสถานการณการทําหนัง สือ เดินทาง (Passport) สูญหายระหวางการเดินทางไป
ตางประเทศของสุดาวาจะแกปญหาอยางไร

Situation 1 At the police station

Suda
Malee
Policeman
Suda
Policeman
Suda
Policeman
Suda

:
:
:
:
:
:
:
:

Malee, I lost my passport. What can I do?
You should go to the police station to inform about this matter.
Good morning, Madame. Are there anything I can do for you?
Good morning, Sir. I lost my passport at the bus terminal.
When did it happen?
It was yesterday night about 10 o'clock.
What's your name?
I'm Suda Boonma.
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Policeman
Suda
Policeman
Suda
Policeman

:
:
:
:
:

Let me see your I.D. card, please.
Here it is.
Where do you stay?
I stay on King Street near the central market.
Here's police record. You should bring this record to the embassy to
reissue your passport.
Suda
: Thank you very much, goodbye.
Policeman : You're welcome.
หลังจากสุดาไปแจงความวา Passport สูญหาย และตํารวจไดบันทึกขอความรับแจง ของหาย
ไวเปนหลักฐานแลวและไดแนะนําใหสุดานําบันทึกแจงความไปที่สถานทูตเพื่อขอทําหนังสือเดินทาง
ใหม หลังจากนั้นสุดาจึงไดเดินทางไปที่สถานทูต

Situation 2 At the Embassy

Receptionist : Sawasdee Ka, Anything can I do for you, Madame?
Suda
: I'm so glad, you can speak Thai.
Receptionist : Oh! I can speak and understand Thai just a little bit.
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Suda

: I've lost my passport yesterday and I went to the police station to inform
the matter. This is the police record.
Receptionist : Please wait for a few minutes. I will ask Mr. John at the consular
Section to help you.
Suda
: Thank you for your help.
Receptionist : It's my pleasure.
ตอจากนั้น สุดาไดพบกับคุณจอหน เจาหนาที่ฝายกงสุลที่จะชวยออกหนังสือเดินทางเลมใหมให
John
: Hello. What can I do for you?
Suda
: Hello. I need your help. Yesterday I lost my passport. This is the police
record.
John
: Don't worry, you can get a new one. You should fill the data in the
application form, the attach with these documents.
 Police record
 Census registration
 I.D. card
 2 of your photographs, size 2 1/2 inch.
Suda
: When will I get my new passport?
John
: About five days.
Suda
: Thank you very much for your kindness.
John
: You're welcome.
นอกจากนี้การใชบริการสถานีตาํ รวจและสถานทูตแลว ยังมีสถานที่อื่นซึ่งเราใชบริการ
บอย ๆ คือ ธนาคาร (bank) และที่ทาํ การไปรษณีย (post office) ขอใหศึกษาสถานการณในการใช
บริการดังตอไปนี้
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Situation 3 At the bank

Malee : Good morning, Suda. I'm going to the bank. Would you like to join me?
Suda : Of course, I would like to open my account too.
......................................................
Teller : Good morning. What can I do for you?
Suda : I would like to open my account.
Teller : Fill out this form, please. Sign your name here.
Suda : I would like to deposit two hundred U.S. dollars for this new account.
Teller : Please fill out the deposit slip.
......................................................
Teller : Here's your account, please check your name again.
Suda : That's correct. Thank you.
Teller : You're welcome.
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Situation 4

Male
Teller
Malee
Teller
Malee
Teller
Malee
Teller

: I would like to withdraw and transfer 300 U.S. dollars to my mother's account.
What should I do?
: Please fill out the withdrawal form, then fill out this transfer form; filling
your mother's account number.
: How much do I have to pay for the bank charge?
: 10 U.S. dollars.
: Here you are.
: This is your receipt.
: Thank you.
: You're welcome.
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Situation 5 At the post office.

Suda
Malee
Suda
Malee

:
:
:
:

Teller
Malee
Teller
Malee
Teller

:
:
:
:
:

Hi, Malee. What are you doing today?
Hi, Suda. I'm going to the post office. Last night I wrote a letter to my family.
Oh! I would like to send a parcel and buy stamps, too.
Let's go.
......................................................
What can I do for you madam?
I would like to send this letter to Thailand. How much will I pay for a stamp?
Two U.S. dollars. Here it is.
Thank you.
You're welcome.
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Situation 6

Suda
Teller
Suda
Teller
Suda
Teller
Suda
Teller
Suda
Teller

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Excuse me, I would like to send this parcel to Thailand.
Let me weigh your parcel.
How many days does it take from here to Thailand?
About a week by air.
How much do I have to pay?
4 U.S. dollars.
O.K. Thank you. Can I have an aerogramme and a postcard, please?
Here you are. It's 2 U.S. dollars.
Thank you. Goodbye.
You're welcome

การใชภาษาในการนําเสนอใหบริการและการตอบรับ จะมีภาษาและสํานวนที่มักใช ดังนี้
1. ผูใหบริการมักจะเสนอใหบริการ โดยใชสํานวนดังนี้
 May I help you?
 Can I help you?
 What can I do for you?
 If you need anything, please tell me.
 If you want something, let me know.
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2.

3.

4.
5.

6.

ผูรับบริการโดยใชสํานวนดังนี้
 Yes, please.
 Yes, of course.
 Sure.
 Of course.
 Certainly.
 I need ………. .
 I want ………. .
การกลาวขอบคุณ โดยใชสาํ นวนดังนี้
 Thank you.
 Thank you for your help.
 Thank you very much for your kindness.
การตอบรับการขอบคุณสําหรับผูใหบริการ ใชสาํ นวนดังนี้
 You're welcome.
การตอบรับการขอบคุณสําหรับคนที่คนุ เคยกัน ใชสาํ นวนดังนี้
 It's my pleasure.
 Don't mention it.
 It doesn't matter.
 Don't worry.
 Forget it.
การขอความชวยเหลือตองกลาวพูดแทรกอยางสุภาพ โดยใชสาํ นวนดังนี้
 Excuse me, ......................……………….
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กิจกรรม
1.
2.
3.

ใหผูเรียนจับคูสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดังตัวอยาง ทั้ง 6 สถานการณ
ใหฝกเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน โดยกําหนดชื่อและ สิ่ง
ที่สนทนากันดวยตนเอง
ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise 1 Read the conversation, then answer the questions.
Suda :
Woman :
Suda :
Man :
Suda :
Man :
Suda :
Man :
Suda :
Man :
1.

2.

Excuse me, do you know where the police station is?
Sorry, I don’t. I’m not from this city.
Thanks anyway.
Can I help you, Miss?
Oh, yes. Can you tell me how to get to the police station?
Walk up this road about two blocks. When you get to Saint Bernard road,
turn right. It’s beside the post office.
O.K. Go up this street and turn right at Saint Bernard road. It’s next to the post
office.
That’s correct.
Thank you very much.
No problem.
Who wants to go to the police station?
________________________________________________________
Can the woman show her the way to the police station? Why?
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3.
4.
5.

________________________________________________________
Who can tell her the way?
________________________________________________________
Where is the police station?
________________________________________________________
How can we go to the police station?
________________________________________________________

Exercise 2 Read the conversation, then answer the questions.
Suda
Airline Staff
Suda
Airline Staff
Suda
Airline Staff

:
:
:
:
:
:

Suda
Airline Staff
Suda
Airline Staff

:
:
:
:

Excuse me, please. Will flight TG 2008 arrive at terminal C?
Yes, it will.
Is terminal C in this building?
No, it is not. It's in the next building.
Could you tell me the way to terminal C, please?
Walk along. When you see the sign "EMERGENCY", turn left. Then, follow
the blue arrow on the floor until you see the sign “Entrance to Terminal C”
on your right.
Thank you.
No problem. You should hurry up. Flight TG 2008 is landing now.
Thanks again.
You're welcome.
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1.
2.
3.
4.
5.

Where does this situation happen?
________________________________________________________
Who does Suda ask?
________________________________________________________
Where will TG2008 arrive?
________________________________________________________
Is terminal C in that building?
________________________________________________________
Which arrow Suda follow?
________________________________________________________

เรื่องที่ 4 ขอโทษ (Excuse me)
เวลาที่เราตองการสอบถามหรือพูดแทรกระหวางที่คนอื่นกําลังพูดอยู ตามมารยาทแลว
ตองกลาววา Excuse me (ขอโทษที) กอน ลองศึกษาสถานการณตอไปนี้ และทําความเขาใจวิธีการ
สอบถามหรือพูดแทรก การขอบคุณ การขอโทษ การขออนุญาตเพื่อที่จะสามารถใชไดอยางถูกตอง

Situation 1
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Suda :
Chaba :
Suda :
Chaba :
Suda :
Chaba :

Excuse me, Is this seat unoccupied?
Yes, it is.
Thank you.
You're welcome. What's your name?
My name is Suda.
Nice to meet you. I'm Chaba.

Situation 2

Malee :
Nasara :

Malee
Nasara
Malee
Nasara

:
:
:
:

Excuse me, I want to go to the library. Could you please tell me the way?
Certainly. Walk along this path. Turn left at the garden corner. Walk along to the
NT building. Go inside that building and ask at the information, where the
elevator is? Go up to the third floor. The library is there.
Where's the NT building?
It's behind the Rector Office building.
Thanks for your kindness.
You're welcome.
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ขอใหสังเกตวามารยาทในการพูดภาษาอังกฤษนั้น ถาจะถามหรือขออนุญาตทําอะไร จะขึ้นตน
ดวย Excuse me (ขอโทษ) แลวตอดวยสิ่งที่ตองทํา ดังตัวอยาง
 Excuse me, Is this seat occupied?
ขอโทษ ที่นั่งตรงนีว้ างหรือเปลาคะ
 Excuse me, I want to go to the library. Could you please tell me the way?
ขอโทษ ดิฉันตองการไปหองสมุด กรุณาบอกหนอยไดไหมคะวาหองสมุดไปอยางไร
 Excuse me, May I come in, please?
ขอโทษครับ ขออนุญาตเขาหองครับ
การใชสาํ นวน Excuse me เปนการแสดงถึงความสุภาพ
ถาจะตอบรับ จะใชสาํ นวน
 Yes, of course.
 Certainly.
ไดเลย
 Sure.
 With pleasure.
ดวยความยินดี
 O.K.
ได
ถาจะตอบปฏิเสธ จะใชสํานวน
 I'm sorry.
ขอโทษ
 I'm afraid _______________. ฉันเกรงวา __________________
 I wish I could but ________. ฉันคิดวาควรทําเชนนั้น แต ________
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Situation 3

Suda : Excuse me, could you pass me some pepper, please?
Malee : Sure. Here you are.
Suda : Thank you.
Malee : With pleasure.
สุดาขอใหมาลีสงพริกไทยให มาลีก็สงให สุดาจึงขอบคุณ แลวมาลีก็ตอบวาดวยความ ยินดียิ่ง
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Situation 4

Wichai : Excuse me, do you mind if I close that windows. I feel so cold.
Suda : I'm afraid you should ask the others first.
วิชัยถามสุดาวาจะขอปดหนาตางบานนั้นไดไหม เพราะรูสึกหนาว สุดาจึงตอบวาควรถาม
คนอื่นกอน
นอกจากวิธีการถาม การขออนุญาตและการตอบรับและปฏิเสธแลว ขอใหสังเกตวาถาใคร
ทําอะไรใหเราหรือชวยเหลือเรา เราตองกลาวขอบคุณ (Thank you) ซึ่งมีวิธีพูดไดหลายอยาง คือ
 Thanks.
ขอบคุณ
 Thank you.
 Thank you very much.
 Thanks a lot.
ขอบคุณมาก
 Many thanks.
 Thanks for kindness.
ขอบคุณในความกรุณาของคุณ
 Thanks you for your trouble.
ขอบคุณที่คุณตองมาลําบากดวย
 Thanks for everything.
ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอยาง
 Thanks, that's very thoughtful of you. ขอบคุณสําหรับน้ําใจไมตรีอน
ั ดียิ่ง
 Thank you. That's a very kind of you. ขอบคุณในความเอือ
้ เฟอของคุณ
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เมื่อมีผูขอบคุณแลว ผูฟงอยูจะตองตอบรับการขอบคุณนั้น ซึ่งมีสํานวนตาง ๆ ที่ใช ดังนี้
 You're welcome.
ดวยความยินดี
 Your welcome.
 Don't mention it.
ไมตองกลาวถึงมัน
 Not at all.
ไมเปนไร
 That's nothing.
ไมเปนอะไร
 With pleasure.
ดวยความยินดี

Situation 5

Suda
: Happy birthday, Malee.
Malee
: Thank you very much.
Suda
: Here is a little present for you.
Malee
: That's very thought of you.
Suda
: That's nothing.
สุดาอวยพรใหมาลีมีความสุขในวันเกิดและมีของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ ใหมาลี มาลีกลาว
ขอบคุณ ซึ่งสุดาตอบวาไมเปนไร
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Situation 6

Wichai : Please send this letter for me, Mana.
Mana
: All right.
Wichai : Thanks a lot.
Mana
: Not at all.
วิชัยขอใหมานะชวยสงจดหมายให ซึ่งมานะก็ไมขัดของ วิชัยจึงขอบคุณ ซึ่งมานะก็ตอบวา
ไมเปนไร
หากเราทําอะไรผิดก็ตองกลาวขอโทษ (Apologies) ซึ่งการกลาวขอโทษสามารถใชสํานวน
ไดหลายสํานวน เชน
 Sorry.
ขอโทษ
 I'm sorry.
 I'm sorry (that) ___________.
ขอโทษที่ ___________
I apologise for ___________.
 Forgive me please.
โปรดยกโทษใหฉนั
 Forgive me for ___________.
โปรดยกโทษที่ฉนั ___________
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เมื่อผูหนึ่งกลาวขอโทษแลว ผูฟงตองตอบรับเพื่อยกโทษให ซึ่งมีสํานวนใหใชหลายสํานวน
ไดแก










Don't mention it.
Don't worry about it.
That's all right.
That's O.K.
It's doesn't matter.
Not at all.
Never mind.
Certainly.
Of course.

ไมตองพูดถึงมัน
ไมตองกังวล

ไมเปนไร

ยกโทษให

Situation 7

Miss Kaewta
Mr. Wichai
Miss Kaewta

: Do you finish your homework?
: I'm sorry. There's two exercises left. Can I send it tomorrow?
: I'm afraid you can't because you'll lose 10 marks for this
matter.
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ครูแกวตาถามวิชัยวาทําการบานเสร็จหรือยัง ซึ่งวิชัยตอบวายังเหลืออีก 2 แบบฝกหัด ขอสง
พรุงนี้ไดหรือไม แตครูแกวตาตอบวาคงไมไดเพราะวาวิชัยจะถูกหักคะแนน 10 คะแนน ถาไมสงการบาน
วันนี้

กิจกรรม
1.
2.
3.

ใหผูเรียนจับคูสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดังตัวอยาง ทั้ง 7 สถานการณ
ใหฝกเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน โดยกําหนดชือ่ และ
สิ่งที่สนทนากันดวยตนเอง
ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise 1 Match the response a-e to the apologies 1-5.
a. What a pity! How did you hurt it?
b. That's O.K. I'll tell you what we're going to do and you can study at home.
c. Don't worry! It isn't expensive.
d. That's O.K. Everybody are already here.
e. Don't worry! Take some aspirin and stay in bed.
__________1. I'm afraid I can't come to the class because I'm not feeling well.
__________2. I'm sorry the train was late.
__________3. I'm really sorry, I've broken the plate.
__________4. I'm afraid I can't come to work today. I've got a temperature.
__________5. I'm sorry, I can't play football today. I've hurt my leg.
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Exercise 2 Use the correct expression.
1.

____________, Is this seat unoccupied?
a. Sorry
b. Pardon
c. Thanks
d. Excuse me

2.

A
B

:
:

a.
b.
c.
d.

Certainly.
I'm O.K.
What a pity!
Never mind.

A
B

:
:

a.
b.
c.
d.

I'm all right.
Certainly.
You're welcome.
Yes, of course.

3.

Could you please tell me the way to the library?
_____________________________________

Thanks for your kindness.
_____________________________________
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4.

Pimchai : __________________ What are you doing here?
Amara : I’m going to withdraw some money.
a.
b.
c.
d.

5.

Pimchai : That’s a very kind of you. Thanks a lot.
Amara : _____________________________________
a.
b.
c.
d.

6.

Good morning.
Excuse me,
Thanks.
Hi.

You're welcome.
Don't mention it.
See you soon.
Thanks.

Miss Kaewta : Why are you so late?
Anus
: _______________ I had an accident.
a.
b.
c.
d.

All right.
Good morning.
Excuse me,
I'm sorry.
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7.

8.

9.

Anus
Amara

: Would you mind if I close the window?
: ______________________________

a.
b.
c.
d.

I wish I could but I can't.
I'm afraid I can't.
I'm afraid you can't.
I'm sorry.

A
B

: Could you buy a cup of coffee for me?
: ______________________________

a.
b.
c.
d.

Thank you.
Not at all.
That's O.K.
With pleasure.

Wittaya
Pong
a.
b.
c.
d.

: ________________ I forget to tell you about that.
: Don’t worry.

Excuse me.
I'm sorry.
Alright.
Certainly.
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10. Miss Babara : I apologize for not informing you about that case.
Boss
: ______________________________
a.
b.
c.
d.

Certainly.
Of course.
With pleasure.
Don't worry about it
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บทที่ 4
รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ
(Types of English Sentence)
สาระสําคัญ
การสื่อสารภาษาอังกฤษจะเนนทักษะทั้งดานการฟง การพูด การอานและการเขียน การฟง
การพูด การอานและการเขียนที่ดีจะเกี่ยวของโดยตรงกับการใชแ บบแผนทางไวยากรณที่ถูกตอง
เชน การใช Tense (กาล) Adverb of Time (วิเศษณบอกเวลา) เปนตน จะชวยใหสามารถสื่อสาร
เรื่องราวตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Type of English Sentence) ที่ใชในการฟง พูด อาน เขียน
สามารถแบงตามวัตถุประสงคของการใชได 5 ชนิด และแบงตามหลักไวยากรณได 4 ประเภท

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจลักษณะของประโยคในภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงคของ
การใช ไดแ ก ประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ ประโยคคํา สั่ง ประโยคอุทาน
และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได รวมทั้งทราบลักษณะของประโยคความรวม (Compound
Sentence)

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสาร (Types of English Sentence for
Communication)
เรื่องที่ 2 ประโยคความรวม (Compound Sentence)
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เรื่องที่ 1 ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสาร
(Types of English Sentence for Communication)
ประโยคในภาษาอังกฤษสามารถแบงออกตามวัตถุประสงคของการใชไดเปน 6 ชนิด คือ
1. ประโยคบอกเลา (Affirmative Statement or Dedication Sentence) คือ ประโยคที่ใชใน
การสื่อสารเรื่องราว ขาวสาร ขอคิดเห็นตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย ประธาน (Subject)
และกริยา (Verb) ซึ่งอาจจะมีกรรม (Object) หรือสวนขยาย (Complement) ดวยก็ได
ประธาน + กริยา
(Subject)
(Verb)
ตัวอยาง
Subject = S
 I
 She
 He
 They

Verb = V
sing
cries
writes
walk

+ กรรม
(Object)
Object = O

Complement

a letter.
every Sunday.

ในประโยคบอกเลา การกระจายกริยาตองเปนไปตามประธาน (Subject) และกาล (Tense)
ที่บอกเลาเรื่องนั้น
2. ประโยคคําถาม (Question sentence) เปนประโยคที่ใชถามเพื่อตองการคําตอบจาก
ผูที่เราสนทนาดวย ประโยคคําถามมี 4 ชนิด คือ
(1) ประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวยกริยาชวย (Yes - no question) เปนประโยคที่ตองการ
คําตอบวา Yes (ใช) หรือ No (ไมใช) เทานั้น ประโยคคําถามประเภทนี้ตองขึ้นตนประโยคดวยกริยาชวย
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การทํา ประโยคคํา ถามแบบ Yes-no question นี้ ทําจากประโยคบอกเลา ธรรมดา
(Affirmative sentence) โดยเอากริยาชวย (Helping Verb) มาไวขา งหนา ไดแก Verb to be, will, have
ถาประโยคใดไมมีกริยาชวยใหใช Verb to do โดยกระจายรูปกริยาชวยใหถูกตองตามประธาน และ
ทํากริยาแทใหอยูในรูปเดิมที่ไมตอ งเติม s หรือ es แลวลงทายประโยคดวยเครื่องหมายคําถาม
(Question mark) ดังตัวอยางตอไปนี้
ประโยคบอกเลา
ประโยคคําถาม

She is your teacher.

Is she your teacher?
(เธอเปนครูของคุณ)
(เธอเปนครูของคุณใชไหม)
 He likes you.

Does he like you?
(เขาชอบคุณ)
(เขาชอบคุณหรือเปลา)
 They buy air ticket.

Do they buy air ticket?
(เขาซื้อตั๋วเครื่องบิน)
(เขาซื้อตั๋วเครื่องบินใชไหม)
(2) ประโยคที่ขึ้นตนดวยคําที่เปนคําถาม (Question word question) คือ ประโยคที่
ขึ้นตนดวยคําที่เปนคําถาม ไดแก what (อะไร), when (เมื่อไหร), where (ที่ไหน), who (ใคร), whom
(ถึง, แกใคร), whose (ของใคร), which (อันไหน/สิ่งไหน), why (ทําไม), how (อยางไร)
ในการตั้งคําถามดวยคําเหลานี้ สวนใหญจะตองตามดวยกริยาชวย ยกเวน who
ตามดวยกริยาแท และ whose ตามดวยคํานาม สวน which ตามดวยคํานามที่เปนกรรมหรือกริยาชวย
ขอใหศึกษารายละเอียดการใชคําที่เปนคําถาม (Question word question) แตละตัว ดังตอไปนี้
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1. What อานวา วอท แปลวา อะไร ใชถามเกี่ยวกับคน สัตว สิ่งของ เชน
ประโยค
ตอบแบบสัน้
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 What is in the cage?
A bird.
A bird is in the cage.
(อะไรอยูในกรง)
(นกตัวหนึ่ง)
 What are you reading? A newspaper.
I am reading a newspaper.
(คุณกําลังอานอะไรอยู) (หนังสือพิมพฉบับหนึ่ง)
 What is your father?
A doctor.
He is a doctor.
(พอของคุณเปน (อาชีพ) (หมอคนหนึ่ง)
อะไร)
2. Where อานวา แวร แปลวา ที่ไหน ใชถามสถานที่ เชน
ประโยค
ตอบแบบสั้น
(Short form)
 Where do you live?
In Phuket.
(คุณอาศัยอยูทใี่ ด)
(ในจังหวัดภูเก็ต)
 Where will you go?
To the market.
(คุณจะไปไหน)
(ไปตลาด)
 Where is the dog?
Under the tree.
(สุนัขอยูที่ไหน)
(ใตตนไม)

ตอบแบบยาว
(Long form)
I live in Phuket.
I will go to the market
The dog is under the tree.
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3. When อานวา เวน แปลวา เมื่อไร ใชถามเกี่ยวกับเวลา เชน
ประโยค
ตอบแบบสั้น
(Short form)
 When will you go home?
At four o’clock.



(คุณจะกลับบานเมือ่ ไร)
When will your uncle
Visit you?
(ลุงของคุณมาเยี่ยมคุณเมื่อไร)

(สี่โมง)
Next year.

ตอบแบบยาว
(Long form)
I will go home at
four o’clock.
My uncle will visits
next year.

(ปหนา)

4. Who อานวา ฮู แปลวา ใคร ใชถามบุคคล เชน
ประโยค
ตอบแบบสั้น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 Who is that man?
George Smith.
That man is George Smith.
(ผูชายคนนัน้ เปนใคร) (จอรจ สมิธ)
 Who wants to go
Boonchu and Chalerm. Boonchu and Chalerm
home now?
want to go home.
(ใครอยากจะกลับบาน (บุญชูและเฉลิม)
ตอนนี้บา ง)
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5. Why อานวา วาย แปลวา ทําไม ใชถามเมือ่ ตองการถามถึงเหตุผล เชน
ประโยค
ตอบแบบสั้น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 Why do you go to
To buy a book.
I go to the book
the book store?
store to buy a book.
(คุณไปรานขาย
(ซื้อหนังสือ)
หนังสือทําไม)
 Why are you late?
Because the traffic
I am late
is heavy.
Because the traffic
is heavy.
(ทําไมคุณมาสาย)
(เพราะรถติด)

6. Which อานวา วิช แปลวา ตัวไหน อันไหน หรือเปนการไถถามใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง เชน
ประโยค
ตอบแบบสั้น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 Which work do you
A teacher.
I prefer a teacher.
prefer, a teacher or a soldier?
(คุณชอบทํางานอะไร
(ครู)
ครูหรือทหาร)
 Which school do you go?
Satri Phuket School. I go to Satri Phuket
School.
(คุณจะไปโรงเรียนไหน)
(โรงเรียนสตรีภูเก็ต)
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7. How อานวา ฮาว แปลวา อยางไร ใชในความหมายที่ตางกัน ดังนี้
How ใชถามลักษณะอาการ วิธีการคมนาคม การใชเครือ่ งมือตาง ๆ เชน
ประโยค
ตอบแบบสั้น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 How do you go to
By bus.
I go to Suan
Suan Chatuchak?
Chatuchak by bus.
คุณจะไปสวนจตุจกั ร (นั่งรถโดยสารประจําทางไป)
อยางไร)
 How is Wasana?
Very nice.
She is very nice.
(วาสนาเปนอยางไรบาง) (ดีมาก)
 How are you?
Fine, thank you. And you? I am fine, thank you.
And you?
(คุณเปนอยางไรบาง) (สบายดี ขอบคุณ แลวคุณละ)
How long ใชถามเกี่ยวกับระยะเวลาวานานเทาใด เชน
ประโยค
ตอบแบบสั้น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 How long does it take About half an hour by taxi. It’s half an hour by taxi.
from Sanamluang
to Victory Monument?
(จากสนามหลวงไป
(ประมาณครึ่งชัว่ โมง
อนุสาวรียช ัยสมรภูมิ โดยรถรับจาง)
ใชเวลานานเทาไร)
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How often ใชถามเกี่ยวกับความถี่ เชน
ประโยค
ตอบแบบสั้น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 How often does
Once a week. He sees her once a week.
he see her?
(เขามาหาเธอบอยเพียงไร) (สัปดาหละครัง้ )
How many ใชถามจํานวนมากนอยเทาใด (คํานามนับได) เชน
ประโยค
ตอบแบบสัน้
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 How many books
Two books.
I read two books.
do you read?
(คุณอานหนังสือมากเทาไร) (สองเลม)

How far ใชถามระยะทางวาไกลเทาไร เชน
ประโยค
ตอบแบบสั้น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 How far is it from
About 850 Kilometers. It is about 850 Kilometers.
here to Bangkok?
(จากที่นไี่ ปกรุงเทพฯ (ประมาณ 850 กิโลเมตร)
ไกลแคไหน)
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How old ใชถามอายุ เชน
ประโยค


How old are you?
(คุณอายุเทาไหร )

ตอบแบบสั้น
(Short form)
Twenty years old.
(ยี่สิบป)

How about ใชถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสิง่ ตาง ๆ เชน
ประโยค
ตอบแบบสั้น
(Short form)
 How about the cinema?
Very good
(ภาพยนตรเปนอยางไรบาง)
(ดีมาก)

ตอบแบบยาว
(Long form)
I am twenty years old.

ตอบแบบยาว
(Long form)
It is very good.

How high ใชถามความสูงของสิ่งของที่มีความสูงมาก ๆ เชน อาคาร ภูเขา เชน
ประโยค
ตอบแบบสั้น
ตอบแบบยาว
(Short form)
(Long form)
 How high is that building?
Fifty feet.
It is fifty feet high.
(อาคารหลังนัน้ สูงเทาไร)
(สูง 50 ฟุต)
 How tall are you?
Six feet.
I am six feet tall.
(คุณสูงเทาไร)
(สูง 6 ฟุต)
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การตัง้ คําถาม
ขอให นั ก ศึ ก ษาสั ง เกตว า การใช Question words มาตั้ ง เป น ประโยคคํา ถามนั้ น
Question words จะอยูขา งหนาประโยค ตามดวยกริยาชวย ประธาน กริยาแท กรรมและสวนขยาย
ตามโครงสรางประโยค ดังนี้
Example (ตัวอยาง)
 How
 Where
 When
 Who
 What
 Why

do
do
will
is
are
do

you
you
you
that
you
you

go
live?
go
man?
reading?
go

to Suan Chatuchak?
home?

to the book store?

Question words บางคํา สามารถตามดวยกริยาแท (Verb) ไดเลย หากคํา ถามนั้นถามถึง
ประธาน (Subject) ของประโยค ซึ่งมีโครงสรางดังนี้
Example (ตัวอยาง)
 What
 Who

is
wants

to go home

in the case?
now?

What ในคําถามแรกถามถึงประธานของประโยคซึ่งเปนสัตว จึงใชคาํ วา What สวน Who
ใชถามสําหรับคนเทานั้น
สํา หรับคํา วา Which เปน คําถามเกี่ยวกับลักษณะใหเลือกตอบ แปลวาอัน ไหน ตัวไหน
จึง ตองตามดวยคํานามหรือสรรพนามเสมอ แลวตามดวยกริยาชวย ประธาน กริยาแท กรรมและ
สวนขยาย มีโครงสรางดังนี้

106

Example (ตัวอยาง)
 Which
work
do you prefer,
a teacher or a soldier?
 Which
school do you go?
 Which
one
do you like?
 Which
one
does he want?
สวนคําวา How สามารถตามตัวดวยคําคุณศัพท (Adjective) เพื่อถามลักษณะตาง ๆ
ได มีโครงสราง ดังนี้
Example (ตัวอยาง)
 How
 How
 How
 How
 How

long does it take from Sanamluang to Victory Monument?
often does he see her?
far is it from here to Bangkok?
old are you?
high is that building?

ถาถามถึงจํานวนหรือปริมาณจะใช How many สําหรับสิ่งที่นับได และ How much สําหรับ
สิ่งที่นับไมได เชน
 How many boys are there in this village?
(ในหมูบานนีม้ ีเด็กผูช ายกี่คน)
 How much sugar do you want?
(คุณตองการน้าํ ตาลเทาไร)
 How much coffee does he drink every day?
(เขาดื่มกาแฟมากเทาใดใน 1 วัน)
 How many birds are there in that case?
(ในกรงนั้นมีนกกี่ตัว)
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สําหรับการถามราคาจะใชคาํ ถามวา How much does it cost? เสมอ
(3) ประโยคคําถามที่ลงทายดวยวลีบอกเลาหรือปฏิเสธที่เปนคําถาม (Question Tags)
เปนประโยคคําถามที่มักจะใชในภาษาพูดหรือบทสนทนา ซึ่งผูถามทราบคําตอบอยูแลว แตตองการยืนยัน
โดยจะพูดเปน ประโยคบอกเลากอนและลงทายดวยกริยาชวยและประธาน ถาประโยคหนาเปน
ประโยคบอกเลาธรรมดา จะลงทายดวยวลีปฏิเสธ แตถาประโยคหนาเปนประโยคปฏิเสธ จะลงทายดวย
วลีบอกเลา
(ตัวอยาง)
 You are interested in English, aren't you?
(คุณสนใจภาษาอังกฤษใชไหม)
 She doesn't like to walk to school, does she?
(เธอไมชอบเดินไปโรงเรียนใชไหม)
 Sommai and Suchart can't attend the class today, can they?
(สมหมายและสุชาติมาเรียนวันนี้ไมไดใชไหม)
 You should come and do the examination next week, shouldn't you?
(คุณจะตองมาและเขาสอบสัปดาหหนาใชไหม)
วลีปฏิเสธทีน่ าํ มาลงทายประโยคเพื่อเปนคําถามจะใชในรูปตัวอยาง เชน
do not you
don't you
will not you
won't you
shall not we
shan't we
am I not
aren't I
(4) ประโยคคํา ถามแบบลดรูป (Reduced question) คือ คําวลี หรือประโยคที่
ไมสมบูรณ ซึ่งลดรูปมาจากประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวยกริยาชวย (Yes-no question) สวนมากจะใช
ในการสนทนาของผูที่มีความสนิทสนมคุนเคยกันเปนพิเศษ
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(ตัวอยาง)








O.K.?
Are you O.K.?
เห็นดวยไหม, สบายดีไหม
Any question?
Do you have any question?
อยากถามอะไรหรือเปลา, สงสัยอะไรหรือเปลา
Anything else?
Do you want anything else?
เอาอะไรอีกไหม
Tea or coffee?
Would you like tea or coffee?
จะดื่มชาหรือกาแฟ

3. ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) คือประโยคบอกเลาที่มีคําหรือวลีที่มีความหมายใน
เชิงปฏิเสธอยูในประโยค ซึ่งจะเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) เชน not, never, hardly, scarcely, rarely
เปนตน หรือคําสรรพนามแสดงการปฏิเสธ เชน no one, nobody, none, no, nothing เปนตน
(ตัวอยาง)
 Nobody told me to go there on Sunday.
(ไมมีใครบอกใหฉนั ไปที่นนั่ ในวันอาทิตย)
 I don't want to attend the class today.
(ฉันไมอยากไปเรียนวันนี้เลย)
 This subject is not difficult for us.
(วิชานี้ไมยากเลย)
 Nothing is worrying, you will pass the examination.
(ไมตองหวง คุณคงจะสอบผาน)
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วิธีการทําประโยคบอกเลาใหเปนประโยคปฏิเสธ ทําได 2 แบบ คือ
1. เติมคําวา not ไปขางหลังกริยาชวย (Helping or Auxiliary Verb) ในประโยค บอกเลา
(Affirmative Sentence)
(ตัวอยาง)
 I will not go to school tomorrow.
(พรุงนี้ฉันจะไมไปโรงเรียน)
 She doesn’t like cats.
(เธอไมชอบแมว)
สังเกตวิธีการทําประโยคบอกเลาใหเปนประโยคปฏิเสธ จะใชหลักเดียวกันกับวิธีทําประโยค
บอกเลาใหเปนประโยคคําถาม คือ ถาประโยคใดมีกริยาชวยอยูใหเติมคําวา “not” (ไม) เขาไปหลัง
กริยาชวย แตถาประโยคใดไมมีกริยาชวยใหเติม “Verb to do” ไปหนากริยาแท หรือกริยาหลัก
โดยกระจายใหถูกบุรุษ เพศ พจนและกาล
ประโยคปฏิเสธ กริยาชวยที่แสดงการปฏิเสธสามารถใชในรูปยอได คือ
do not
don't
does not
doesn't
have not
haven't
has not
hasn't
am not
ไมมกี ารยอ
is not
isn't
are not
aren't
shall not
shan't
will not
won't
cannot
can't
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กริยาชวย “can” (สามารถ) เมื่อเติมคําวา "not" เขาไปจะเขียนติดกันเปน cannot
คํากริยาชวยตัวใดทําหนาที่เปนกริยาแท เชน have (กิน,มี) do (ทํา) เวลาทําเปนประโยค
ปฏิเสธ ตองใชกริยาชวย Verb to do เชนเดียวกัน
4. ประโยคคํา สั่ง (Imperative or Order sentence) เปนประโยคที่บอกใหทําหรือ
ขอรองใหทําตามที่ผูนั้นบอก ซึ่งผูที่รับคําสั่งคือผูที่คนสั่งพูดดวย ซึ่งคนที่จะสั่งจะเปนบุรุษ ที่ 1 คือ
ผูพูด (I หรือ We) สวนคนที่ถูกสั่งจะเปนบุรุษที่ 2 (You) เมื่อเปนประโยคคําสั่งจะตัด ประธาน (You)
ออก ประโยคคําสั่งตองขึ้นตนดวยคํากริยาชองที่ 1 เสมอ ซึ่งอาจจะเปนรูปบอกเลาหรือปฏิเสธก็ได
(ตัวอยาง)





Don't walk on the lawn!
Enter your personal code.
Sit down here!
Follow me!

วิธีการทําประโยคคําสั่ง
Verb
+
(กริยา)

Object
(กรรม)

หามเดินในสนาม
ใสรหัสสวนตัวของทาน
นั่งตรงนี้
ตามฉันมา

+

Complement
(สวนขยาย)

ประโยคคําสั่ง จะเปนประโยคที่สรรพนามบุรุษที่ 2 (You) เปนประธานและอยูใ นรูป
ปจจุบนั กาลธรรมดา (Present Simple Tense) เสมอ เพราะการที่จะสัง่ หรือขอรองใหใครทํา อะไรจะ
พูดหรือบอกใหทาํ หรือไมทําในขณะทีพ่ ูดนัน้
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การทําประโยคคําสั่งจะมาจากประโยคบอกเลา (Affirmative Sentence) โดยตัด ประธานออก
(ตัวอยาง)
ประโยคบอกเลา
(Affirmative Sentence)
 You follow me.
(คุณตามฉันมา)
 You sit down here.
(คุณนั่งลงตรงนี)้
 You don't walk on the lawn.
(คุณไมเดินบนสนามหญา)
 You turn a little bit left.
(คุณเขยิบไปทางซายอีกสักนิด)

ประโยคคําสั่ง
(Imperative or Order sentence)
 Follow me.
(ตามฉันมา)
 Sit down here.
(นั่งลงตรงนี)้
 Don't walk on the lawn.
(อยาเดินบนสนามหญา)
 Turn a little bit left.
(เขยิบไปทางซายอีกสักนิด)

5. ประโยคอุทาน (Exclamatory sentence) คือประโยคที่ใชแสดงความรูสึกและอารมณ
เชน เสียใจ ดีใจ เปนตน ใชไดทงั้ ประโยคเต็มรูปและลดรูป
(1) ประโยคอุท านเต็ ม รู ป จะขึ้น ตน ดว ยคํา ที่เ ปน คํ า ถาม (Question word)
how (อยางไร) และ what (อะไร) ถาขึ้นตนดวย How จะตามดวยคําคุณศัพท (Adjective) หรือ
คํากริยา วิเศษณ (Adverb) แลวตามดวยประธาน (Subject) และกริยา (Verb) ซึ่งอาจจะมีสวนขยาย
(Complement) ดวยก็ได สวนประโยคที่ขึ้นตนดวย What จะตามดวยนามวลี (Noun phrase) แลว ตาม
ดวยประธาน (Subject) และกริยา (Verb)
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How +

Adjective
+ Subject + Verb + Complement
(คําคุณศัพท)
(ประธาน)
(กริยา)
(สวนขยาย)
Adverb
(คํากริยาวิเศษณ)
What + Noun phrase + Subject + Verb
(นามวลี)
(ประธาน)
(กริยา)

เชน





How beautiful she is!
How fluently he can speak English!
What a healthy man he is!
What a wonderful girl she is!

เธอชางสวยอะไรเชนนี้
เขาชางพูดภาษาอังกฤษคลองอะไรเชนนี้
เขาชางเปนคนแข็งแรงอะไรเชนนี้
เธอชางเปนเด็กมหัศจรรยอะไรอยางนี้

(2) ประโยคอุทานลดรูป เปนประโยคที่ตัดประธาน (Subject) และกริยา (Verb)
รวมทั้งสวนขยาย (Complement) ออก
เชน
 How beautiful!
สวยจริงๆ
 How fluently!
พูดคลองจริง ๆ
 What a healthy man!
ชางเปนคนที่แข็งแรงจริง ๆ
 What a wonderful girl!
ชางเปนเด็กมหัศจรรยอะไรเชนนี้
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กิจกรรม
ใหผูเรียนทบทวนความรูในบทนี้ แลวทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise 1
Change these sentences into question (Q) and negative (N) sentences.
1.

I'll meet you tonight.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

2.

He planted flowers of different kinds.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

3.

She kepts her secret very well.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

4.

They sang and played the guitar.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

5.

He borrowed books from the library.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________
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6.

She can speak English.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

7.

The World Trade building had collapsed.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

8.

The boy is sneezing.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

9.

He works hard everyday.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

10. Pom must invite Toom to her party.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________
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Exercise 2 Make imperative sentence from these words.
1.

work/harder
___________________________________________________

2.

not close/the door
___________________________________________________

3.

read/loudly
___________________________________________________

4.

not smoke/in this room
___________________________________________________

5.

shut/the window
___________________________________________________

6.

visit/your parent
___________________________________________________

7.

8.

do/your homework
___________________________________________________
give/me/that pencil
___________________________________________________
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9.

cook/Thai salad
___________________________________________________

10. turn/the light/off
___________________________________________________

Exercise 3 Make explanative sentences by the words given.
1.

you/clever
___________________________________________________

2.

she/intelligent
___________________________________________________

3.

he/talkative
___________________________________________________

4.

we/wise
___________________________________________________

5.

you/lazy
___________________________________________________

6.

it/fearful
___________________________________________________
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7.

they/funny
___________________________________________________

8.

I/lovely
___________________________________________________

9.

he/happy
___________________________________________________

10. she/nice
___________________________________________________

เรื่องที่ 2 ประโยคความรวม (Compound Sentence)
ประโยค (Sentence) หมายถึง กลุมคําที่ประกอบดวยภาคประธาน ภาคแสดงและภาคขยายที่
เรียงประกอบเขาดวยกันอยางเปนระเบียบ โดยแสดงขอความที่มีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง
ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ มี 4 ชนิด คือ Simple Sentence, Compound Sentence,
Complex Sentence และ Compound - Complex Sentence
ในระดับมัธ ยมศึกษาตอนตน จะศึกษารูปประโยค Compound Sentence หรือประโยค
ความรวม แตกอนที่จะเรียนรายละเอียดเรื่องรูปประโยค Compound Sentence เรามาทบทวนรูป
ประโยค Simple Sentence กันกอน
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ประโยคความเดียวหรือเอกัต ถประโยค (Simple Sentence) หมายถึงประโยคที่แ สดง
ขอความที่พูดซึ่งมีความเดียว ไมกํากวม สามารถเขาใจไดงาย
ยกตัวอยางเชน
 He is a boy.
 Suda walks to school.
 I sit on a chair.
ประโยคความเดียว (Simple Sentence) จะมีประธานและกริยาเพียงตัวเดียว ประกอบดวย
ภาคประธาน (Subject) คือสวนที่เปนประธานของประโยค และภาคแสดง (Predicate) คือสวนที่เปน
กริยาและสวนขยายอื่น ๆ
ภาคประธาน
ภาคกริยา
(Subject)
(Predicate)
 The birds
sing.
 The mob
move down the street.
 It
rained heavily in Bangkok.
 He
sent her a bouquet of flowers.
สําหรับประโยคความรวมหรือ เอกัตถประโยค (Compound Sentence) หมายถึง ประโยค
ที่มีขอความ 2 ขอความ มารวมกันแลวเชื่อมดวยคําสันธาน (Conjunction หรือตัวเชื่อมประสาน)
ไดแ ก and (และ), or (หรือ), but (แต), so (ดังนั้น), still (ยังคง), yet (แลว) etc. และ Conjunctive
Adverb (คํากริยาวิเศษณเชื่อม) ไดแก however (อยางไรก็ตาม), meanwhile (ในขณะที่), therefore
(ดังนั้น), otherwise (มิฉะนั้น), thus (ดังนั้น) etc.
Compound Sentence ประโยคที่เชื่อมดวยบุพบท (Conjunction หรือตัว เชื่อมประสาน) ไดแก and,
or, but, so, still, yet etc.
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ยกตัวอยางเชน
 Suda can speak English.
สุดาพูดภาษาอังกฤษได
 Suda can speak French.
สุดาพูดภาษาฝรั่งเศสได
















Suda can speak English and French.
สุดาพูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได

Malee does not study French.
มาลีไมไดเรียนภาษาฝรัง่ เศส
Malee can speak French.
มาลีพูดภาษาฝรั่งเศสได

Malee does not study French
but she can speak it.
มาลีไมไดเรียนภาษาฝรัง่ เศส
แตพูดภาษาฝรั่งเศสได

He is strong.
เขาเปนคนแข็งแรง
He is silly.
เขาเปนคนโง

He is strong but silly.
เขาเปนคนแข็งแรงแตโง

Chuan was prime minister.
ชวนเปนนายกรัฐมนตรี
Banharn was prime minister.
บรรหารเปนนายกรัฐมนตรี

Chuan and Banharn were prime ministers.
ชวนและบรรหารเปนนายกรัฐมนตรี

You can have fried rice.
คุณทานขาวผัดได
You can have boiled rice.
คุณทานขาวตมได

You can have fried rice or boiled rice.
คุณสามารถเลือกทานขาวผัด
หรือขาวตมก็ได
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คําสันธานที่ใชเชื่อมประโยคความรวม (Compound Sentence) ที่สําคัญ ไดแก
and แปลวา และ, กับ ใชเชื่อมประโยคที่มีใจความคลอยตามกัน
(ตัวอยาง)
 Obb and Toom work in Distance Education Institute.
อ็อบและตุมทํางานที่สถาบันการศึกษาทางไกล
 This table is new and shiny.
โตะตัวนี้ใหมและเปนเงางาม
 Pom talks and walks to school.
ปอมคุยไปและเดินไปโรงเรียน
but แปลวา แต ใชเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแยงกัน
(ตัวอยาง)




That house is old but strong.
บานหลังนี้เกาแตยังแข็งแรง
He complains but he goes with his mother.
เขาบนแตเขาก็ไปกับแม

or แปลวา หรือ ใชเชือ่ มประโยคที่มีใจความใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง
(ตัวอยาง)
 What would you like, coffee or tea?
คุณตองการอะไร กาแฟหรือชา
 You can sit here or in that room.
คุณจะนัง่ ที่นี่หรือในหองนั้นก็ได
both…and แปลวา ทั้ง…และ
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(ตัวอยาง)






Both boys and girls learn English.
ทั้งเด็กผูช ายและเด็กผูหญิงเรียนภาษาอังกฤษ
Idd is both pretty and clever.
อิ้ดทั้งนารักและฉลาด
Suchart both works and studies in the university.
สุชาติทงั้ ทํางานและเรียนในมหาวิทยาลัย

either…or แปลวา ไมอยางหนึ่งก็อีกอยางหนึง่ (ใหเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง)
(ตัวอยาง)






Either me or you should telephone to the director.
ไมฉันก็คุณจะตองโทรศัพทไปหาทานผูอ ํานวยการ
Dan begins either reading or writing English tomorrow.
แดนจะเริ่มไมอา นก็เขียนภาษาอังกฤษพรุง นี้
You have to sell either the house or the car.
คุณจะตองขายไมบา นก็รถยนต

neither…nor แปลวา ไมทั้งสองอยาง
(ตัวอยาง)




This man is neither rich nor clever.
ผูชายคนนีท้ ั้งไมรวยและไมฉลาด
Pan will neither live nor work in Bangkok.
ปานจะไมมวี ันอยูหรือทํางานในกรุงเทพฯ
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ถาใช neither วางไวหนาประโยค จะตองตามดวยกริยาชวย ประธานและกริยาแท เชน
 Neither did he listen his teacher, nor did he read the book.
เขาทั้งไมฟงครูและไมอา นหนังสือ
not only…but also แปลวา ไมเพียง.......แต.......ดวย
(ตัวอยาง)






Not only man, but also woman could be the prime minister.
ไมใชเฉพาะแตผชู ายเทานัน้ ผูหญิงก็สามารถเปนนายกรัฐมนตรีได
Not only you, but also he has not read the book yet.
ไมเพียงแตคุณเทานั้น เขาก็ยังไมไดอา นหนังสือเชนเดียวกัน
I know not only Sumalee but also her family.
ฉันไมเพียงแตรจู ักกับสุมาลีเทานัน้ ฉันยังรูจักครอบครัวของเธอดวย

สําหรับประโยคความรวม (Compound Sentence) บางประโยคจะเชื่อมดวยคํากริยา วิเศษณ
(Conjunctive Adverb) ไดแ ก however (อยางไรก็ตาม), meanwhile (ในขณะที่), therefore (ดังนั้น,
เพราะฉะนั้น), otherwise (มิฉะนั้น), thus (ดังนั้น), hence (ดวยเหตุนี้), nevertheless (แมกระนั้น),
etc.
ยกตัวอยางเชน
 Suda comes to see me at the temple.
She comes to see me at the temple,
It begins to rain.
meanwhile it begins to rain.
 Malee was ill.
Malee was ill, thus she went to
Malee went to see the doctor at a hospital. see the doctor at a hospital.
ประโยคความรวมที่เชื่อมดวยคํากริยาวิเศษณจะมีเครื่องหมาย, คั่นระหวางขอความในสวนแรก
กับขอความในสวนหลัง
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ยกตัวอยางเชน




They tried their best, yet they didn't succeed.
เขาพยายามทําดีที่สุดแลว เขาก็ยังทําไดไมสาํ เร็จ
Before I go out, I would like to leave my messages.
กอนที่ฉันจะออกไป ฉันตองการทิ้งขอความเอาไว

บางครั้ ง อาจจะพบการใช เ ครื่ อ งหมายวรรคตอนหลายชนิ ด อยู ใ นประโยคเดี ย วกั น
ถาเปนประโยคที่มีการขยายความหรือใหรายละเอียดมากขึ้น
 I do not only buy her a new car, but also give her a diamond set; anyway she doesn't
use it.
ฉันไมไดซอื้ ใหเธอแตเพียงรถใหมเทานัน้ แตยังซือ้ ชุดเครื่องเพชรใหเธอดวย
อยางไรก็ตามเธอก็ไมไดใชมนั
ใหสัง เกตวาประโยคความรวม (Compound Sentence) คือ การนําประโยคความเดียว
(Simple Sentence) 2 ประโยคมารวมกันและเชือ่ มดวยคําสันธาน (Conjunction) หรือ คํากริยา วิเศษณ
(Conjunctive Adverb)
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กิจกรรม
ใหผูเรียนทบทวนความรูในบทนี้ แลวทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise 1 Choose the best answer.
1. If you want to ask about your friend's health. You say “_____________”
a. Where do you live?
b. How do you do?
c. What do you do?
d. How about you?
2. You accidentally step on someone's foot. You blame yourself “____________”
a. How clumsy of me!
b. It's not my fault.
c. I'm sorry.
d. Thank you.
3. Suda would like to buy a computer notebook. The shopkeeper say “________”
a. May I help you?
b. Where are you going?
c. What are you doing here?
d. What would you like to do?
4. Suda : Could you show me how to get to the post office?
Malee : “_____________”
a. Yes, I can.
b. Yes, I do.
c. Yes, I should.
d. Yes, I would.
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5. A tourist is visiting Bangkok for the first time and she wants to go to
the Grand Palace. She asks a policeman, “_____________”
a. I want to go to the Grand Palace. Please take me there.
b. Could you tell me where I go to the Grand Palace?
c. Could you tell me how to get to the Grand Palace?
d. Give me the map of the Grand Palace.
6. Suda has got grade A in English. What will you say?
a. Cheers.
b. I wish you luck.
c. Don't worry about it.
d. How clever you are!
7. When will you say, "Merry Christmas and a Happy New Year."
a. On your birthday.
b. On Christmas day.
c. On New Year's day.
d. On Christmas and New Year's day.
8. What is the population of this town?
The answer will be about, “_____________”.
a. the number of people
b. famous men and women
c. history and geography
d. masses of buildings
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9. The apartment has been vacant for over a week. What will you do?
a. Make a notice for the apartment to rent.
b. Tell all of my friends.
c. Have it repaired.
d. Leave it like that.
10. The robber climbed up and went into the opened window and stole his money.
What should he do?
He should “_____________”.
a. do nothing
b. tell his friend
c. inform the police
d. blame his neighbor

Exercise 2 Put the correct conjunction in the blank
1. I met Toom _________ Obb in the restaurant.
2. They are talkative ___________ they are friendly.
3. You can enroll Mathemetic ___________ English according to your choice.
4. Pom ate ___________ fried chicken ___________ french fried.
5. ___________ Liverpool ___________ Manchester United will win.
6. She is ___________ ugly ___________ silly.
7. He bought ___________ a car ___________ a washing machine.
8. She has been very sad ___________ her mother died.
9. I was very tired ___________ I stayed at home.
10. Today is ___________ Tuesday ___________ Friday.
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บทที่ 5
อดีตกาล
( Past Tense)
สาระสําคัญ
การใชภ าษาอังกฤษสํา หรับการสื่อสารเรื่องราวที่ผานมาแลวในอดีต จะตองใชอดีตกาล
(Past Tense) เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษสําหรับการฟง พูด อาน เขียนเรื่องราวในอดีตไดตรง
ตามความตองการ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพื่อให ผูเรีย นรูจักและเขาใจโครงสรางของประโยคในภาษาอัง กฤษซึ่ งใชในอดีตกาล
(Past Tense) ในรูปของ Past Simple Tense และ Past Continuous Tense ไดอยางถูกตองและสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ทบทวนการใช Present Simple Tense,
Present Continuous Tense และ Future Simple Tense
เรื่องที่ 2 Past Simple Tense
เรื่องที่ 3 Past Continuous Tense
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เรื่องที่ 1 ทบทวนการใช Present Simple Tense, Present
Continuous Tense และ Future Simple Tense
ในภาษาอังกฤษจะมีการใชไวยากรณแตกตางกันในประโยคสําหรับกาลเวลา (Tense)
ที่แตกตางกัน ซึ่งแบงออกเปนปจจุบนั กาล (Present Tense) และอดีตกาล (Past Tense) และอนาคตกาล
(Future Tense) แตละกาล (Tense) แยกเปนกาลยอย ๆ 4 กาล (4 Tense) รวมแลวเปน 12 กาล
(12 Tense) คือ
Time
Tense

129

ในระดับประถมศึกษา ผูเรียนไดเรียน Present Simple Tense, Present Continuous Tense
และ Future Simple Tense ไปแลว ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน นี้ จะเรียนอดีตกาล (Past Tense) คือ
Past Simple Tense และ Past Continuous Tense โดยละเอียด
กอนอื่นตองขอใหทบทวนการใช Present Simple Tense, Present Continuous Tense และ
Future Simple Tense กันกอน
1. Present Simple Tense คือ ประโยคที่แ สดงเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันมีโครงสราง
ประโยค ดังนี้
Subject
(ประธาน)

+

Verb ชองที่ 1
(คํากิริยาชองที่ 1)

+

Object
(กรรม)

+

Complement
(สวนขยาย)

โครงสรางของประโยคดังกลาว อาจจะมีกรรม (Object) และสวนขยาย (Complement)
หรือไมมีกไ็ ด ใหสังเกตวาการใชประโยคปจจุบนั กาลนั้น จะมีวิธีการกระจายคํากริยา (Verb)
ตามประธาน (Subject) ของประโยค ดังตาราง
Subject
(ประธาน)

Verb 1
(ชองที่ 1)

Object
(กรรม)

Complement
(สวนขยาย)

I
We
You
He
She
It
They

sing
sing
laugh
laughs
laughs
laughs
laugh

a song
a song
-

loudly.
happily.
funny.
lightly.
Ugly.
terribly.
lovely.

Meaning
(หมายเหตุ)
ฉันรองเพลงเสียงดัง
ฉันรองเพลงอยางมีความสุข
คุณหัวเราะตลก ๆ
เขาหัวเราะเบา ๆ
เธอหัวเราะนาเกลียด
มันหัวเราะนากลัว
พวกเขาหัวเราะนารัก
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จากตาราง เราจะเห็นวาการกระจายกริยาในประโยคปจจุบันกาล (Present Simple Tense) นั้น
ถาประธานเปนเอกพจนบุรุษที่ 3 (He, She, It) คํากริยาตองเติม “s” หรือคํากริยา บางตัวตองเติม “es”
1. คํากริยาที่เติม “S” ขางหลังไดเลย เชน
 The wind blows.
 He eats a mango.
 She likes fish.
2. คํากริยาที่ลงทายดวย s, ss, sh, ch, o และ x ใหเติม "es" หลังคํากริยาตัวนั้น เชน
 My sister watches television.
 She washes her clothes every day.
 My father misses the train.
3. คํา กริยาที่ลงทา ยดวย “y” ใหเปลี่ยน “y” เปน “i” แลวจึงเติม “es” หลัง คํากริยา
ตัวนั้น ยกตัวอยาง เชน

He carries a big box.
(carries มาจาก carry)
 Suda tries to call me every day.
(tries มาจาก try)
 My mother fries bean with egg.
(fries มาจาก fry)
4. คํากริยาที่ลงทายดวย “y” แตหนา “y” เปนสระใหเติม “s” ไปขางทาย เชน
 He stays with his mother.
(stay หนา y คือ a ซึ่งเปนสระ)
 Malee pays for a dress.
(pay หนา y คือ a ซึ่งเปนสระ)
 Suda enjoys eating.
(enjoy หนา y คือ o ซึ่งเปนสระ)
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วิธีการใช Present Simple Tense มีดังนี้
(1) เพื่อแสดงถึงการกระทําที่เปนนิสัย การกระทําซ้ํา ๆ ที่ทําอยูเปนประจํา โดยปกติมักมีคํา
วิเศษณบงชี้อยูดวย เชน every day, every year, every month, every hour, often, usually, always,
daily, weekly, yearly, annually, sometimes และ regularly เปนตน
ขณะพูด
อดีต


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหตุการณเกิดขึ้นเปนประจําจนเปนนิสยั

อนาคต

(ตัวอยาง)












She sometimes does things because she wants to be diligent.
บางครั้งเธอก็ทาํ สิ่งตาง ๆ ไป เพราะเธอตองการที่จะใหเห็นวาเธอเปนคนขยัน
The girls always stay at home on Monday nights to do the housework.
ผูหญิงมักจะอยูบา นในคืนวันจันทรเพื่อทํางานบาน
Mr. Cornway has meeting there one a month.
นายคอนเวยไปประชุมทีน่ ั่นเดือนละครั้ง
He often comes late to school.
เขามักจะมาโรงเรียนสายบอย ๆ
They usually walk up this way.
ปกติเขาเดินขึ้นมาทางนี้
I drink a glass of milk every day.
ฉันดื่มนมหนึง่ แกวทุกวัน
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(2) เพื่อกลาวถึงความจริงโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งเปนความจริงอยูเสมอ (To state a general truth)
ขณะพูด
อดีต


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เหตุการณที่เปนความจริงอยูเสมอ

อนาคต

(ตัวอยาง)





It often rains at this time.
Light moves faster than sound.
The earth rotates around the sun.
The sun gives us warmth.

ฝนจะตกในชวงเวลานีบ้ อย ๆ
แสงเดินทางเร็วกวาเสียง
โลกหมุนรอบดวงอาทิตย
ดวงอาทิตยใหความอบอุน แกเรา

(3) เพื่อแสดงถึงการกระทําที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตอยางแนนอน (To show future action)
(ตัวอยาง)
The plane arrives at Don Muang Airport at ten a.m.
เครื่องบินจะมาถึงสนามบินดอนเมืองตอน 10 โมงเชา (อยางแนนอน)
 He departs for London on Thursday morning.
เขาจะออกเดินทางไปลอนดอนตอนเชาวันพฤหัส (อยางแนนอน)
 Surin leaves by his car in the morning.
สุรินทรจะออกเดินทางโดยรถยนตของเขาในตอนเชา (อยางแนนอน)
(4) เพื่อเลาหรือเขียนเรื่องราวทีเ่ ปนอดีต เพื่อใหผูฟงหรือผูอานตื่นเตนเราใจเห็นคลอยตาม
นิยมใชในบทละครหรือเรื่องราวบางตอนที่เหมาะสม การเลาหรือเขียนแบบนี้เรียกวา Historic Present
(To show historic present)
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(ตัวอยาง)




A witch points her finger to the child and says, “Die.”
แมมดชีน้ ิ้วของเธอไปที่เด็กแลวพูดวา จงตายเสียเถอะ
Finally, a gunman shoots him dead on the spot.
ในที่สุดมือปนก็ไดยงิ เขาจนตายคาที่

(5) เพื่อบอกถึงคําพูด คําประพันธหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผูประพันธไดกลาวหรือเขียนไว
(ตัวอยาง)




Aristotle says, “Human beings are rational animals.”
อริสโตเติลกลาวไววา "มนุษยเปนสัตวที่มีเหตุผล"
A poet says, “Beauty is truth.”
กวีทา นหนึ่งกลาวไววา "ความสวยคือความจริง"

(6) เพื่อบอกเหตุผลที่จะเกิดขึ้นในประโยคที่นําดวย If - clause เปนการแสดงถึงเงื่อนไข
บางประการของความนาจะเปนจริงในอนาคต (conditions of future possibility)
(ตัวอยาง)




If you drink poison, you die.
ถาคุณดืม่ ยาพิษคุณตองตาย
If you fail English, you have to enroll again.
ถาคุณสอบภาษาอังกฤษตก คุณจะตองลงทะเบียนเรียนหมวดวิชานี้อกี ครัง้

หมายเหตุ จะสังเกตเห็นวา drink และ die เปนกริยาชองที่ 1 ที่แสดงถึงเงื่อนไขที่เปน
เหตุผลซึ่งกันและกันในแบบที่เปนจริงและตองเกิดขึ้นแน ๆ
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(7) ใชใน If - clause เพื่อแสดงถึงเงื่อนไขบางประการที่เปนไปได
(ตัวอยาง)




If you help me do this work, I shall give you money.
ถาคุณชวยผมทํางานชิ้นนี้ ผมจะใหเงินคุณ
If he comes, I'll see him.
ถาเขามาฉันจะตองไดพบเขา

(8) ใชใน Passive form เพื่อแสดงถึงการถูกกระทํา
(ตัวอยาง)





Active form
Passive form
Active form
Passive form

:
:
:
:

They make it into a paste. พวกเขาทํามันเละ (เปนแปงเปยก)
It is made into a paste. มันถูกทําใหเปนแปงเปยก
He sells them at $ 5 each.
เขาขายมันดวยราคาอันละ 5 ดอลลาร
They are sold at $ 5 each. พวกมันถูกขายในราคาอันละ 5 ดอลลาร

(9) ใช Present Simple Tense หลัง Here และ There
(ตัวอยาง)




Here comes the bride .
There goes the train.
There goes your friend, Surin.

เจาสาวกําลังมานีแ่ ลว
รถไฟกําลังไปโนนไง
สุรินทรเพือ่ นของคุณกําลังไปโนนไง
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2. Present Continuous tense หรือ Present Progressive Tense คือประโยคที่ใช แสดง
เหตุการณที่กําลังทําอยูในขณะที่พูด มีโครงสรางประโยค ดังนี้
Subject
(ประธาน)
I
He
She
Suda
You
We
They
The boys

+

Verb to be
(is, am, are)
am
is

are

+

V1 + ing

Object

walking
playing
reading
drawing

football.
a book.
a flower.

eating.

rice.

กฎการเติม ing ที่คํากริยา
กริยาบางคําเมื่อจะเติม ing ตองเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. คําพยางคเดียว มีสระตัวเดียว และมีตวั สะกดตัวเดียว ตองเพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว
กอนเติม ing เชน
cut
cutting
get
getting
run
running
swim
swimming
stop
stopping
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2.

คําสองพยางคซงึ่ ลงทายดวยตัว “l” ตัวเดียว ใหเพิ่ม “l” อีกหนึง่ ตัวกอนเติม ing เชน
Travel
Travelling
control
controlling
fulfil
fulfilling

3.

คําที่ลงทายดวย “e” ใหตัดตัว “e” ออกกอนเติม ing เชน
lose
losing
come
coming
write
writing
hope
hoping
move
moving
คําที่ลงทายดวย “ie” ใหเปลี่ยน “ie” เปน “y” กอนเติม ing เชน
die
dying
lie
lying
tie
tying

4.

เมื่อตองการเปลี่ยนประโยคบอกเลาของ Present Continuous Tense เปนประโยคคําถาม
ใหวางคํากริยา is, am หรือ are ไปไวหนาประโยค ดังนี้
(is / am / are) + subject + V. ing
ตัวอยาง เชน



Is she drawing a flower?
Are you reading a comic book?

137

ประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวย Verb to be (is, am, are) จะตองตอบดวย yes หรือ no
ตัวอยาง เชน
 Is she drawing a flower?
 Yes, she is drawing a flower. หรือ Yes, she is. หรือ
No, she is not drawing a flower. หรือ No, she isn't.
วิธีการใช Present Continuous Tense มีดังนี้
(1) เพื่อแสดงถึงการกระทําทีก่ ําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูด (To show action happening now)
ขณะพูด
อดีต
เริ่มตน

(ตัวอยาง)




อนาคต


คาดวาจะจบ

Surin is driving out of house now.
สุรินทรกําลังขับรถออกมาจากบานของเขาตอนนี้
He is now studying English.
เขากําลังศึกษาภาษาอังกฤษอยูตอนนี้

(2) เพื่อแสดงถึงการกระทําที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ (To show action in the near
future) แตยังไมแนนอนมากเทากับ Present Simple Tense
ขณะพูด
อดีต



อนาคต
เหตุการณนี้จะเกิดขึ้น
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(ตัวอยาง)








We're flying back to London tomorrow.
เราจะบินกลับลอนดอนพรุง นี้
I'm wearing it this evening.
ฉันจะสวมมันเย็นนี้
Supol is coming here next week.
สุพลจะมาที่นี่สัปดาหหนา
We are going to see him next Monday.
เราจะไปพบเขาวันจันทรหนา

(3) เพื่อแสดงถึงการกระทําทีท่ ําอยูจนเกือบจะเปนนิสัย ซึ่งมักจะถูกกระทําซ้าํ ๆ อยูบอ ย ๆ
หรือบอยครัง้ ที่สุด (To express habitual action that is often repeated.)
(ตัวอยาง)






She is always asking silly questions.
เธอมักจะถามคําถามโง ๆ อยูเสมอ
He is always banging the door shut.
เขามักจะปดประตูดังโครมเสมอ ๆ
They are always arguing with each other.
พวกเขามักจะโตเถียงกันอยูเสมอ
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(4) ใชกับการกระทําทั้งสองอยางที่กาํ ลังดําเนินการอยูพรอม ๆ กัน
(ตัวอยาง)
 She is reading a book and (is) singing a song.
เธอกําลังอานหนังสือ และกําลังรองเพลง
 She is jogging along the road and (is) singing a song.
เธอกําลังวิง่ เหยาะ ๆ ไปตามถนนและกําลังรองเพลง
(5) ใชกับการกระทําอยางหนึง่ ที่กาํ ลังดําเนินอยูแ ละมีผกู ระทําการอีกอยางหนึง่ ขึ้นมา
โดยไมคาดฝนมากอน
(ตัวอยาง)




She enters the room while I am reading a book.
เธอเขามาในหองขณะที่ฉันกําลังอานหนังสืออยู
My mother opens the door while I am watching T.V.
คุณแมเปดประตูขณะทีผ่ มดูทีวอี ยู

(6) ใชในรูป Passive voice เมื่อเราตองการจะแสดงใหเห็นวาการกระทํานั้น ๆ มีสิ่งหนึ่ง
หรือบุคคลหนึ่งกระทําตอประธานของประโยค
(ตัวอยาง)


Active Voice :



Passive Voice :



Active Voice :

Someone is cutting tree down.
ใครคนหนึ่งกําลังตัดตนไมลง
The tree is being cut down.
ตนไมกาํ ลังถูกตัด
Someone is painting the house.
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Passive Voice :

ใครบางคนกําลังทาสีบา น
The house is being painted.
บานกําลังถูกทาสี

ขอสังเกต
มีคํากริยาบางประเภทที่ไมใชในรูปของ Continuous form (Verb to be + V.ing) ไดแก
1. Verb to be เชน is, am, are, was, were ที่แสดงถึงลักษณะ (stative verbs)
ถูก : He is handsome.
เขาหลอ
ผิด : He is being handsome.
2. กริยาประเภทที่แสดงถึงจิตใจ (mind) เชน think, know, recognize, understand,
believe, desire, wish, love, realize, forget, dislike, hate เปนตน
(ตัวอยาง)
ถูก :
ผิด :
ถูก :

I remember him quite clearly.
I am remembering him quite clearly.
They wish to go home now.

ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด

They are wishing to go home now.
She thinks everybody likes her.
She is thinking everybody likes her.
We know them very well.
We are knowing them very well.
I love you.
I am loving you.

:
:
:
:
:
:
:

ฉันจําเขาไดดีทีเดียว
พวกเขาอยากจะกลับบาน
เดี๋ยวนี้
เธอคิดวาทุกคนชอบเธอ
เรารูจักเขาเปนอยางดี
ผมรักคุณ
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3.

กริยาที่แสดงถึงความรูสึกประสาทสัมผัส (senses) เชน fell, see, hear, taste, smell

เปนตน
(ตัวอยาง)
ถูก :
ผิด :
ถูก :

I fell very warm.
I am feeling very warm.
I smell something burning.

ผิด :
ถูก :

I smelling something burning.
I hear someone walking up the stairs.

ผิด
ถูก
ผิด
ถูก

:
:
:
:

ผิด :
4.

ฉันรูสึกอบอุน ขึ้นมาก
ฉันไดกลิน่ อะไรไหม
สักอยาง

ฉันไดยินใครคนหนึง่ กําลัง
ขึ้นบันไดมา
I am hearing someone walking up the stairs.
The coffee tastes sweet.
กาแฟหวาน
The coffee is tasting sweet.
I see her walking in the garden.
ฉันเห็นเธอกําลังเดิน
อยูในสวน
I am seeing her walking in the garden.

กริยา “to have” ที่หมายถึง การเปนเจาของ (possession) แปลวา "มี''

( ตัวอยาง)
ถูก :
ผิด :
ถูก :

She has a lot of money.
She is having a lot of money.
We have a lot of homework to do.

เธอมีเงินจํานวนมาก
เรามีการบานทีจ่ ะตองทํา
อีกเยอะ
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ผิด : We are having a lot of homework to do.
ถูก : She has a cold.
เธอเปนหวัด
ผิด : She is having a cold.
5. กริยาบางตัวที่เปน Continuous form ไมได เชน matter, consist, possess, own,
fit, belong, contain, see, suppose, owe, suit, concern, appear, look, call เปนตน
(ตัวอยาง)
ถูก :

It seems that he dislike that girl.

ผิด :
ถูก :

It is seeming that he dislike that girl.
Fruit contains good deal of vitamins.

ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด

Fruit is containing good deal of vitamins.
He supposes that the news is true.
เขานึกวาขาวนั้นเปนเรื่องจริง
He is supposing that the news is true.
This book belongs to me.
หนังสือเลมนี้เปนของฉัน
This book is belonging to me.

:
:
:
:
:

ดูเหมือนวาเขาจะไมชอบ
ผูหญิงคนนัน้
ผลไมประกอบดวยวิตามิน
จํานวนมาก

3. Future Simple tense คือ ประโยคที่ ใช กั บเหตุก ารณ ที่ จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
โดยวางโครงการหรือวางแผนไวลวงหนา
โครงสรางประโยค Future Simple Tense
Subject

+

shall, will

+

V1

+

(สวนขยาย)
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(ตัวอยาง)







We shall ask him.
We shall not ask him.
Shall we ask him?
He will bring it.
He will not bring it.
Will he bring it?

รูปยอของ shall และ will
โดยปกติคาํ กริยา shall และ will ที่แสดงอนาคตกาลในประโยค จะนิยมใชเขียนแบบยอ จาก
shall และ will เปน “l1” ในประโยคบอกเลา (Affirmative Sentence) และเปน shan't หรือ “won't” ใน
ประโยคปฏิเสธและคําถาม (Negative Sentence and Question Sentence) ดังนี้
Subject
(ประธาน)
I
He
She
Suda
You
We
They
The boys

+

Verb to be
(is, am, are)

+

V1 + ing

Object

am

walking.

-

is

playing
reading
drawing

football.
a book.
a flower.

are

eating

rice.
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รูปยอ

รูปปกติ

(Affirmative)

คําถาม
(Question)

(Negative)

I shall, (will)

I’ll

I shan’t
(I won’t)

Shan’t I, Shall I
Won’t, Will I

We shall (will)

We’ll

We shan’t
(We won’t)

Shan’t we, Shall we
Won’t we, Will we

You will

You’ll

You won’t

Will you
Won’t you

วิธีการใช Future Simple Tense มีดังนี้
(1) เพื่อ แสดงการกระทํ า อยา งหนึ่ง อยา งใดที่ตั้ง ใจวา จะทํา หรือ คาดวา จะทํา ที่เ กิดขึ้ น
ในอนาคต โดยปกติมักจะมีคําที่แสดงเวลาในอนาคตอยูดวย เชน tomorrow, next, week, soon, later
เปนตน
ขณะพูด
อดีต



อนาคต

คาดวาจะเกิดเหตุการณนี้ขนึ้
(ตัวอยาง)




I shall return in half an hour. ผมจะกลับมาภายในเวลาครึง่ ชัว่ โมง
She will go aboard next week. เธอจะไปตางประเทศในสัปดาหหนา
Surin will be sixteen next month. สุรินทรจะมีอายุ 16 ปในเดือนหนา
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(2) will/shall ไมสามารถใชกับกริยาในรูป Continuous form ได (มีกลาวไวในขอควรจํา
ของ Present Continuous Tense)
(ตัวอยาง)






It will be improper for her to go there alone.
ดูเหมือนจะไมเหมาะสําหรับเธอที่จะไปที่นนั้ โดยลําพังเพียงคนเดียว
I shall be there this evening.
ฉันจะไปที่นนั่ เย็นนี้
He won't know if you don't tell him.
เขาจะไมมีทางรูไดเลยถาหากคุณไมบอกเขา

(3) ใชในรูปของ Passive Voice เพื่อแสดงถึงการที่ประธานของประโยคเปนผูกระทํา
(ตัวอยาง)




You will be punished for disobeying the law.
คุณจะถูกลงโทษฐานที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
We shall not be found out if we hide here.
จะไมมีใครมาพบเราหรอก ถาหากเราซอนอยูทนี่ ี่

หลักการใช “To be going to” ใน Future Simple Tense
(1) ใชใน to be going to เพื่อแสดงถึงการกระทําที่ไดถูกวางแผนไวแลว และการกระทํา
นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
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(ตัวอยาง)








I am going to write a letter to him tonight.
ผมกําลังจะเขียนจดหมายไปหาเขาคืนนี้
She is going to teach us English.
เธอกําลังจะสอนภาษาอังกฤษแกเรา
Are we going to tell him when he asks us?
เราจะบอกเขาเมือ่ เขาถามเราไหม
When are you going to return my book?
เมื่อไหรคุณจะคืนหนังสือของผมเสียที

(2) ใช to be going to เพื่อแสดงถึงความรูสึกที่แนนอนเกี่ยวกับการกระทําของผูพูด
(ตัวอยาง)






Look out! That tree is going to fall.
ระวัง ตนไมตน นัน้ กําลังจะลมลงมา
Help! I'm going to drown!
ชวยดวยผมกําลังจะจมน้าํ
The cow looks very ill. I think it's going to die.
วัวดูปว ยมาก ผมคิดวามันกําลังจะตาย

(3) “to be going to” ไมนิยมใชกับกริย า go และ come และไมนิยมใชกับ to be going to
ซ้ํากัน
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(ตัวอยาง)
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด
ถูก
ผิด

:
:
:
:
:
:

Are they coming this afternoon?
พวกเขาจะมาบายนี้หรือ
Are they going to come this afternoon?
He is going to Populand soon.
เขาจะไปปอปปูแลนดในไมชานี้
He is going to go Populand soon.
She is coming to visit him.
เธอจะมาเยี่ยม
She is going come to visit him.

กิจกรรม
1.
2.
3.

ใหผูเรียนทบทวนความรูในบทนี้
ใหผูเรียนชมวีดิทัศนเรือ่ ง What's going on?
ใหทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise 1 Change verbs in brackets into Present Simple Tense.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The teacher (teach) ....................................... us English.
Her mother (love) ....................................... him very much.
My aunt (give) ....................................... me a book.
Suda (kiss) ....................................... her mother.
The child (cry) ....................................... loudly.
The cat (catch) ....................................... a rat.
Malee (lay) ....................................... down on the beach.
Suda (pass) ....................................... the exam.
He (buy) ....................................... a motorcycle.
They often (sing) ...................................... an English song.
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Exercise 2 Change verbs in the brackets into Present Continuous Tense
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The children (eat) ...................................... mangoes.
My mother (cut) ....................................... a mango.
Suda (study) ....................................... English.
You and I (swing) ....................................... in the pool.
We (travel) ....................................... abroad.
They (watch) ....................................... football.
He (go) ....................................... to school.
Malee (write) ....................................... a letter to her friend.
The boy (play) ....................................... in the field.
A rat (run) ....................................... fast.

Exercise 3 Change verbs in brackets into Future Simple Tense.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The movie (come) ................................. soon.
Suda (go) ................................. to Pattaya tomorrow.
The teacher (teach) ................................. us English next week.
I (go) ................................. to school tomorrow.
We (play).................................tennis next month.
Malee (study) ................................. in Australia next week.
My father (take) ................................. me to Koh Samet next Sunday.
Her sister (see) ................................. me at home tomorrow.
That boy (play) ................................. badminton in the afternoon.
She (work) ................................. on the farm soon.
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เรื่องที่ 2 Past Simple Tense
Past Simple Tense คือ ประโยคที่แสดงเหตุการณที่เกิดขึ้นและสิน้ สุดแลวในอดีต
โครงสราง ของประโยค Past simple Tense
Subject + V2 + Object + (adv. Of place) + (adv. Of time)
ประธาน + กริยาชองที่ 2 + กรรม + (วิเศษณบอกสถานที)่ + (วิเศษณบอกเวลา)
ยกตัวอยางเชน
โครงสราง 1

S +
Suda

โครงสราง 2

S
Malee

V +
left

+

Adv. Of place +

Adv. Of time

England

yesterday

V2 (V.infinitive with to) +
wanted to help

O

her family

(ตัวอยาง)
โครงสราง 2 ในประโยคนี้เปนกริยาซอนกริยาหรือคํากริยาสองตัวอยูติดกัน คือ กริยาหลักกับ
กริยารอง want เปนกริยาหลัก help เปน กริยารองอยูในรูป infinitive with to เมื่อเปน ประโยค
Past Simple Tense เปนคํากริยาหลักจะเปลี่ยนเปนคํากริยาชองที่ 2 คือ wanted
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รูปกริยาที่ใชในประโยค Past Simple Tense
ประโยค Past Simple Tense ใชกับกริยาชองที่ 2 เสมอ ซึ่งรูปกริยาชองที่ 2 แบงเปน
3 ประเภท ดังนี้
1. กริยาชองที่ 1 เมื่อเปลี่ยนเปนชองที่ 2 ใหเติม d หรือ ed ยกตัวอยาง เชน
กริยาชองที่ 1

กริยาชองที่ 2

work
wait
arrive
open
return
like
stop

worked
waited
arrived
opened
returned
liked
stopped

กฎการเติม ed ที่ทายกริยาชองที่ 1
การเติม ed ทายคํากริยาในชองที่ 1 ใหเปนกริยาในชองที่ 2 หรือรูปอดีต มีกฎดังนี้
1.1 กริยาที่ลงทายดวย e อยูแลวใหเติม d ไดเลย เชน
agree
agreed
use
used
bake
baked
joke
joked
define
defined
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1.2 กริยาที่ลงทายดวย y ใหเปลี่ยน y เปน i แลวจึงเติม ed เชน
carry
carried
study
studied
marry
married
fry
fried
identify
identified
ยกเวนในกรณีที่หนา y เปนสระ (a, e, i, o, u) ใหเติม ed ไดโดยไมตองเปลี่ยนแปลง เชน
stay
stayed
obey
obeyed
delay
delayed
enjoy
enjoyed
play
played
1.3 กริยามีพยางคเดียว มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ตองเพิ่มสะกดอีกหนึ่งตัว
แลวจึงเติม ed
stop
stopped
knit
knitted
plan
planned
hop
hopped
whip
whipped
1.4 เติม ed ไดเลยสําหรับกริยาอื่น ๆ ที่ไมอยูในขอกําหนดตามกฎ ขอ 1, 2 และ 3
และไมเปนกริยาในกลุมปกติ (Irregular verbs) เชน
search
searched
import
imported
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repair
fix
check

repaired
fixed
checked

2. รูปกริยาชองที่ 2 และชองที่3 ที่เปลี่ยนรูปจากกริยาชองที่ 1 สํา หรับ กริยาที่ไมปกติ
(Irrgular past form of verbs)
กลุมกริยาที่เปลีย่ นรูป เมื่อเปนกริยาชองที่ 2 และกริยาที่ 3
Present Tense
Past Tense
Past Participle
(กิริยาชองที่ 1)
(กิริยาชองที่ 2)
(กิริยาชองที่ 3)
be
begin
bite
become
blow
break
catch
come
choose
creep
do
drink
draw
drive
eat
fall
fell

was/were
began
bit
became
blew
broke
caught
came
chose
crept
did
drank
drew
drove
ate
feel
felt

been
begun
bitten
become
blown
broken
caught
come
chosen
crept
done
drunk
drawn
driven
eaten
fallen
felt
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Present Tense
(กิริยาชองที่ 1)
forget
go
grow
hide
know
write
ring

Past Tense
(กิริยาชองที่ 2)
forgot
went
grew
hid
knew
wrote
rang

Past Participle
(กิริยาชองที่ 3)
forgotten
gone
grown
hidden
known
written
rang

3. รูปกริยาชองที่ 2 และชองที่ 3 ที่ไมเปลี่ยนรูปสัง เกตไดจากคํา กริยาทีเปนคําพยางคเดียว
และสั้น
กลุมกริยาที่เปลี่ยนรูปเมื่อเปนกริยาชองที่ 2 และ ชองที่ 3
Present Tense
Past Tense
Past Participle
(กิริยาชองที่ 1)
(กิริยาชองที่ 2)
(กิริยาชองที่ 3)
burst
cost
cut
hit
hurt
let
put
read
set

burst
cost
cut
hit
hurt
let
put
read
set

burst
cost
cut
hit
hurt
let
put
read
set
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Present Tense
(กิริยาชองที่ 1)
shut
split
spread

Past Tense
(กิริยาชองที่ 2)
shut
split
spread

Past Participle
(กิริยาชองที่ 3)
shut
split
spread

วิธีใช Past Simple Tense มีดังนี้
(1) เพื่อแสดงถึงการกระทําอยางหนึง่ อยางใดที่ไดทาํ เสร็จสิ้นสมบูรณไปแลวในอดีต ปกติ
มักจะมีคาํ ทีแ่ สดงเวลาในอดีตบงชีอ้ ยู เชน ago, last week (month, year), yesterday เปนตน

(ตัวอยาง)






Two weeks ago, Kate had an accident.
สองสัปดาหทผี่ า นมา เคทไดประสบอุบัติเหตุ
The train reached the station at two O clock yesterday.
รถไฟไดมาถึงสถานีตอนบาย 2 โมงเมื่อวานนี้
He came to look for you half an hour ago.
เขาไดมารอพบคุณเมื่อครึ่งชั่วโมงทีแ่ ลว
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Did you receive a letter from her last week?
คุณไดรับจดหมายจากเธอหรือเปลาเมื่อสัปดาหทแี่ ลว
His mother died when he was twelve years old.
คุณแมของเขาตายเมือ่ เขาอายุได 12 ป

(2) ใชกับเหตุการณที่ดําเนินอยูในชวงเวลาหนึ่ง ๆ ในอดีต อาจจะมีคําวิเศษณปรากฏ
อยูดวย เชน always, never, frequently, usually เปนตน
ขณะพูด
อดีต

อนาคต

เริ่ม

จบ

(ตัวอยาง)






Jim always kept light on in the hall.
จิมมักจะเปดไฟในหองโถงทิ้งไวเสมอ (นิสัยในอดีต)
He always finished his work when he was here.
เขามักจะทํางานของเขาเสร็จเสมอเมื่อเขาอยูทนี่ ี่ (นิสัยในอดีต)
He never sucked his thumb, unlike many children.
เขาไมเคยดูดนิว้ มือเลย ไมเหมือนกับเด็กหลาย ๆ คน
(นิสัยขอเท็จจริงในอดีต)
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(3) ใชบอกถึงเงือ่ นไขที่เปนไปไมไดใน If-clause (Unlikely type)
(ตัวอยาง)






lf I saw him, I would tell him the news.
ถาหากผมพบเขา ผมคงเลาขาวนี้ใหเขาฟง
You would pass if you worked hard enough.
คงสอบผานแลว ถาหากคุณตัง้ ใจเลาเรียนใหมากพอ
If I had money, I would make a long journey around the world.
ถาหากผมมีเงิน ผมคงจะเดินทางไปรอบโลก

(4) ใชใน Past Simple Tense แทนที่ Present Simple Tense เมื่อเปลี่ยนประโยคจาก
Direct Speech มาเปน Indirect Speech
(ตัวอยาง)
Direct Speech

:

Indirect Speech :
Direct Speech

:

Indirect Speech :

She said, “I understand what he means.”
เธอพูดวา “ฉันเขาใจวาเขาหมายความวาอยางไร”
She said that she understood what he meant.
เธอพูดวาเธอเขาใจวาเขาหมายความวาอยางไร
I asked him, “Is it cleaned by service center”
ฉันถามเขาวา “มันถูกทําความสะอาดที่ศนู ยบริการ
ใชหรือไม”
I asked him whether it was cleaned by service center.
ฉันถามเขาวามันถูกทําความสะอาดที่ศูนยบริการหรือไม
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กิจกรรม
ใหผูเรียนทบทวนความรูในบทนี้ แลวทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise 1 Change verbs in brackets into Past Simple Tense.
1. The play (begin) ______________ at 7 p.m.
2. Malee (visit) ______________ Suda at home yesterday.
3. Suda (write) ________________ a letter to her mother.
4. Somebody (ring) _______________ the bell just a moment.
5. A robber (break) _______________ into her house last night.
6. She (come) _______________ here yesterday.
7. They (forget) _______________ to bring us a book.
8. We (cut) _______________ meat with knife.
9. May (go) _______________ there five years ago.
10. The wind (blow) ______________ strongly last night.

Exercise 2 Change these sentences into Past Simple Tense.
1. She rides her bicycle to school.
_______________________________________________
2. They stand under the tree.
_______________________________________________
3. The door bell rings loudly.
_______________________________________________
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4. They are very happy.
_______________________________________________
5. I break the glass.
_______________________________________________
6. We enjoy walking in the park.
_______________________________________________
7. Mana writes a letter to Suda.
_______________________________________________
8. Malee and Wichai buy a house.
_______________________________________________
9. You send me those pictures.
_______________________________________________
10. She loves classical music.
_______________________________________________
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เรื่องที่ 3 Past Continuous Tense
Past Continuous Tense หรืออีกอยางหนึ่งเรียกวา Past Progressive Tense เปน Tense
ที่ใชแสดงเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น ณ ชวงเวลาหนึ่งในอดีตหรือมีเหตุการณ 2 เหตุการณกําลังเกิดขึ้น
พรอมกัน ณ ชวงเวลาหนึ่งในอดีต
โครงสรางประโยค Past Continuous Tense
Subject
ประธาน

V.to be
+

(was, were)

V.ing
+

กิริยาที่ลงทายดวย ing

ตัวอยางเชน
 We were playing in the garden.
 They were swimming in the pool.
 He was singing a song.
วิธีใช Past Continuous Tense มีดังนี้
(1) ใชแสดงถึงการกระทําที่เกิดขึ้นในอดีต (โดยปกติมักจะมีคาํ แสดงเวลาระบุ ใหเห็น)
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(ตัวอยาง)






They were eating dinner at half past seven.
เขากําลังทานอาหารเย็นเมื่อเวลา 19.30 น. (ในอดีต)
It was raining heavily that afternoon.
ฝนกําลังตกอยางหนักในตอนบายวันนั้น (ในอดีต)
At 8 o'clock, he was having breakfast.
เวลา 8 โมง เขากําลังทานอาหารอยู (ในอดีต)

(2) ใชแสดงถึงการกระทําทัง้ สองอยางที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยปกติมักมีคาํ วา
"while" ประกอบอยูในประโยคดวย
 While he was working, we were sleeping.
ขณะที่เขากําลังทํางาน เราก็กาํ ลังนอนหลับ (ในอดีต)
 While they were playing football, I was studying in my room.
ขณะที่พวกเขากําลังเลนฟุตบอล ผมก็กาํ ลังเรียนอยูในหอง (ในอดีต)
 Was she listening while we were talking?
เธอกําลังฟงอยูหรือเปลาขณะทีพ่ วกเรากําลังพูดคุยกัน (ในอดีต)
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(3) การกระทํ าอยา งหนึ่ง ที่เกิดขึ้ น ในขณะที่ก ารกระทําอีก อยางหนึ่งกํา ลังดํา เนิน อยู
เราใช Past Continuous Tense เพื่อเนนถึงการตอเนื่อง (Continuity) ของเหตุการณหรือการกระทํา
ในขณะที่ Past Simple Tense ใชเพื่อแสดงถึงเหตุการณหรือการกระทําที่เสร็จสิ้นสมบูรณไปแลว
(completed action)

เหตุการณกาํ ลังดําเนินอยู

เหตุการณหนึง่ ไดเกิดขึน้

(ตัวอยาง)
While I was riding the bicycle to school, I saw an accident.
ขณะที่ผมกําลังขี่จักรยานไปโรงเรียน ผมไดเห็นอุบตั ิเหตุ
 He was working in Bangkok when his father died.
เขากําลังทํางานในกรุงเทพฯ เมื่อคุณพอของเขาตาย
(4) เพื่อแสดงถึงการกระทําที่เปนนิสยั ในอดีต (Past habitual action) ปกติมักมีคาํ วิเศษณ
(Adverbs) ปรากฏอยูดว ย เชน always, never, often เปนตน
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(ตัวอยาง)
They were often quarrelling with each other.
พวกเขามักจะทะเลาะเบาะแวงกันอยูบอ ย ๆ
 He was always working in the garden when we went to visit him.
เขามักจะกําลังทํางานในสวนเสมอเมื่อเราไปหาเขา
 She was complaining about the weather.
เธอกําลังบนถึงเรื่องดินฟาอากาศ
(5) กริยาประเภทที่แสดงถึงสภาพจิตใจ (mind) ความรูสึกทางประสามสัมผัส (sense),
have = มี และกริยาอืน่ ๆ ทีม่ ปี รากฏอยูใ นความรูสกึ ทางประสาท (ในขอควรจําของ Present Continuous
Tense) จะนํามาใชใน Past Continuous Tense ไมได ตองใช Past Simple Tense


(ตัวอยาง)
ถูก :
ผิด :
ถูก :
ผิด :
ถูก :
ผิด :

He seemed anxious to go out.
ดูเหมือนเขาจะกระตือรือรนที่จะออกไป
He was seeming anxious to go out.
As he walked along, he suddenly remembered something.
ขณะที่เขาเดินไปนั้น ทันใดเขาก็จาํ บางสิง่ ขึ้นมาได
As he walked along, he suddenly was remembering something.
We noticed that he was wearing spectacles.
เราสังเกตเห็นวาเขาสวมแวน
We were noticing that he was wearing spectacles.
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กิจกรรม
ใหผูเรียนทบทวนความรูในบทนี้ แลวทําแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise 1 Change verbs in brackets into Past Continuous Tense.
1. While Suda (sleep) _________________ in the bedroom, Malee called her.
2. The workers (repair) _________________ the car at this time last week.
3.
4.

The sun (shine) _________________ brightly all afternoon yesterday.
The children (play) _________________ football in the playground

5.

at 5 o'clock yesterday evening.
It (rain) _________________ when we got home yesterday.

6.

Suda (help) _________________ her mother in the kitchen all day
yesterday.

7.

Her baby (climb) _________________ the table when her mother
came back from the market.

8.
9.

I saw Suda yesterday while she (get) _________________ out of taxi.
They (drive) _________________ along Sukhumvit road at 6 o'clock

this morning.
10. While the audiences (clap) _________________, the curtain fell.
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Exercise 2 Use the correct form of verb in each sentences.
1.
2.

I (see) _____________ him when he was shopping in the Big A supermarket.
His mother called him when he (play) ________________ basketball.

3.
4.

I was reading a magazine when she (bring) ______________ me a cup of coffee.
Before you came here, I (eat) _________________ pizza with my friends.

5.
6.

Suda was driving to work when I (call) _________________.
John came in while his mother (cook) _________________ dinner.

7.
8.

While Mary was sleeping last night, someone (steal) _____________ her car.
They (see) ______________ an accident while they were walking along the street.

9.
10.

I (read) _______________ a book when my mother arrived.
We (visit) _______________ my parents every Sunday while we were in Bangkok.

Exercise 3 Use the correct form of verb in each sentences.
1.

He (stop) _________________ drinking three years ago.

2.
3.

I (study) _________________ English now.
Suda (wake up) _________________ at 5 o'clock every day.

4.
5.

Malee (finish) _________________ the report tomorrow.
They (cook) _________________ some food in the kitchen at present.

6.
7.

Mana (go) _________________ to America next week.
Nuch (drive) _________________ her new car last night.

8.
9.

The sun (set) _________________ in the west.
Nipa always (walk) _________________ to school when she was young.

10. We (play) _________________ football at this time yesterday.
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บทที่ 6
อาชีพพนักงานขับรถรับจาง
สาระสําคัญ
การพูดภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและเหมาะสมกับสถานการณ การพูดแสดงความรูสึก
แสดงความคิดเห็น แสดงความชวยเหลือ การขออนุญาต การพูดแทรกอยางสุภาพในอาชีพพนักงาน
ขับรถรับจาง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เข า ใจและใชภ าษาอั ง กฤษตามมารยาทสั ง คมและเหมาะสมกั บ สถานการณ พู ด แสดง
ความรูสึก แสดงความคิดเห็ น แสดงความชวยเหลือ ขออนุญาต พูดแทรกอยา งสุภาพในอาชี พ
พนักงานขับรถรับจาง

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การพูดภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม และเหมาะสมกับสถานการณ
เรื่องที่ 2 การพูดแสดงความรูสกึ และแสดงความคิดเห็น
เรื่องที่ 3 การพูดแสดงความชวยเหลือ
เรื่องที่ 4 การขออนุญาต
เรื่องที่ 5 การพูดแทรกอยางสุภาพ
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ทุกอาชีพที่ประกอบดวยความซื่อสัตยสุจริต ถือเปนอาชีพที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เมื่อเขาใจและ
ใชภาษาอังกฤษใหเหมาะสมกับมารยาททางสังคมและสถานการณ ทั้งการพูดเพื่อแสดงความรูสึก ให
ความเห็น ใหความชวยเหลือ ขออนุญาต และพูดแทรกอยางสุภาพ ยอมทําให ผูประกอบอาชีพพนักงาน
ขับรถรับจางไดรับคําชื่นชมจากชาวตางประเทศที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนเมืองไทย

เรื่องที่ 1 การพูดภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม
และเหมาะสมกับสถานการณ
เมื่อมีผูโดยสารมาเรียกใชบริการจากพนักงานขับรถรับจางนั้น สิ่งแรกที่ควรทําคือทักทาย
โดยทักทายตามเวลา คือ
Good morning.

สวัสดีครับ เมื่อพบผูโดยสารตอนเชา

Good afternoon.

สวัสดีครับ เมื่อพบผูโดยสารตอนบาย

Good evening.

สวัสดีครับ เมื่อพบผูโดยสารตอนค่ํา

บางครั้งอาจทักทายอยางเปน กันเอง คือ Hello! อยาลืมวาพนักงานขับรถรับจางควรทักทาย
ดวยมารยาทที่เหมาะสม ซึ่งหากผูโดยสารตางชาติเปนวัยรุนทา ทางสนุกสนานราเริง ก็อาจทักทาย
แบบเปนกันเองวา Hello! หรืออาจใช Hi! ก็ได ถาเปนผูโดยสารที่คุนเคยกันหรือเรียกใชบริการอยู
เปนประจํา ทั้ง Hello! และ Hi! ใชทักทายเวลาใดก็ได
ถาจะใหฟงสุภาพยิ่งขึ้น จะตอทายคําทักทายดวยคําวา sir เมื่อผูโดยสารเปนชาย และตอทายคํา
ทักทายดวยคําวา madam หรือ ma’am เมื่อผูโดยสารเปนหญิงสูงวัย แตถาเปน หญิงสาว จะตอทายคํา
ทักทายดวย miss
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ชาวตางชาติที่เขามาพักผอนในเมืองไทย ยอมมาจากหลากหลายประเทศ ตางเชื้อชาติ และตาง
ภาษา ดังนั้น สําเนียงที่พูดภาษาอังกฤษจึงแตกตางกันออกไป โดยที่สําเนียงอังกฤษของคนอังกฤษ
จะตางจากสําเนียงอังกฤษแบบคนอเมริกัน หรือสําเนียงภาษาอังกฤษแบบชาวออสเตรเลียน ของประเทศ
ออสเตรเลีย
แมแตชาวอังกฤษเองที่มีถนิ่ ฐานตางกัน ก็มีสาํ เนียงทีข่ ึ้นอยูก ับภาษาถิน่ เชนกัน ดังนั้น
หากผูโดยสารพูดแลวยังฟงไมเขาใจ ก็จะพูดกลับไปวา
Again, please.

กรุณาพูดอีกครั้งครับ

Pardon me.

อะไรนะครับ /คุณพูดวาอะไรครับ หรือพูดอีกครั้งสิครับ

แตถา ผูโ ดยสารพูดเร็วมากจนพนักงานขับรถรับจางฟงไมทัน ก็จะพูดดวยขอความทีว่ า
Please speak slowly.

กรุณาพูดชา ๆ นะครับ

เมื่อทักทายผูโดยสารแลว พนักงานขับรถรับจางสามารถถามตอไปวา
Where are you going to?

คุณจะไปทีไ่ หนครับ

หรืออาจถามดวยขอความสั้น ๆ ที่สุภาพและเขาใจไดวา
Where to, sir?

ไปที่ไหนครับคุณผูช าย

Where to, madam?

ไปที่ไหนครับคุณผูหญิง

Where to, miss?

ไปที่ไหนครับคุณผูหญิง

ชาวตางชาติจะตอบไดหลากหลาย อาจพูดเฉพาะชือ่ สถานที่ ดังนี้
Suvarnabhumi airport

สนามบินสุวรรณภูมิ

Khao Sarn road

ถนนขาวสาร

The weekend market

ตลาดนัดสุดสัปดาห หรือตลาดนัดจตุจักร

Chatuchak market

ตลาดนัดสวนจตุจักร

บางคนเรียกตลาดนัดสวนจตุจกั รวา JJ market
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ผูโดยสารบางรายบอกพนักงานขับรถรับจางดวยประโยคเต็มรูปวา
Please drop me off at the National Museum. ชวยสงผมที่พพิ ิธภัณฑสถานแหงชาติครับ
หรือ Please take me to Maboonkrong.

ชวยสงดิฉันทีม่ าบุญครองคะ

ผูโดยสารบางรายอาจพูดเพียงขอความสัน้ ๆ วา
To Silom road, please.

ไปถนนสีลมคะ

จากนั้นพนักงานขับรถรับจางจะบอกผูโ ดยสารวา
Please get in. หรือ Get in, please.

กรุณาขึน้ รถเลยครับ

การพูดเชิญชวนดวยความสุภาพ หรืออาจเรียกไดวาเปนการขอรองดวยความสุภาพ จะใชคําวา please
อยู ใ นข อความดว ยเสมอ โดยวางไว หน าข อ ความหรือ ท า ยขอ ความก็ ไ ด เชน ตั ว อย า งต อไปนี้
พนักงานขับรถรับจางขอใหผูโดยสารตรวจดูสัมภาระหรือขาวของกอนลงจากรถดวยความสุภาพวา
Please check your belongings. หรือ Check your belongings, please.
กรุณาตรวจดูสงิ่ ของของคุณดวยนะครับ
เวลาพูดขอความเชนนี้ ถาลืมใชคําวา please ในขอความ การพูดขอรองก็จะกลายเปนการสั่งทันที
ซึ่งทําใหฟงแลวไมสุภาพ คือ
Check your belongings.

ตรวจสิง่ ของของคุณ

พนักงานขับรถรับจางอาจใชขอความลักษณะอืน่ ไดดังนี้
Don’t forget your luggage.

อยาลืมสัมภาระของคุณนะครับ

Don’t forget your belongings.

อยาลืมสิง่ ของของคุณนะครับ

เมื่อพนักงานขับรถรับจางตองการพูดตอบรับ สามารถพูดสั้น ๆ วา
Yes, sir.

ครับผม โดยใชพูดกับผูโ ดยสารชาย

Yes, madam.

ครับผม โดยใชพูดกับผูโ ดยสารหญิงสูงวัย

Yes, ma’am.

ครับผม ใชพูดกับผูโ ดยสารซึ่งเปนหญิงสูงวัยเชนกัน
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แตถา ผูโ ดยสารเปนหญิงสาววัยรุน อายุยงั ไมมาก จะตอบรับดวยขอความ
Yes, miss.

ครับผม

พนักงานขับรถรับจางบางรายไมมีรถเปน ของตนเอง แตขับรถเชา ดัง นั้น เมื่อผูโดยสารเรียกรถ
ซึง่ ใกลเวลาที่จะสงรถแลว จึงจําเปนตองปฏิเสธ สมมติผูโดยสารพูดวา
The general post-office on New Road.
ไปรษณียกลางที่ถนนเจริญกรุงครับ
พนักงานขับรถรับจางจึงปฏิเสธดวยความสุภาพ พรอมบอกเหตุผลวา
Sorry, I cannot go. I must return the car.
ขอโทษนะครับ ผมไปไมได ผมตองสงรถครับ
สาเหตุที่พนักงานขับรถรับจา งควรแสดงการขอโทษ พรอมกับบอกเหตุผ ลที่รับผูโดยสารไมได
เพราะถาขับรถออกไปเลย ผูโดยสารจะเขา ใจวาไมมีม ารยาท เพราะเปนกิริยาที่ไมสุภาพ คิดถึงใจ
ผูโดยสารตางชาติ ซึ่งไมรูวาพนักงานขับรถรับจางตองรีบคืนรถเปนเวลา เพราะเชารถเปนกะ
คราวนี้ถาผูโดยสารเรียกรถใหไปสงไกลมาก พนักงานขับรถรับจางไมสามารถใชมิเตอร ตองคิดราคา
เหมาเปนพิเศษ ก็ตองบอกวา
I can go but we can’t use the metre. It’s very far. The price is 500 baht.
ผมไปสงได แตใชมิเตอรไมไดนะครับ มันไกลมาก ราคา 500 บาทครับ
ในบางครัง้ หลังจากผูโดยสารจายเงิน พนักงานขับรถรับจางกําลังสงเงินทอนให พรอมกับพูดวา
Your change, sir.

เงินทอนของคุณครับ หรือ

Here’s your change, sir.

นี่เงินทอนของคุณครับ

ผูโดยสารไมรบั เงินทอน จึงพูดวา
Keep the change.

ไมตองทอนครับ หรือ เก็บเงินทอนไวเถอะครับ

170

พนักงานขับรถรับจาง อยาลืมขอบคุณและอวยพรขณะผูโดยสารลงจากรถ โดยพูดวา
Thank you very much. Have a nice day!
ขอบคุณมากครับ ขอใหมีความสุขนะครับ
การที่ใครก็ตามอวยพรใหผูที่พูดดวยมีความสุข ผูที่ไดรับคําอวยพรก็ควรตอบรับโดยพูดวา
You, too.

คุณก็เชนกันครับ

หากพนั ก งานขั บ รถรั บ จ า งสามารถพู ด ภาษาอั ง กฤษไดต ามมารยาทสั ง คมและเหมาะสมกั บ
สถานการณเชนนี้แลว จะชวยใหชาวตางชาติที่ใชบริการรถรับจางรูสึกประทับใจ และอุนใจขณะใช
บริการรถรับจาง

เรื่องที่ 2 การพูดแสดงความรูสึก และแสดงความคิดเห็น
ขณะขับรถบริการผูโดยสาร ยอมมีเวลาพูดคุยกันพอสมควร โดยเฉพาะพูดแสดงความรูสึก
และแสดงความคิดเห็น อยางเชนตัวอยางตอไปนี้
The traffic is bad.

รถติด

The traffic is too bad.

รถติดจังเลย

The traffic is very bad.

การจราจรติดขัดมาก

It takes thirty minutes to the airport.

ใชเวลา 30 นาทีไปสนามบิน

It takes about twenty minutes to get there. ใชเวลาประมาณ 20 นาทีที่จะไปทีน่ ั่น
The Grand Palace and the floating marketing are very interesting.
พระบรมมหาราชวังและตลาดน้าํ นาสนใจมากครับ
Why don’t you shop at Chatuchak market?
ทําไมคุณไมไปซื้อของที่ตลาดจตุจกั รละครับ
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Driving in Bangkok is up to the traffic.
การขับรถในกรุงเทพฯ ขึ้นอยูกับการจราจร
It’s a long way to Rayong. You can stop for a drink at a store at the gas station.
ระยะทางไประยองอีกไกล คุณอาจจะหยุดหาน้ําดื่มที่รานในปมน้ํามัน
พนักงานขับรถรับจางบางรายอาจมีนามบัตรที่ระบุหมายเลขโทรศัพท เมื่อสงนามบัตรใหผูโดยสาร
ตางชาติ อาจพูดวา
This is my phone number. Please call me if you want a taxi. I can pick you up in front of
the hotel.
นี่หมายเลขโทรศัพทของผมครับ กรุณาโทรศัพทเรียกผมไดถาคุณตองการใชบริการแท็กซี่
ผมไปรับคุณไดที่หนาโรงแรมครับ
กอนที่ผูโดยสารลงจากรถ หรือเกือบถึงจุดหมายที่ผูโดยสารจะลงแลว พนักงานขับรถรับจางอาจใช
ขอความที่หลากหลาย ดังนี้
Please don’t forget anything.
อยาลืมสิ่งของไวในรถนะครับ
Please watch out for the motorcycle before getting out.
ระวังรถจักรยานยนตตอนลงจากรถนะครับ
เมื่อผูโดยสารตางชาติสอบถามขอมูลการทองเที่ยว ซึ่งพนักงานขับรถรับจางไมสามารถใหขอมูลที่
ถูกตองได ก็อาจแสดงความคิดเห็นวา
Why don’t you ask the tourist police?
ทําไมคุณไมถามตํารวจทองเที่ยวละครับ
I’ll stop and ask the police for you.
ผมจะจอดแลวถามตํารวจใหคุณครับ
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บางชวงจะมีนทิ รรศการซึง่ ผูโ ดยสารตางชาตินาจะใหความสนใจ พนักงานขับรถรับจางก็อาจพูดกับ
ผูโดยสารวา
Now there is an exhibition on Thai handicraft at this convention centre.
ตอนนีม้ ีนทิ รรศการงานฝมอื ไทยที่ศูนยประชุมแหงนี้ครับ
ถารับผูโดยสารตางชาติมาจากสนามบิน พนักงานขับรถรับจางอาจพูดคุยกับชาวตางชาติเกี่ยวกับ
การเดินทางมาเมืองไทยของเขาได แตตองเปนคําถามกลาง ๆ ที่ไมเสียมารยาท เชน
Is this your first time in Thailand?

นี่เปนครัง้ แรกที่คุณมาเมืองไทยใชไหมครับ

How long are you staying in Bangkok?

คุณจะอยูท ี่กรุงเทพฯ นานแคไหนครับ

Is this your first time in Bangkok?

นี่เปนครัง้ แรกที่คุณมากรุงเทพฯ หรือเปลาครับ

I hope you have a good time in Bangkok.

ผมหวังวาคุณจะมีความสุขที่กรุงเทพฯ นะครับ

Enjoy your stay.

ขอใหคุณอยูอ ยางมีความสุขนะครับ

การพูดคุยกับผูโดยสารจะสรางความเปนกันเองยิ่งขึ้น แตพนักงานขับรถรับจางควรพู ดคุยเฉพาะ
เรื่องทั่วไปเทานั้น อยาถามเรื่องที่เปนสวนตัวจนเกินไป เพราะแทนที่จะเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
จะกลายเปนสรางความขุนของหมองใจใหเกิดขึ้น ผูโดยสารจะมองวาไมมีมารยาทที่ถามเรื่องสวนตัว
เพราะฉะนั้น การสรางความเปน กัน เองดว ยการพูด คุย ก็ จํา เป น ตอ งสัง เกตสีหนา และคํา พู ดของ
ผูโดยสารตางชาติดวย อยาพูดหรือถามในเรื่องที่ผูโดยสารไมชอบ หรือขณะนั้นผูโดยสารรูสึกรําคาญ
แลว พนักงานขับรถรับจางตองปรับตนเองตามสถานการณทันที
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เรื่องที่ 3 การพูดแสดงความชวยเหลือ
หนาที่ของพนักงานขับรถรับจางไมเพียงแตขับรถเทานั้น แตจําเปนตองชวยเหลือผูโดยสาร
การชวยเหลือเริ่มดวยการพูดแสดงความชวยเหลือ รวมทั้งการชวยเหลือดวยแรงกายในเรื่องตาง ๆ
เมื่อพนักงานขับรถรับจางมารับผูโดยสารตางชาติที่หนาโรงแรมแหงหนึ่ง ผูโดยสารใหไปสง
ที่สถานีข นสง สายตะวั น ออก เขาจึงมี ก ระเปา เดิ น ทางใบใหญ พนั กงานขั บรถรับจ างรี บเป ดฝา
กระโปรงรถดานทาย แลวไปรับกระเปาเดินทางจากผูโดยสารตางชาติ พรอมกับพูดวา
Let me help you.

ใหผมชวยคุณครับ

ผูโดยสารพูดขอบคุณ Thank you.
พนักงานขับรถรับจางตอบรับคําขอบคุณวา
My pleasure. หรือ You’re welcome. ดวยความยินดีครับ
ผูโดยสารถามถึงหองน้ําในขณะนั่งรถรับจางไปพัทยา
Is there a toilet around here?

มีหองน้ําแถวนี้ไหมครับ

พนักงานขับรถรับจางเสนอวา
I can take you to the nearest toilet at the gas station.
ผมสามารถพาคุณไปหองน้ําที่ใกลที่สุดที่ปมน้ํามันครับ
คราวนี้ผูโดยสารตางชาติหิวน้ํา จึงบอกพนักงานขับรถรับจางวา
Can you get me a drink?

คุณหาเครื่องดื่มใหผมไดไหมครับ

The convenience store is about two kilometers from here. I can take you there.
รานสะดวกซื้ออยูหางจากตรงนี้ราว 2 กิโลเมตร ผมสามารถพาคุณไปที่นั่นไดครับ
บางครั้งผูโดยสารรีบมาก เขาบอกพนักงานขับรถรับจางวา
Can you speed up? I’m in a hurry.

คุณชวยขับเร็วอีกหนอยไดไหม ผมรีบครับ
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พนักงานขับรถรับจางเสนอผูโดยสารตางชาติวา
I can take the express way. So we will reach the airport within 20 minutes.
ผมสามารถใชทางดวน เพราะฉะนั้นเราจะไปถึงสนามบินไดภายใน 20 นาที
ผูโดยสารอาจตองเชารถไวใชทั้งวัน พนักงานขับรถรับจางจึงเสนอวา
You can hire me all day, sir. I’ll give you a fair price.
ทานเชารถผมทั้งวันก็ไดครับ ผมจะใหราคายุติธรรม
ชาวตางชาติมักไมคอยคุนเคยกับการขามถนนในบานเรา เมื่อผูโดยสารตางชาติบอกพนักงานขับรถ
รับจางวาใหสงซายมือขางหนา แตอันที่จริงเขาจะไปที่อาคารฝงตรงขาม พนักงานขับรถรับจางจึง
เสนอวา
I can make a u-turn and drop you at the opposite side. So you don’t need to cross the road, sir.
ผมสามารถกลับรถแลวสงทานที่ฝงตรงขาม ทานจะไดไมตองขามถนนครับ
พนักงานขับรถรับจางนอกจากจะพูดดวยมารยาทที่ดี สุภาพ และเหมาะสมกับสถานการณแลว สิ่งที่
จําเปนและสําคัญเปนอยางยิ่งคือ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา มีการบริการเพื่อสรางความประทับใจให
เกิดขึ้น ทั้งความประทับใจตอตัวของพนัก งานขับรถรับจา งเองและความประทับใจที่จะเกิดขึ้น
ตอคนไทยและประเทศไทยโดยรวม
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เรื่องที่ 4 การขออนุญาต
พนักงานขับรถรับจางควรนึกอยูเสมอวาขณะทําหนาที่เปนพนักงานขับรถอยูนั้น ตองคิดถึง
ความตองการและจิตใจของผูโดยสารเปนหลัก ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจะชวยสรางภาพพจนที่ดีให
คนไทย
ถาผูโดยสารกําลังรีบเดินทางไปสนามบิน เพราะเกรงวาจะไมทันเครื่องบิน พนักงานขับรถ
รับจางจะใชทางดวน แตก็จําเปนตองพูดขออนุญาตกอน ดังนี้
Can I take an express way, sir?

ใหผมใชทางดวนไดไหมครับ

ผูโดยสารรีบบอกพนักงานขับรถรับจางทันทีวา
Oh, sure. I will pay you extra.

ออ ไดเลยครับ ผมจะใหพิเศษ

บางครั้งที่พนักงานขับรถรับจางขับรถทางไกลใหผูโดยสารชาวตางชาติ และตองการแวะที่ปมน้ํามัน
เพื่อตรวจสอบยาง พนักงานขับรถรับจางจําเปนตองขออนุญาตผูโดยสารกอนแวะจอดที่ปมน้ํามัน
โดยพูดวา
Can I stop at a gas station to check the tyres?
ใหผมจอดทีป่ มน้ํามันเพื่อตรวจสอบยางนะครับ
ผูโดยสารตางชาติรีบตอบทันทีวา
Yes, go ahead.

ครับ เชิญเลยครับ

ขณะที่พนักงานขับรถรับจางกําลังพาผูโ ดยสารตางชาติไปไดสกั ระยะหนึ่ง เขารูสึกวายางแบน
จึงบอกผูโ ดยสารตางชาติวา
I think I have a flat tyre.

ผมคิดวายางรถแบนครับ

และขออนุญาตตอไปวา
Can I call another taxi for you?

ใหผมเรียกแท็กซี่คนั อื่นใหคุณไดไหมครับ
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ผูโดยสารตอบวา
No problem. Take your time.

ไมมีปญหา ตามสบายครับ

ทุกครั้งที่มีขอขัดของประการใดก็ตาม พนักงานขับรถรับจางจําเปนตองขออนุญาตผูโดยสารกอน
ดําเนินการเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อความสบายใจและมีความเขาใจที่ตรงกัน พนักงานขับรถรับจางไมค วร
แกปญหาดวยตนเองโดยไมบอกหรือขออนุญาตผูโดยสารกอน

เรื่องที่ 5 การพูดแทรกอยางสุภาพ
ชวงเวลาที่พนักงานขับรถรับจางใหบริการผูโดยสารอยูนั้น ยอมมีเวลาที่จะพูดคุยกัน บาง
ถ า ผู โ ดยสารกํ า ลั ง พู ด อยู หรื อ พู ด ยั ง ไม จ บ พนั ก งานขับ รถรั บ จ า งต อ งไม พู ด แทรก แต เ มื่ อ ใด
ที่ตองการพูด ควรเอยดวยความสุภาพวา
Excuse me

ขอโทษนะครับ

จากนั้นจึงเอยถึงเรื่องที่ตองการจะพูด หรืออาจเริ่มดวยการเรียกผูโดยสารที่อยูบนรถ คือ
sir

ทานครับ

(เปนการเรียกผูโดยสารที่เปนผูชาย)

madam

คุณผูหญิงครับ (ใชเรียกผูโ ดยสารที่เปนหญิงสูงวัย)

ma’am

คุณผูหญิงครับ (เรียกผูโดยสารที่เปนหญิงสูงวัย)

miss

คุณผูหญิงครับ (เรียกผูโดยสารที่เปนหญิงสาว)

จากนั้นพนักงานขับรถรับจางจึงพูดเรื่องราวที่ตองการจะบอกหรือจะพูดคุยกับผูโดยสารตางชาติ หาก
พนั ก งานขั บ รถรับ จ า งเข า ใจมารยาททางสั ง คมและสามารถใช ภ าษาอั ง กฤษได เ หมาะสมกั บ
สถานการณอยางนี้แลว ทานจะเปนพนักงานขับรถรับจางที่มีความสามารถอยางยิ่ง
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Exercise 1 พนักงานขับรถรับจาง จะทักทายผูโ ดยสารที่มาใชบริการอยางไร
1. ผูโดยสารหญิงสูงวัยเรียกใชบริการหลังอาหารกลางวัน
_________________________________________________________________
2. ผูโดยสารชายเรียกใชบริการหลังจากชมภาพยนตรรอบค่าํ จบ
_________________________________________________________________
3. ผูโดยสารหญิงอายุ 20 ป ใชบริการเพื่อจะเดินทางไปทํางาน
_________________________________________________________________
4. ผูโดยสารชายวัยทํางาน ดูภูมฐิ าน ใชบริการหลังรับประทานอาหารเชาเรียบรอยแลว
_________________________________________________________________
5. ผูโดยสารหญิงกลางคนเรียกใชบริการหลังทํางานลวงเวลาตอนเย็นแลว
_________________________________________________________________

Exercise 2 ลองทักทายผูโดยสารตอไปนี้
1. หญิงสาวอายุราว 20 ป
Good morning, ___________________________.
2. ผูชายทาทางภูมฐิ าน
Good evening, ___________________________.
3. ผูหญิงอายุประมาณ 65 ป
Good afternoon, __________________________.
4. ผูหญิงแตงตัวสวยงามอายุ 55 ป
Good morning, ___________________________.
5. ผูชายทํางานบริษัท
Good evening, ___________________________.
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Exercise 3 พนักงานขับรถรับจางพูดอยางไรในกรณีตอไปนี้ (ขอ 1-3) และ
พูดเมื่อตองการบอกวาอยางไร (ขอ 4-5)
1. ตองการใหผูโดยสารพูดซ้ําอีกครั้ง
__________________________________________________________
2. ตองการพูดวา “อะไรนะครับ”
__________________________________________________________
3. ตองการใหผูโดยสารพูดชา ๆ
__________________________________________________________
4. I’m sorry. I don’t understand.
__________________________________________________________
5. I beg your pardon.
__________________________________________________________

Exercise 4 พนักงานขับรถรับจางจะถามอยางไร
1. __________________________________________________________
Please drop me off at the Miramar Hotel.
2. __________________________________________________________
To Suvarnabhumi airport, please.
3. __________________________________________________________
I want to go to the Australian Embassy.
4. __________________________________________________________
Please take me to the Eastern Bus Terminal.
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5. __________________________________________________________
To BB beauty salon, please.

Exercise 5 วางคําวา please อีกแบบหนึ่ง
1. Please get in.
__________________________________________________________________
2. Please don’t forget your luggage.
__________________________________________________________________
3. Say again, please.
__________________________________________________________________
4. Drop me here, please.
__________________________________________________________________
5. Please drive, slowly.
__________________________________________________________________

Exercise 6 พนักงานขับรถรับจางจะตอบรับอยางไร
1. Keep the change.
__________________________________________________________________
2. Have a nice day.
__________________________________________________________________
3. Here your are.
__________________________________________________________________
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4. This is your tip.
__________________________________________________________________
5. See you.
__________________________________________________________________

Exercise 7 ใหตวั อยางการเสนอแนะผูโ ดยสาร
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________

Exercise 8 ใหตวั อยางการพูดแทรกอยางสุภาพ
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
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บทที่ 7
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบริการในสถานที่ตาง ๆ
สาระสําคัญ
อาชีพพนักงานบริการในสถานที่ตาง ๆ มีความจํา เปนตองรูภาษาตา งประเทศ เพราะตอง
สื่อสารกับลูกคา กับผูมาติดตอรับบริการจากสถานประกอบการหรือหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาษาอังกฤษที่ตองสื่อสารกับชาวตางประเทศ นักทองเที่ยวที่รับบริการในสถานที่ตาง ๆ เชน สถานี
รถไฟ สนามบิน โรงแรม ที่ทําการไปรษณีย หางราน บริษัท เปนตน พนักงานบริการในสถานที่ตาง ๆ
หมายรวมถึง พนักงานตอนรับที่ตองมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดวย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ใชภาษาในการตอนรับลูกคาในสถานบริการตาง ๆ ได
2. ใชภาษานําเสนอความชวยเหลือและใหบริการขอมูลแกลูกคาประเภทตาง ๆ ณ สถานบริการ
ประเภทตาง ๆ ได

ขอบขายเนื้อหา
1. ประโยคการใหบริการความชวยเหลือและบริการ รวมทั้งการตอบรับในสถานที่ตา ง ๆ เชน
ที่ทําการไปรษณีย โรงแรม เปนตน
- What can I do for you?
- May I help you?
- If you need something, please let me know.
2. การกลาวตอนรับลูกคาของพนักงานบริการประเภทตาง ๆ
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เรื่องที่ 1 การใหบริการ ณ สถานบริการประเภทตาง ๆ
(Various Services)
การใชภาษาในการนําเสนอ ใหบริการและการตอบรับ ควรใชภาษาและสํานวนที่สุภาพ ดังนี้
1. พนักงานบริการ นําเสนอบริการ โดยใชสาํ นวน ดังนี้
1.1 กลาวทักทาย
Good morning, sir/ madam.
Good afternoon, sir/ madam.
Good evening, sir/ madam.
1.2 เสนอใหบริการ
- May I help you?
- Can I help you?
- What can I do for you?
- If you need anything, please tell me.
- If you want something, please let me know.
1.3 ผูรับบริการตอบ โดยใชสาํ นวนดังนี้
- Yes, please.
- Yes, of course.
- Sure
- Certainly.
- I need __________.
- I want __________.
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1.4 การกลาวขอบคุณ
- Thank you.
- Thank you for your help.
- Thank you very much for your kindness.
1.5 การตอบรับการขอบคุณของลูกคา
- It’s my pleasure.
- It doesn’t matter.
- Don’t worry.
- Don’t mention it.
1.6 การขอความชวยเหลือ
- Excuse me, ______________________.
ตัวอยาง การนําเสนอการใหบริการและการตอบรับ ณ สถานทีต่ า ง ๆ
At the post-office (ที่ทําการไปรษณีย)
Clerk

: Good morning, sir. May I help you?

Customer : Yes, I would like to send this present to my friend in Chiangmai. What should I do?
Clerk

: You should buy a parcel-box, we’ll wrap it for you.

Customer : That’s great. How much does it cost?
Clerk

: Let me weigh your parcel. It weighs 2 gm. It takes 100 baht.

Customer : Here’s 500 baht.
Clerk

: Thank you. Here is your change.

Customer : Thank you. Good bye.
Clerk

: You’re welcome.
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Word Study (คําศัพท)
Vocabularies (คําศัพท)

Pronunciation (คําอาน)

Meaning (ความหมาย)

ชนิดของคํา

present

เพรซ´ เซินทฺ (n)

ของขวัญ

parcel-box

พารเซิล-บอคซฺ (n)

กลองพัสดุ

parcel

พารเซิล (n)

พัสดุ

weigh

เวท (v)

ชั่งน้ําหนัก

change

เชนจฺ (n)

เงินทอน

send

เซนดฺ (v)

สง

กิจกรรม 1 ใหผเู รียนจับคู ฝกบทสนทนาขางตน
Exercise 1 Choose the best answer.
1. Where can we send the parcel?
a. At the post-office
c. At the bank

b. At the police station
d. At school

2. We put the present in a _______ for sending by mail.
a. parcel
b. parcel-box
c. wrap
d. weigh
3. How much does the parcel cost?
a. 30 baht b. 50 baht

c. 100 baht d. 150 baht
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4. How does the clerk greet the customer?
a. May I help you? b. May I have this? c. Good day. d. Good bye.
5. How does the clerk say when the customer said “thank you” ?
a. Thank you.
b. O.K.
c. Bye.
d. You’re welcome.

At the train station
Clerk

: Good afternoon, sir. What can I do for you?

Passenger : I would like to buy a ticket to Hat Yai?
Clerk

: We have different classes such as
express train :

First class with air-conditioning.
Second class with air-conditioning, upper or lower bed.

rapid train :

Second class with air-conditioning, upper or lower bed.
Second class with fan, upper or lower bed.

Passenger : How many hours does it take for express train or rapid train?
Clerk

: It takes 12 hours for express train and 16 hours for rapid train.

Passenger : I prefer express train, second class with air-conditioning.
Clerk

: How many tickets do you need?

Passenger : Two please, one upper bed and one lower bed.
Clerk

: What do you prefer one-way ticket or round-trip ticket?

Passenger : Round-trip ticket for two. How much do I have to pay?
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Clerk

: Express train with air-conditioning, upper bed, one way ticket is 1,280 baht.
Round trip is 2,560 baht, but the lower one is cheaper. It costs only 1,080 baht, and
round trip is 2,160 baht. Total is 4,720 baht.

Passenger : Here is 5,000 baht.
Clerk

: Thank you sir. Here is 280 baht your change.

Passenger : Thank you. Good bye.
Clerk

: You’re welcome. Have a nice trip.

Word Study (คําศัพท)
Vocabularies (คําศัพท)

Pronunciation (คําอาน)
ชนิดของคํา

Meaning (ความหมาย)

express

อิคสฺเพรส (adj.)

ดวน

express train

อิคสฺเพรส´ เทรน (n)

รถไฟดวน

one-way ticket

วัน-เว ทิค´คิท (n)

ตั๋วเที่ยวเดียว

round-trip ticket

เรานดฺ-ทริป ทิค´คิท (v)

ตั๋วไป-กลับ
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กิจกรรม 2 Work in pair by practicing the above dialogue.
(จับคู ฝกบทสนทนาขางตน)
Exercise 2 Answer the following questions.
1. Where does the passenger want to go?
______________________________________________________________
2. Which class of train does the passenger prefer?
______________________________________________________________
3. How many hours does it take from Bangkok to Hat Yai by express train?
______________________________________________________________
4. What kind of ticket does the passenger prefer?
______________________________________________________________
5. How does the clerk bless the passenger when the conversation is ended?
______________________________________________________________
พนักงานตอนรับ
ผูปฏิบัติงานพนักงานตอนรับ (Receptionist) ถือเปนพนักงานบริการประเภทหนึ่ง
ทําหนาที่ตอนรับ หรือ รับรองแขก หรือผูที่เขามาติดตอหนวยงาน หรือสถานประกอบการ
เพื่อสอบถามขอมูล จึงตองทําหนาที่ใหขอมูลผูมาติดตอประสานงาน อํานวยความสะดวกตาม
ความตองการของผูม าติดตอ หรือลูกคา
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ลักษณะงานที่ทาํ
1. ตอนรับแขกหรือผูม าติดตอกับองคกร ดวยอัธยาศัยอันดีงาม ขอทราบนามและชือ่ ขององคกร
ของผูมาติดตอ ขอทราบชือ่ บุคคล หนวยงาน และจุดประสงค ที่ตองการติดตอหรือเขาพบ
แลวจัดการติดตอประสานงานใหตามความประสงคของผูมาติดตอ
2. ทําหนาที่ตอบขอซักถาม หรือใหขอมูลพื้นฐานตาง ๆ เกี่ยวกับองคกรแกผมู าติดตอสอบถาม
3. พนักงานตอนรับของโรงแรมจะตองทําหนาทีท่ ี่สําคัญมากที่สดุ ในการตอนรับแขกหรือลูกคา
ที่เขามาทีแ่ ผนกโดยทําหนาที่ตอนรับทักทายแขกหรือผูม าเขาพัก ดําเนินการตามขัน้ ตอนใน
การเขาพัก ติดตอประสานงานกับแผนกตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ อาจชวยทาง
โรงแรมขายบริการตาง ๆ ที่โรงแรมจัดเสนอไวบริการอีกดวย
4. ทําหนาที่นัดหมายตั วบุค คล วัน เวลา สถานที่ ของบุคลากรในองคกรใหผูมาติด ตอไดพบ
โดยมอบบัตรติดเสื้อแสดงตัวของผูมาติดตอ (ปาย Visitor) เพื่อเขาพบบุคคลที่ตองการพบ
หรือเขาไปในสถานที่ตองการใชบริการ เชน หองสมุด หรือติดตอธุรกิจ อาจทําหนาที่ธุรการ
เชน เปนพนักงานรับโทรศัพท หรือผูควบคุมโทรศัพทหมายเลขกลาง เพื่อตอบรับ และติดตอ
หมายเลขภายในที่ผูโทรศัพทเขามาตองการจะพูดดวย
5. ถาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน หรือคลีนิก อาจทําหนาที่ใหขอมูลขั้นตนแกผูที่มาขอรับ
การตรวจ หรือแจงที่ตั้งของแผนกตาง ๆ หองตรวจของผูปวย ใหกับผูปวย หรือญาติของ
ผูปวยทราบ ตอบขอซักถามตาง ๆ ตลอดจนแจกแผนพับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกัน
โรคหรือกิจกรรมของโรงพยาบาล
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ตัวอยาง
บทสนทนา พนักงานตอนรับในโรงแรม
Receptionist

: Hello, CK Park Hotel, may I help you?

พนักงานตอนรับ สวัสดีครับ โรงแรมซีเคพารค จะชวยคุณไดอยางไรครับ?
Jane
เจน
Receptionist

: Hi. I’d like to make a room reservation.
สวัสดี ฉันอยากจะจองหอง.
: Just a moment. OK, for what date?

พนักงานตอนรับ กรุณารอสักครู โอเค สําหรับวันไหนครับ?
Jane
เจน
Receptionist

: November, 26th.
วันที่ 26 พฤศจิกายน
: How many nights will you be staying?

พนักงานตอนรับ คุณจะพักกีค่ ืน ?
Jane
เจน
Receptionist

: 2 nights. What’s the room rate?
2 คืน หองราคาเทาไร?
: 1,500 baht a night plus tax. Would you like me to reserve a room for you?

พนักงานตอนรับ 1,500 บาท ตอคืน รวมภาษี คุณตองการใหผมจองหองใหสาํ หรับคุณไหม
Jane
เจน
Receptionist

: Yes, please.
ใช กรุณาดวย
: Your name?

พนักงานตอนรับ ชื่อของคุณ?
Jane
เจน

: Jane Patterson.
เจน แพทเทอรสัน
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Receptionist

: Miss Patterson, how will you pay, cash or credit card?

พนักงานตอนรับ คุณแพทเทอรสัน คุณจะชําระเงินอยางไร เงินสดหรือเครดิตการด
Jane

: Credit card.

เจน

เครดิตการด

Receptionist

: How can we contact you by phone or e-mail address?

พนักงานตอนรับ เราจะติดตอคุณไดอยางไร ทางโทรศัพทหรือทางอีเมลครับ
Jane

: My phone is ____________, and my e-mail address is ________________.

เจน

หมายเลขโทรศัพทคือ___________ และอีเมลของฉัน คือ ______________

Receptionist

: OK. You’re all set. We’ll see you on the 26th.

พนักงานตอนรับ โอเค คุณเรียบรอยแลว เราจะเจอคุณในวันที่ 26 ครับ
At the hotel counter
Receptionist

: Good afternoon, sir. May I help you?

Client

: Yes, I’m Robert Brown. I’ve reserved a room here.

Receptionist

: Mr. Robert Brown

Just a moment, sir.

Yes, I have your reservation. A single room from 25-28 June, isn’t it?
Client

: Yes, that’s right.

Receptionist

: Very good, sir. Would you please fill in this form?
Kindly sign your name here.
(after the guest finishes)
How are you going to pay, sir? By cash or credit card?

Client

: Cash.
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Receptionist

: May I see your passport, please?

Client

: Yes, here it is.

Receptionist

: Thank you, sir. Here’s your key card and breakfast coupon. Our restaurant is on
the 19th floor. Your room number is 1709. The porter will show you up.

Client

: Thank you.

Receptionist

: Thank you. Have a nice evening, sir.

สําหรับประโยคที่บอกวา Would you please fill in this form? แปลวา กรุณากรอกแบบฟอรม
ดวยคะ ซึ่งคําวา fill in แปลวา "กรอก" นั้นเราสามารถใชคําวา fill out แทนได เนื่องจากมีความหมาย
เหมือนกัน คําวา fill out สวนใหญจะใชใน America
Word Study (คําศัพท)
Vocabularies (คําศัพท)

Pronunciation (คําอาน)
ชนิดของคํา

Meaning (ความหมาย)

reservation

เร-เซอรเว´ชัน (n)

การจอง

available

อะเวล´เบิล (adj.)

เหมาะ, หาได, หางาย

special

สเพ´เชิล (adj.)

พิเศษ

offer

ออฟ´-เฟอะ (v)

เสนอ ให

discuss

ดิสคัส´ (v)

พูดคุย

single bed room

ซิง´เกิล เบด รูม (n)

หองเตียงเดีย่ ว

double bed room

ดับ´เบิล เบด รูม (n)

หองเตียงคู
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decision

ดิซิส´ชัน (n)

การตัดสินใจ, การตกลงใจ

กิจกรรม 3 Work in pair by practicing the above conversation.
(จับคูฝกบทสนทนาขางตน)
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เฉลยแบบฝกหัด
บทที่ 1 การใชภาษาทาทางในการสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน
(Language in Daily Life)
เรื่องที่ 1
การทักทายและการกลาวลา (Greeting and Leave Taking)
Exercise 1
1. b
2. c
3. b
4. a
5. a
Exercise 2
1. d
2. d
3. a
4. a
5. c
เรื่องที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.

เรื่องที่ 3

การแนะนําตนเองและผูอนื่ (Introducing Yourself and Others)
Nice to meet you, too.
This is Tik. หรือ Here’s Tik.
Nice to meet you.
may I introduce you Mrs.Roger?
Mrs. Johnson : How do you do?
Mr. Anderson : How do you do?

การใหและการสอบถามขอมูลสวนตัว (Sharing Personal Data)
ใหมีประโยคแนะนําตัวเอง ที่อยู อายุ ครอบครัว อาชีพ หรือสิ่งที่ชอบ ใหครบ 5 - 6 ประโยค
ดังตัวอยาง
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My name is ____________________. I’m ____________________ year old.
I’m ____________________.
I lived at _____________. I’ve________ sisters and ________________ brothers.
I work at ________________. I like to be ______________________________.
เรื่องที่ 4
การใชภาษากาย (Body Language)
Exercise 1
1. e
2. a
3. c
6. f
Exercise 2
1. d
2. b
3. a
เรื่องที่ 5
Exercise 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การพูดโทรศัพท (Telephone Conversation)
Lift
Insert
Listen
Dial
Speak
Replace
Remove
Ensure
Enter
Press

4. b

5. d

4. e

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

Hello
Can I speak to Pam, please?
she’s not home
take a message
call back

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

Could I speak to Jack, please?
This is Pam.
called
I would love to
Goodbye.

บทที่ 2 คุณรูสึกอยางไร (How do you feel?)
เรื่องที่ 1
Exercise 1
1.
2.
3.
4.
5.

ภาพยนตรเรื่องนี้เปนอยางไรบาง (How about the movie?)
like
like
like
like
like
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Exercise 2
1.
2.
3.
4.
5.

don’t like or dislike
don’t like or dislike
don’t like or dislike
don’t like or dislike
don’t like or dislike

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

pleased
pleased
pleased
pleasant
unpleasant

เรื่องที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.

คุณสนใจอะไร (Where are you interested in?)
It happened before Sunday afternoon.
Suda likes to dance.
Malee is interested in playing badminton.
Mana is preparing the project work in English.
Wichai will do the project work in Social Development subject.
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เรื่องที่ 3

4.
5.

เสียใจดวยนะ (Sorry to hear that.)
Mana had an accident.
The acdcident happened yesterday.
It happened while Mana was playing basketball.
He fell down as he was running to get the ball.
Mana had to stop playing basketball.
He felt sorry about that.

1.
2.
3.
4.
5.

ยินดีดวย (Congratulations!)
Congratulations!
Thanks. หรือ Thanks a lot.
you’ve worked (so) hard for it.
Thanks again.
Goodbye. หรือ See you.

1.
2.
3.

เรื่องที่ 4

บทที่ 3 คุณคิดอยางไร (What do you think?)
เรื่องที่ 1

ฉันควรสวมใสชุดไหนดีสําหรับงานเลี้ยงตอนรับ
(Which dress should I wear to the welcome party?)

Exercise
1.
2.
3.
4.

He is a surveyor about mobile phone.
It is about mobile phone.
Preecha uses his mobile phone all the time.
He uses options to call, take photos and send SMS and photos.
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5. His problem is the large bill at the end of the month.
เรื่องที่ 2
เดินซื้อของ (Shopping)
Exercise 1
1. Siriporn is in the restaurant.
2. Specials for today are hot curry with fish ball, fried rice with garlic pork
sausages and super fried noodle with seafood gravy.
3. Siriporn orders fried rice with garlic pork sausages and a small Tomyamkung.
4. She takes cold water.
5. It takes for her meal to be served just a minute.
เรื่องที่ 3
Exercise 1
1.
2.
3.
4.
5.

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

การใหบริการดานตาง ๆ (Various Services)
Suda wants to go to the police station.
No, she can't. Because she is not from this city.
The man can tell her the way.
The police station is beside the post office.
Go up the street and turn right at Saint Bernard road. The police station is
next to the post office.

This situation happens at the airport.
Suda asks airline staff.
TG 2008 will arrive at terminal C.
No, it is't in that building.
Suda should follow blue arrow.
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เรื่องที่ 4
ขอโทษ (Excuse me)
Exercise 1
1. b
2. d

3. c

4. e

5. a

Exercise 2
1. d
6. d

3. c
8. d

4. d
9. b

5. b
10. d

2. a
7. c
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บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ
(Types of English Sentence)
เรื่องที่ 1

ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสาร
(Types of Sentence for Communication)

Exercise 1
1.

Q
N

:
:

Shall I meet you tonight?
I shan't meet you tonight.

2.

Q
N

:
:

Did he plant flowers of different kinds?
He didn't plant flowers of different kinds.

3.

Q
N

:
:

Did she keep her secret very well?
She didn't keep her secret very well.

4.

Q
N

:
:

Did they sing and play the guitar?
They didn't sing and play the guitar.

5.

Q
N

:
:

Did he borrow books from the library?
He didn't borrow books from the library.

6.

Q
N

:
:

Can she speak English?
She can't speak English.
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7.

Q
N

:
:

Had the World Trade building collapsed?
The World Trade building hadn't collapsed.

8.

Q
N

:
:

Is the boy sneezing?
The boy isn't sneezing.

9.

Q
N

:
:

Does he work hard everyday?
He doesn’t work hard everyday.

10. Q
N

:
:

Must Pom invite Toom to her party?
Pom must not invite Toom to her party.

Exercise 2
1. Work harder.
2. Don't close the door.
3. Read loudly.
4. Don't smoke in this room.
5. Shut the window.
6. Visit your parent.
7. Do your homework.
8. Give me that pencil.
9. Cook Thai salad.
10. Turn the light off.

202

Exercise 3
1. What a clever man you are! หรือ How clever you are!
2. What an inteligent girl she is! หรือ How intelligent she is!
3. What a talkative man he is! หรือ How talkative he is!
4. What wise men we are!
5. What a lazy man you are!

หรือ How wise we are!
หรือ How lazy you are!

6. What a fearful animal it is! หรือ How fearful it is!
7. What funny men they are! หรือ How funny they are!
8. What a lovely man I am!
9. What a happy man he is!

หรือ How lovely I am!
หรือ How happy he is!

10. What a nice girl she is!

หรือ How nice she is!

เรื่องที่ 2
Exercise 1

ประโยคความรวม (Compound Sentence)

1. d

2. c

3. a

4. a

5. c

6. d

7. d

8. a

9. a

10. c

Exercise 2
1.
2.

I met Toom and Obb in the restaurant.
They are talkative, but they are friendly.

3.
4.

You can enroll Mathemetics or English according to your choice.
Pom ate both fried chicken and french fried.
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5.

Either Liverpool or Manchester United will win.

6.
7.

She is not only ugly but also silly.
He bought both a car and washing machine.

8.
9.

She has been very sad because her mother died.
I was very tried so I stayed at home.

10.

Today is neither Tuesday nor Friday.
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บทที่ 5 อดีตกาล (Past Tense)
เรื่องที่ 1

ทบทวนการใช Present Simple Tense, Present Continuous Tense และ Future
Simple Tense

Exercise 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The teacher teaches us English.
Her mother loves him very much.
My aunt gives me a book.
Suda kisses her mother.
The child cries loudly.
The rat catches a rat.
Malee lays down on the beach.
Suda passes the exam.
He buys a motorcycle.
They often sing an English songs.

Exercise 2
1.
2.

The children are eating mangoes.
My mother is cutting a mango.

3.
4.

Suda is studying English.
You and I are swimming in the pool.

5.

We are travelling abroad.
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6.

Thay are watching football.

7.
8.

He is going to school.
Malee is writing a letter to her friend.

9.
10.

The boy is playing in the field.
A rat is running fast.

Exereise 3
1.
2.

The movie will come soon.
Suda will go to Pattaya tomorrow.

3.
4.

The teacher will teach us English next week.
I shall go to school tomorrow.

5.
6.

We shall play tennis next month.
Malee will study in Australia next year.

7.
8.

My father will take me to Koh Samet next Sunday.
Her sister will see me at home tomorrow

9.
10.

That boy will play badminton in the afternoon.
She will work on the farm soon.

เรื่องที่ 2
Exercise 1

Past Simple Tense

1.

The play bagan at 7 p.m.

2.
3.

Malee visited Suda at home yesterday.
Suda wrote a letter to her mother.
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4.

Somebody rang the bell jsut a moment.

5.
6.

A robber broke into her house last night.
She came here yesterday.

7.
8.

They forgot to bring us a book.
We cut meat with knife.

9.
10.

May went there five years ago.
The wind blew strongly last night.

Exercise 2
1.
2.

She rode her bicycle to school.
They stood under the tree.

3.
4.

The door bell rang loudly.
They were very happy.

5.
6.

I broke the glass.
We enjoyed walking in the park.

7.
8.

Mana wrote a letter to Suda.
Malee and Wichai bought a house.

9.
10.

You sent me those pictures.
She loved classical music.

เรื่องที่ 3
Exercise 1
1.

Past Continuous Tense
While Suda was sleeping in the bedroom, Malee called her.
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2.

The workers was repairing the car at this time last week.

3.
4.

The sun was shining brightly all afternoon yesterday.
The children were playing football in the playground at 5 o’clock yesterday

5.

evening.
It was raining when we got home yesterday.

6.
7.

Suda was helping her mother in the kitchen all day yesterday.
Her baby was climbing the table when her mother came back from the

8.

market.
I saw Suda yesterday while she was getting out of taxi.

9.
10.

Exercise 2
1.

They were driving along Sukhumvit road at 6 o’clock this morning.
While the audience was clapping, the curtain fell.

I saw him when he was shopping in the Big A supermarket.

2.
3.

His mother called him when he was playing basketball.
I was reading a magazine when she brought me a cup of coffee.

4.
5.

Before you came here, I was eating pizza with my friends.
Suda was driving to work when I called.

6.
7.

John came in while his mother was cooking dinner.
While Mary was sleeping last night, someone stole her car.

8.
9.

They saw an acident while they were walking along the street.
I was reading a book when my mother arrived.
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10.
Exercise 3
1.

We were visiting my parents every Sunday while we were in Bangkok.
He stopped drinking three years ago.

2.
3.

I am studying English now.
Suda wakes up at 5 o’clock everyday.

4.
5.

Malee will finish the report tomorrow.
They are cooking some food in the kitchen at present.

6.
7.

Mana will go to America next week.
Nuch drove her new car last night.

8.
9.

The sun sets in the west.
Nipa always walked to school when she was young.

10. We were playing football at this time yesterday.

209

บทที่ 6
อาชีพพนักงานขับรถรับจาง
Exercise 1 พนักงานขับรถรับจาง จะทักทายผูโ ดยสารที่มาใชบริการอยางไร
1. Good afternoon, madam. หรือ Good afternoon, ma’am.
2. Good evening, sir.
3. Good morning, miss.
4. Good morning, sir.
5. Good evening, madam. หรือ Good evening, ma’am.

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

miss
sir
madam หรือ ma’am
madam หรือ ma’am
sir

Exercise 3 พนักงานขับรถรับจางพูดอยางไรในกรณีตอไปนี้ (ขอ 1-3) และ
พูดเมื่อตองการ บอกวาอยางไร (ขอ 4-5)
1. Again, please.
2. Pardon me.
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3. Please speak slowly.
4. ตองการใหผูโดยสารพูดซ้ําอีกครั้ง
5. ตองการใหผูโดยสารพูดซ้ําอีกครั้ง

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

Where are you going to?
Where to, sir?
Where are you going to?
Where are you going to?
Where to, miss?

Exercise 5 วางคําวา please อีกแบบหนึ่ง
1.
2.
3.
4.
5.

Get in, please
Don’t forget your luggage, please.
Please say again.
Please drop me here.
Drive slowly, please.

Exercise 6 พนักงานขับรถรับจางจะตอบรับอยางไร
1.
2.
3.
4.
5.

Thank you very much.
You too.
Thank you very much.
Thank you very much.
See you.

211

Exercise 7 ใหตวั อยางการเสนอแนะผูโ ดยสาร
1. Why don’t’ you ask the police?
2. Why don’t you go to the Emerald Buddha Temple?
3. I think you should visit the floating market?
4. I’ll show you around Bangkok.
5. Why don’t you join a group tour to Ayuttaya.

Exercise 8 ใหตวั อยางการพูดแทรกอยางสุภาพ
1. Excuse me. Can I stop at this gas station?
2. Sir. Can I take the toll way?
3. Madam. Can I use the express way?
4. Excuse me. Is this your first time in Thailand?
5. Excuse me. How long will you stay in Bangkok.
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บทที่ 7
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบริการในสถานที่ตาง ๆ
Exercise 1
1. a

2. b

3. c

4. a

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

The passenger wants to go to Hat Yai.
The passenger prefers second class with air-conditioning.
It takes 12 hours by express train.
The passenger prefers round-trip ticket.
“Have a nice trip.

5. d
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บรรณานุกรม
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, ชุด วิชาการฟง-พูด 4 (Listening-Speaking 4) หมวดวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2540. องคการคา ของคุรุ
สภา : 2542.
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, ชุด วิชาการตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธ ยมศึก ษา
ตอนตน. โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว : 2546.
ประไพพรรณ เอมชู (ดร.) และคณะ, สื่อการเรียนรูก ารศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
EN 20 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน, สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด : 2550.
สถาบันการศึกษาทางไกล สํานัก บริหารการศึก ษานอกโรงเรียน สํา นักงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ, ชุดการ
เรียนทางไกลและสมุด บันทึกกิจกรรมการเรียนรู หมวดวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รหัส
ตอ 20 (EN20) ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนตน. โรงพิมพองคการคา การรับสง สินคา และพัสดุภัณ ฑ
(ร.ส.พ.) : 2548.
สถาบันการศึกษาทางไกล สํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ชุดการเรียน
ทางไกลและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู หมวดวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รหัส ตอ 20
(EN 20) ระดับมัธ ยมศึก ษาตอนตน เลมที่ 1. บริษัทสหพันธมิตรพริ้นติ้งแอนด พลับลิชชิ่ง จํา กัด :
2551.
สถาบันการศึกษาทางไกล สํานัก บริหารการศึก ษานอกโรงเรียน สํา นักงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ, เอกสาร
เสริมหมวดวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รหัส ตอ 20 (EN 20) ระดับมัธ ยมศึก ษาตอนตน
เลมที่ 1. รังษีการพิมพ : 2549.
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สํา นักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารเสริมทักษะภาษาอังกฤษประกอบหลักสูตรฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ สําหรับแรงงานไทยกอนไปทํางานตางประเทศ (เอกสารอัดสําเนา)
สํา นัก บริห ารงานการศึก ษานอกโรงเรี ยน, สํา นัก งานปลั ดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เอกสารเสริ มการเรียนรู
ภาษาอังกฤษสําหรับ พนัก งานขับรถรับ จาง โรงพิมพอ งคก ารรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.)
กรุงเทพฯ 2548
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ, ชุดปรับความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน. โรงพิมพ
ดอกเบี้ย : 2552.
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
สาระความรูพื้นฐาน. รังษีการพิมพ : 2553.
สํา นักงานสงเสริมการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนังสือ เรียนสาระความรูพื้นฐานรายวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พต21001 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 2554.
อารี จังสถิตยกุล ภาษาอังกฤษสําหรับผูใหบริการรถโดยสาร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546.
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ภาคผนวก
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รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 7 - 10 กันยายน 2552 ณ โรงแรมอูทองอินน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.
2.
3.

นางนันฐิณี
ศรีธัญญา
นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน
นายสุรพงษ มั่นมะโน

สถาบันการศึกษาทางไกล
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (เลขานุการ)

ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 2 - 15 มกราคม 2553 ณ โรงแรมอูทองอินน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.
2.
3.

นางสาววิไล แยมสาขา
นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน
นายสุรพงษ มั่นมะโน

สถาบันการศึกษาทางไกล
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (เลขานุการ)

ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมอูทองอินน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.
2.
3.

นางสาววิไล แยมสาขา
นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน
นายสุรพงษ มั่นมะโน

สถาบันการศึกษาทางไกล
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (เลขานุการ)
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คณะผูจดั ทํา
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายประเสริฐ
ดร.ชัยยศ
นายวัชรินทร
ดร.ทองอยู
นางรักขณา

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
ตัณฑวุฑโฒ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา
นอกโรงเรียน

ศรีธัญญา

สถาบันการศึกษาทางไกล

แยมสาขา

สถาบันการศึกษาทางไกล

ผูเขียนและเรียบเรียง
นางนันฐิณี

ผูบรรณาธิการ
นางสาววิไล

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

มั่นมะโน
ศรีรตั นศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ
เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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ผูพิมพตนฉบับ
1.
2.
3.
4.
5.

นางปยวดี
คะเนสม
นางเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน
นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา
นางสาวอริศรา บานชี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบปกและภาพประกอบ
1. นายศุภโชค

ศรีรตั นศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูจดั ทํา
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายประเสริฐ
ดร.ชัยยศ
นายวัชรินทร
ดร.ทองอยู
นางศุทธินี

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
แกวไทรฮะ
งามเขตต

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา
นอกโรงเรียน

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวศรีสวาง
นางทองพิน
นางชนิดา
นางสาวสุลาง
นางสาวนภาพร

เลี้ยววาริณ
ขันอาสา
ดียิ่ง
เพ็ชรสวาง
อมรเดชาวัฒน

ขาราชการบํานาญ
หนวยศึกษานิเทศก
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ

จําจด

เลขาธิการ กศน.

2. นายนายประเสริฐ

หอมดี

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการ กศน.

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

ผูอ าํ นวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูปรับปรุงขอมูล
นางสาวนภาพร

อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ

มั่นมะโน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. นางเยาวรัตน

ปนมณีวงศ

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. นางสาวสุลาง

เพ็ชรสวาง

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6. นางสาวทิพวรรณ

วงคเรือน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7. นางสาวนภาพร

อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8. นางสาวชมพูนท

สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

