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  วิสัยทัศน..       

 
            เปนองคกรหลักในการดําเนินงานประสาน  และสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพกําลังแรงงานใหไดมาตรฐาน  มีเอกภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล  
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก 
 

  อํานาจหนาท่ี.. 
 
1. พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดําเนินการ  
    สงเสริมการทดสอบมาตรฐานและแขงขันฝมือแรงงาน 
2. ดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝมือ  
    แรงงานแกกําลังแรงงาน 
3. ดําเนินการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  ศักยภาพแรงงานและการเปน 
    ผูประกอบการ 
4. ดําเนินการประสานและสงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชน  จัดทําแผนความ  
    ตองการ แรงงานฝมือแหงชาติ  และสรางเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน 
5. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานและกฎหมาย 
    อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
6. สงเสริมการมีสวนรวมประสานความเชื่อมโยงและสรางและพัฒนาเครือขาย  
    การพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานท้ังในและตางประเทศ 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ี 
    กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



คูมือประจําตัว 
ผูรับการฝกอบรม 

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
 

  
 

โมดูลที่ 1 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันขั้นพื้นฐาน 

 
 
       กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 กระทรวงแรงงาน 

 
 

 
                  สงวนลิขสิทธ์ิโดย กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 



คํานํา 
 
 โลกปจจุบันเปนโลกยุคไรพรมแดน ประชาชนของแตละประเทศไปมาหาสูกัน
เพื่อการทํางาน การประกอบธุรกิจ และการทองเที่ยว ระหวางประชาชนแตละประเทศที่ใชภาษา
ตางกัน ภาษาตางประเทศที่เปนสื่อกลางซึ่งสามารถสื่อสารระหวางกันได จึงเปนสิ่งที่จําเปนและ
มีความสําคัญสําหรับยุคปจจุบันและอนาคต รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองดังกลาว
จึงไดจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2552 ใหกระทรวงแรงงานเพื่อจัดทําโครงการเตรียมความ
พรอมดานภาษาตางประเทศใหแรงงานไทยเพื่อใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการประกอบ
อาชีพทั้งในและตางประเทศ  กระทรวงแรงงานจึงไดมอบหมายใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดทํา
โครงการเพิ่มศักยภาพดานภาษาเพื่อการทํางาน โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงอบรม
ภาษาตางประเทศ 3 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุน ภาษาจีน)ใหแกกลุมแรงงาน 3 กลุม ไดแก 
แรงงานใหม นักเรียน ปวช. ปวส. นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปสุดทาย ผูที่อยูในตลาดแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ ผูวางงานจํานวน 10,000 
คน 
 หลักสูตรทั้ง 3 ภาษาแบงออกเปน 3 โมดูลๆละ 33 ชั่วโมงเปนภาษาที่ใชสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน และภาษาที่ใชในการทํางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว และบริการ รวมท้ังจัดทําคูมือฝกภาษา จํานวน 3 เลม (โมดูลละ 1 เลม) และสื่อเสียงใน
รูปแบบ CD เพื่อแจกใหแกผูเขารับการอบรมใชฝกฝนดวยตนเอง 
 กรมพัฒนาฝมือแรงงานหวังวาคูมือพกพาภาษาอังกฤษเลมน้ีคงจะเปน
ประโยชนแกผูเขารับการอบรมที่สนใจจะพัฒนาตนเองใหสามารถพูดภาษาอังกฤษไดชํานาญ
มากข้ึน และขอขอบคุณสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง และผูที่มีสวนสนับสนุนทุกทาน
ไว ณ โอกาสน้ี 
 
 
                                                                                              

                  
                
                 (นาย นคร ศิลปอาชา) 

                                                                                           อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
                                                                                                     26  พฤษภาคม 2552 
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โมดลูที ่1 ภาษาในชวีติประจาํวนัข ัน้พืน้ฐาน 

บทที ่1  พยญัชนะ การผสมพยญัชนะ
และการออกเสยีงทีถ่กูตอ้ง 
Track 1 
I.  พยญัชนะตน้ 

 
พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 

ก G/g
 

รปู คาํศพัท์
คาํอา่น 

คาํแปล 
 

 1. good 
กูด้ 

 

ด ี
 

2.  
 
 

go 
โก 
 

ไป 
 

3.  

 
 

gum 
กมั 

เหงอืก/ 
หมากฝร่ัง 
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พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
ข ค ฆ C/c : K/k 

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 
 

cat 
แคท้ 

แมว 

2. 

 
 

car 
คาร 

รถ 

3.   king 
คงิ 
 

พระราชา 
 

4. 

 

key 
คยี ์

กญุแจ 
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5.  

 
 

kiss 
คสฺิส 

จบู 

 
 

พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
จ J/j

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 
 
 
 
 

jar 
จาร ์

ขวดโหล/ 
เหยอืก/ ไห 

2. 
 
 
 
 
 

jeans 
จนฺีส 

กางเกงยนีส ์
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3.  

 
 

job 
จ๊อบ 

งาน 

 
 
Practice saying the following phrases and 
sentences.  
(แพรค้ทซิ เซย้อ์ ิง้ เธอะ ฟ้อลโลวอิง้ เฟรซ้เซส 
แอนฺด เซ็นเทน้เซส.)  
ฝึกออกเสยีงวลแีละประโยคตอ่ไปนี ้
1. Jim enjoys wearing jeans. 
    (จมิ เอ็นจอยฺส แวร้ิง่ จนฺีส) 
    จมิชอบใสก่างเกงยนีส ์
2.  Grandma has good gums. 
    (แกรนฺดม์า่ แฮส้ กูด๊ กมฺัส) 
    ยา่/ยายมเีหงอืกด ี
3.  The girls get chewing gum. 
     (เธอะ เกริลฺ์ส เก็ท ชวิอิง้/ชอูิง้ กมั) 
     เด็กๆ ผูห้ญงิไปเอาหมากฝร่ัง 
4.  The king is kind. 
     (เธอะ คงิ อสิ คา้ยฺด) 
     พระราชาใจด ี
 



 5
พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 

ฉ/ช Ch/ch(เสยีงส ัน้) 
Sh/sh (เสยีงยาว) 

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1.   

 
 

chain 
เชน 

โซ ่
 
 
 

2.  

 

chair 
แชร 

เกา้อี ้

3. 

 

ship 
ชพิ 

เรอื 

4. 

 

shirt 
เชริท์ 

เสือ้เช ิต้ 
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พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 

ย/ญ Y/y 
 

รปู คาํศพัท์
คาํอา่น 

คาํแปล 
 

1. 

 
 

yawn 
ยอวน์ 

หาว 

2. 

 
 

yogurt 
โยเ้กริท์ 

นมเปรีย้ว 

3. 

 
 

yoyo 
โยโย ่

ลกูดิง่ 
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พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
ด D/d

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. doctor 

ดอ๊คเทอ่ร 
แพทย/์ 
หมอ 

2. 

 
 

drum 
ดรัม 

กลอง 

3. 

 
 

deer 
เดยีร 

กวาง 
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Say the names of the following pictures in 
English. 
(เซย ์เธอะ เนมฺส ออ๊ฟ เธอะ ฟ้อลโลวอิง้ พคิ
เชอ่รส์ อนิ อิง้ล ิช่.) 
พดูชือ่ของรปูภาพตอ่ไปนีเ้ป็นภาษาองักฤษ 
 
1. 
 
 

2.  
 

3.  
 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 
      
  

8.  
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9. 

 

10. 

 
 

พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
ท T/t

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 

turtle 
เทอ้รเทิล่ 

 
 

เตา่ 

2.  
 
 
 

table 
เทเ้บิล้ 

โตะ๊ 

3. 

 

tree 
ทร ี

ตน้ไม ้
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พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
น N/n 

 
 

รปู คาํศพัท์
คาํอา่น 

คาํแปล 
 

1. 

 

nurse 
เนริส์ 

พยาบาล 

2.  nephew 
เนพ้ฟิว 

หลานชาย 

3. 

 

notebook 
โนท้บุค๊ 

สมดุ/ 
คอมพวิเตอ้ร์
ขนาดพกพา 
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Which of the following pictures do not 
belong to the group?  
(วชิ ออ๊ฟ เธอะ ฟ้อลโลวอิง้ พคิเชอ่รส์ ด ูนอ้ท บี
ลอง ท ูเธอะ กรุพ๊?) 
รปูตอ่ไปนีร้ปูใดไมเ่ขา้พวก 
 
1. 

 
 

 

2. 

  
 

3. 
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4. 

 
 

 
5. 

 
 

  

6. 
 

   
7.  

   
8. 
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9. 

 

 

10. 
 
   

 
 

พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
ม M/m

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 

milk 
มิลฺ้ค 

นม 

2. 
 

mouse 
เมา้ส 

อปุกรณ์ 
เคลือ่น
ตําแหน่ง 
(เมา้ส)์ 
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3. 

 
 

moon 
มนู 

พระจันทร ์

 
พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 

ร R/r
 

รปู คาํศพัท์
คาํอา่น 

คาํแปล 
 

1. 

 
 

ring 
รงิ 

แหวน 

2. 

 
 

rain 
เรน 

ฝน 
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3. 

 

round 
ราวนด์ 

ทรงกลม 

 
พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 

ล L/l
 

รปู คาํศพัท์
คาํอา่น 

คาํแปล 
 

1. lamp 
แลมฺ้พ 

โคมไฟ 

2. lobster 
ลอ้บสเตอ้ร 

กุง้มังกร 

3. 

 

lorry 
ลอ้รร์ี ่

รถบรรทกุ 
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พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
ว W/w 

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 
 

window 
วิน้โดว้ 

หนา้ตา่ง 

2. 

 
 

wolf 
วูล้ฟ์ 

สนัุขจิง้จอก 

3. 

 

walk 
วอลค์ 

เดนิ 
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Say the beginning sound of the following 
pictures.  
(เซย ์ เธอะ บกีนินิง่ ซาวด ์ออ๊ฟ เธอะ ฟ้อลโลวอิง้ 
พคิเชอ่รส์)  
ออกเสยีงพยญัชนะตน้ของคาํตอ่ไปนี ้
 
1.  
 

5. 

 

2.  
 
 
 
 

6. 

 

3. 
 
 

7.  
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4. 
 
 
 
 

8. 
 

 
 

พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
ส/ซ S/s

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 
 

sick 
ซคฺิค 

ไมส่บาย 

2. 

 
 

sea 
ซี ่

ทะเล 
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3.  

 
 

soap 
โซพ้ 

สบู ่

 
 
Practice saying the following phrases and 
sentences.  
(แพรค้ทซิ เซย้อ์ ิง้ เธอะ ฟ้อลโลวอิง้ เฟรซ้เซส 
แอนฺด เซ็นเทน้เซส)  
ฝึกออกเสยีงวลแีละประโยคตอ่ไปนี ้

1.  Seashells.  
          (ซเีชลฺส) 
          หอยทะเล 
      2.  She sells shells.  
          (ช ีเซลฺส เชลฺส) 
           เธอขายหอย 
      3.  She sells seashells. 
          (ช ีเซลฺส ซีเ้ชลฺส) 
           เธอขายหอยทะเล 
      4.  Seashore. 
          (ซี ้ชอ่ร) 
           ชายทะเล 
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      5.  She sells seashells by the 
 seashore. 
           (ช ีเซลฺส ซีเ้ชลฺส บาย เธอะ ซีช้อ่ร 
           เธอขายหอยทะเลทีช่ายทะเล 
 
ฝึกพดูหลายๆ ครัง้ 
She sells seashells by the seashore, the 
shells that she sells are seashells I’m sure. 
ถา้คลอ่งแลว้ลองประโยคนีด้ ู
One shot of Scott's Schnapps stopped 
Schwab's watch. 
 
 

พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
บ B/b

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 

book 
บุค้ 

หนังสอื 
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2. 

 
 

bike 
ไบค๊ 

รถจักรยาน 

3. 

 
 

bench 
เบนฺ้ช 

มา้น่ัง 

 
 

พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
พ/ผ P/p

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 
 

pencil 
เพน้ซิล่ 

ดนิสอ 



 22
2. 

 
 

printer 
พริน้เทอ่ร 

เครือ่งพมิพ ์

3. 

 
 

papaya 
พะ่พา้ยา่ 

มะละกอ 

 
 

พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
ฟ/ฝ F/f

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 
 

fruits 
ฟรทฺุส 

ผลไม ้
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2. 

 

fat 
แฟ้ท 

 
 
 

อว้น 

3. 

 

five 
ไฟ้ฟ 

 
 
 

หา้ 

 
พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 

ห/ฮ H/h
 

รปู คาํศพัท์
คาํอา่น 

คาํแปล 
 

1. 

 

hat 
แฮท 

หมวก 

2. 

 

heart 
ฮารท์ 

หวัใจ 
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3. 

 

home 
โฮม 

 
 
 

บา้น 

 
 

พยญัชนะไทย พยญัชนะองักฤษ 
อ H/h

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 
 
 

hour 
อาวเวอ่ร 

ชัว่โมง 

2. 

 
 

heir 
แอร 

ทายาท 
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3. 

 
 

honest 
ออนเนสฺ้ท 

ซือ่สตัย ์

 
In group and individually, practice saying 
the following sentences.  
(อนิ กรุพ๊ แอนฺด อนิดวิดิว่ลลี ่แพรค้ทซิ เซย้อ์ ิง้ 
เธอะ ฟ้อลโลวอิง้ เซ็นเทน้เซส)  
ฝึกออกเสยีงประโยคตอ่ไปนีท้ ัง้แบบกลุม่และ
รายบคุคล 
 
Betty Botter bought a bit of butter. 
 
The butter Betty Botter bought was a bit 
bitter and made her batter bitter. 
 
But a bit of better butter makes better 
batter. 
 
So Betty Botter bought a bit of better 
butter. 
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Making Betty Botter's bitter batter better. 
 
 
 
II. สระ 
 

สระไทย สระองักฤษ 
สระ อะ A/a

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 
 

again 
อะเกน 

อกี/ 
อกีครัง้ 

2. 

 
 

award 
อะวอรด์ 

ใหร้างวลั 
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3. 

 

away 
อะเวย ์

ไป/ 
ออกไป 

 
 

สระไทย สระองักฤษ 
 สระ อา A/a

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 
 

star 
สตาร 

ดาว 

2. 

 
 

park 
พา้รค์ 

สวนสา 
ธารณะ 
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3. 

 
 

market 
มา้รเค็ท 

ตลาด 

 
 

สระไทย สระองักฤษ 
 สระ เอ A/a

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 
 
 

play 
เพลฺย ์

เลน่ 

2. 

 
 

bay 
เบย ์

อา่ว 
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3. 

 
 

snake 
สเนค้ 

ง ู

 
 

สระไทย สระองักฤษ 
สระ แอ A/a

 
 

รปู คาํศพัท์
คาํอา่น 

คาํแปล 
 

1.  

 
 

ambulance 
แอมบแูลน่ซ 

รถพยาบาล 

2. 

 

ant 
แอนฺ๊ท 

มด 
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3. 

 
 

angry 
แอง๊กรี ้

โกรธ 

 
สระไทย สระองักฤษ 
สระ ออ A/a

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 
 

war 
วอร 

สงคราม 

2.  

 
 

draw 
ดรอว ์

วาด(รปู) 
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3. 

 
 

mall 
มอลฺล 

ศนูยก์ารคา้ 

 
 

สระไทย สระองักฤษ 
 สระ เอ E/e

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

 
1. 

 
 
 

pen 
เพน 

ปากกา 

2. 

 
 

elbow 
เอล๊โบว้ 

 
 

ขอ้ศอก 
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3. 

 

letter 
เล็ทเทอ่ร 

จดหมาย 

 
สระไทย สระองักฤษ 
 สระ อ ี E/e

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น 
คาํแปล 

1. 

 
 

eraser 
อเีรเ้ซอ่ร 

ยางลบ 

2. 

 
 

eat 
อีท้ 

กนิ/  
รับประทาน 

3. 

 

bee 
บ ี

ผึง้ 
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สระไทย สระองักฤษ 
 สระ ไอ/ใอ I/i

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น
คาํแปล 

1. 

 

fire 
ฟายเออ้ร 

ไฟ 

2. 

 

bite 
ไบท๊ 

กดั 

3. 

 

dive 
ไดฟ้ 

ดําน้ํา 

 
สระไทย สระองักฤษ 
สระ อ ิ I/i
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รปู คาํศพัท์

คาํอา่น
คาํแปล 

1. 

 
 
 

sit 
ซทิ 

น่ัง 

2. 

 
 

cliff 
คลฟฺิฟ 

หนา้ผา 

3. 

 
 

big 
บิ๊ก 

ใหญ ่
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สระไทย สระองักฤษ 
สระ โอ O/o

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น
คาํแปล 

1. 

 
 

opener 
โอเ๊พนิเน่อร 

ทีเ่ปิดขวด 

2. 

 
 

oval 
โอว๊ัล่ 

 

รปูร/ีรปูไข ่

3. 

 
 

opinion 
โอพเินีย่น 

ความเห็น 
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สระไทย สระองักฤษ 
สระ ออ O/o 

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น
คาํแปล 

1. 

 
 

orchestra 
ออเคส้ทรา่ 

วงดนตรปีระเภท
หนึง่ 

2. 

 
 

otter 
ออ๊ตเทอ่ร 

ตวันาก 

3. 

 
 

fox 
ฟ็อกฺซ 

สนัุขจิง้จอก 
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สระไทย สระองักฤษ 
สระ อ ู U/u  

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น
คาํแปล 

1. 

 
 
 

tuna 
ทูน่้า 

ปลา 
ทนู่า 

2. 

 
 

ruby    
รูบ้ ี ้

ทับทมิ 

3. 

 
 

Pluto 
พลโูท ่

ดาวพลโูต 
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สระไทย สระองักฤษ 
สระ อะ U/u  

 
รปู คาํศพัท์

คาํอา่น
คาํแปล 

1. 

 
 

bug 
บั๊ก 

แมลงปีกแข็ง 

2. 

 
 

pup 
พัพ 

ลกูสนัุข 

3. 

 
 

mug 
มัก 

เหยอืก 
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Try reading the following words in English. 
(ทรา้ย รีด้ด ิง้ เธอะ ฟ้อลโลวอิง้ เวริดฺ์ส อนิ อิง๊ล ิช่) 
ลองอา่นคาํตอ่ไปนีเ้ป็นภาษาองักฤษ 
1.  offer 
2.  cutter 
3.  ruler 
4.  mugger 
5.  bigger 
6.  diver 
7.  letter 
8.  eraser 
9.  opener 
10. player 
 
More sentences to practice your 
pronunciation.(มอร เซ็นเทน้เซส ท ูแพรค้ทซิ 
ยวัร โพรนนัซเิอช๊ ัน่) 
ประโยคสาํหรบัฝึกการออกเสยีงเพิม่เตมิ 
 
►  I saw Susie sitting in a shoe shine shop. 
Where she sits she shines, and where she 
shines she sits. 
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►  How many cookies could a good cook cook? 
If a good cook could cook cookies, a good 
cook could cook as much cookies as a good 
cook who could cook cookies. 
 
► "I wish to wish the wish you wish to wish, 
but if you wish the wish the witch wishes, I 
won't wish the wish you wish to wish." 
 
►I thought a thought 
But the thought I thought 
Was not the thought 
I thought I thought. 
 
(วทิยากรสอนการออกเสยีง th ซึง่เป็นเสยีงพเิศษ ไม่
มใีนภาษาไทย)  
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โมดลูที ่1 
บทที ่ 2 : การทกัทาย การแนะนํา
ตวัเอง การแนะนําใหรู้จ้กัผูอ้ ืน่อยา่ง
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

 
Track 2 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 

คาํศพัท ์
 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท์
คําอา่น

คําแปล 

1. Hello 
เฮลโล

สวสัด ี
 

2. Good morning 
กูด้ มอ้รนิง่ 

สวสัด ี(ตอนเชา้) 

3. Good 
afternoon 

กูด้ อา๊ฟเทอ่รนูน

สวสัด ี 
(ตอนกลางวนั) 

4. Good 
evening 
กูด้ อี๊ฟนิง่ 

สวสัด ี(ตอนเย็น) 

5. Good day 
กูด้ เดย้ ์

 

คํากลา่วลา 
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6. How are you? 

ฮาว อา๊ร ย ู
สบายดหีรอื 

7. How do you 
do? 

ฮาว ด ูย ูดู๊

สบายดหีรอื 

8. fine 
ฟายฺน

สบายด ี

9. not well 
นอ้ท เวลฺล

ไมค่อ่ยสบาย 

10. nice 
ไนซ้

ด/ีสวย 

11. name 
เนม

ชือ่ 
 

12. last name/ 
family name 
ลา้สฺท เนม/ 
แฟ้มมลิี ่เนม 

 

นามสกลุ 
 

13. what 
วอ้ท

อะไร 

14. friend 
เฟรนฺด

เพือ่น 

15. colleague 
คอ้ลลคี

เพือ่นรว่มงาน 
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16. roommate 

รูม้เมท
เพือ่นรว่มหอ้ง 

17. meet 
มีท้

พบ/ รูจั้กกนั 

18. introduce 
อนิโทรดิว้ซ

แนะนํา 

19. Here’s… 
เฮยฺีรส์

นีค่อื.. 

20. This is 
ธสิ อสิ… 

นีค่อื.. 

 
 
II.  Phrases and sentences (เฟรซ้เซส แอน๋ด 
เซ็นเทน้เซส) =  วลแีละประโยค 
 

1.   Hello! How are you? 
    (เฮลโล ่ฮาว อา๊ร ย?ู) 
    สวสัด ีสบายดหีรอื 
 2.   I’m fine, thank you. 
    (แอม ฟ้ายฺน, แธง้คิว่.) 
      สบายด ีขอบคณุ 
3.   And you? 
     (แอนฺด ยู?้) 
    แลว้คณุละ่ 
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4.   I don’t feel well. 
     (ไอ ดอ้นฺท ฟีล เวล่ล.) 
    ผม/ฉันรูส้กึไมค่อ่ยสบาย 
5.   How do you do? 
    (ฮาว ด ูย ูดู?๊) 
    สบายดหีรอืครับ/คะ 
6.   My name is………. 
    (มาย เนม อสิ ……..) 
    ผม/ฉันชือ่ …………. 
7. Here’s my friend. His/Her name  

is _____. 
   (เฮยีรส์ มาย เฟรฺนฺด ฮสิ/เฮอฺร เนม อสิ….) 
     นีเ่พือ่นของผม/ฉัน  เขา/เธอชือ่…… 
8.   Let me introduce my colleague. 
    (เล็ท ม ีอนิโทรดิ๊วซ มาย คอ้ลลคี.) 
    ขออนุญาตผมแนะนําเพือ่นรว่มงาน 
9.   This is my roommate, _____. 
    (ธสิ อสิ มาย รูม้เมท, ______ .) 
    นี ่........เพือ่นรว่มหอ้งของผม/ฉัน 
10.  Nice to meet you. 
    (ไนซ้ ท ูมีท้ ย.ู) 
    ยนิดทีีไ่ดพ้บคณุ 
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11.  Nice talking to you.   
      (ไนซ้ ทอ้ลค์คิง่ ท ูย.ู) 
    ยนิดทีีไ่ดค้ยุกบัคณุ 
12.  Have you met my friend? 
    (แฮฟ้ ย ูเม็ท มาย เฟรนฺ้ด?) 
      คณุรูจั้กเพือ่นของผม/ฉันหรอืยัง 
13.  Good morning, my name is ___. 
    (กูด้ มอ้รนิง่, มา้ย เนม อสิ ______.) 
    สวสัด(ีตอนเชา้) ผม/ฉันชือ่______) 
14.  What’s your name? 
    (วอ้ทฺส ยัวร เนม้?) 
    คณุชือ่อะไร  
15.  Good evening, let me introduce 

    myself. 
    (กูด้ อีฟ้นิง่, เล็ท ม ีอนิโทรดิวฺ้ซ มาย
    เซลฺ้ฟ.) 

    สวสัด ี(ตอนเย็น) ขออนุญาตแนะนําตวัเอง 
16.  What’s the name of your colleague? 
      (วอ้ทฺส เธอะ เนม ออ๊ฟ ยัวร คอ้ลลคี?) 
      เพือ่นรว่มงานของคณุชือ่อะไร 
17.  Where are you from? 
      (แวร อาร ยู ้ฟรอ้ม?) 
    คณุมาจากทีไ่หน 
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18.  I’m from Bangkok, Thailand. 
    (แอม ฟรอม แบง๊ค็อค, ไทแ้ลนฺ่ด.) 
    ผม/ฉันมาจากกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
19.  What about you? 
    (วอ้ท อะเบา๊ท ย?ู) 
    แลว้คณุละ่ 
20. See you later. 
      (ซ ีย ูเลเ้ทอ่ร.) 
    แลว้พบกนัใหม ่
 

 
III.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) =บท
สนทนา 
Conversation 1 : A conversation between a 
new worker (Natee) and an old worker (Dave) 
during their first meeting at a construction 
site. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ นวิ 
เวริค์เคอ่ร นท ีแอนฺ๋ด แอน โอลฺด เวริค์เคอ่ร เดฟ้  
ดิ๊วริง่ แธร เฟิรสฺ์ท มทีทิง่ แอท้ อะ คอนสตร๊ัคชัน่ 
ไซท้) 
บทสนทนาระหวา่งนทคีนงานใหมก่บัเดฟคนงานเกา่
ในการพบกนัครัง้แรกทีส่ถานทีก่อ่สรา้ง 
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Dave :  Good morning. Let me 
  introduce myself. I’m Dave. 
  (กูด้ มอ้รนิง่. เล็ท ม ีอนิโทรดิวฺ้ซ 
  มายเซลฺ้ฟ.  แอม เดฟ้) 
  สวสัด ี(ตอนเชา้) ขออนุญาตผม
  แนะนําตวัเอง  ผมชือ่เดฟครับ 
Natee :  Good morning. My name is 
  Natee.  
  (กูด้ มอ้รนิง่.  มาย เนม อสิ นท.ี)
  สวสัด ี(ตอนเชา้) ผมชือ่นทคีรับ 
 

(Shaking hands) 
               (เชค้คิง่ แฮนฺ่ดส์)   จับมอื 
 
 
Dave :  How are you today, Natee? 
  (ฮาว อาร ย ูทเูดย้ ์นท?ี) 
  สบายดหีรอืครับ คณุนท ี
Natee :  I’m fine. What about you? 
  (แอม ฟ้ายฺน. วอ้ท อะเบา๊ท ย?ู) 
  ผมสบายด ีคณุละ่ครับ 
Dave :  I’m okay,thank you. Are you 
  new here? 
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  (แอม โอเค,๊ แธง้คิว่. อาร ย ูนวิ 
  เฮีย้ร?) 

สบายด ีขอบคณุ  คณุเป็นคนงาน
 ใหมท่ีน่ีห่รอื 

Natee :  Yes, today is my first day. 
  (เยส, ทเูดย ์อสิ มาย เฟิรสฺ์ท เดย.์) 
  ใชค่รับ วนันีเ้ป็นวนัทํางานวนัแรก
  ของผม 
Dave :  Have a great day! 
  (แฮฟ้ อะ เกรท้ เดย!์) 
  ขอใหเ้ป็นวนัทีด่ขีองคณุนะครับ 
Natee :  Thanks.  
  (แธง้คส์.) 
  ขอบคณุมากครับ 
 

  
Conversation 2 :A conversation between two 
Thai workers (Manop and Chaiya) and a local 
worker (Tim) at their workplace.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี ท ูไท ้
เวริค์เคอ่รส์ มานพ แอนฺ๋ด ไชยา แอนฺด อะ โลค้ัล่ 
เวริค์เคอ่ร ทมิ แอท้ แธร เวริค์เพลซ้)  
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บทสนทนาระหวา่งคนงานไทย 2 คนมานพและไชยา 
กบั คนงานทอ้งถิน่ ทมิ ในทีทํ่างานของพวกเขา 

 
Tim  :  Good morning, Manop. How 
  are you today? 
  (กูด้ มอ้รนิง่, มานพ ฮาว อาร ย ู 
  ทเูดย?์) 
  สวสัด ี(ตอนเชา้) มานพ วนันีค้ณุ
  เป็นอยา่งไรบา้ง 
Manop :  Fine, thank you. What about 
  you? 
  (ฟ้ายฺน, แธง้คิว่. วอ้ท อะเบา๊ท ย?ู) 
  สบายดคีรับ ขอบคณุ แลว้คณุละ่ 
Tim :  I’m not feeling well. I have 
  a slight headache, but I’ll 
  be fine. 
  (แอม นอ้ท ฟ้ีลลิง่ เวลฺล. ไอ แฮฟ้ 
  อะ สไลท้ เฮด้เอ็ค, บัท่ ไอล บ ี
  ฟ้ายฺน.) 
  วนันีผ้มไมค่อ่ยสบายเทา่ไร  ผม
  ปวดหวันดิหน่อยแตเ่ดีย๋วก็หาย 
Manop :  Have you met Chaiya, our 
  new colleague? 
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  (แฮฟ้ ย ูเม็ท ไชยา อาวเวอ่ร นวิ 
  คอลลีค้?) 
  คณุรูจั้กไชยาเพือ่นรว่มงานคนใหม่
  ของเราหรอืยัง 
Tim :  No, not yet. Hi, Chaiya. 
  (โน,้นอ้ท เย็ท. ฮา้ย, ไชยา.) 
  ยังเลย  สวสัด ีไชยา  
 
  (Shaking hands) 
               (เชค้คิง่ แฮนฺ่ดส์)   จับมอื 
 
  Nice to meet you. 
  (ไนซ้ ท ูมที ย.ู) 
  ยนิดทีีไ่ดพ้บคณุ 
Chaiya :  Hi, Tim. Nice to meet you 
  too. 
  (ฮา้ย, ทมิ.ไนซ้ ท ูมที ย ูทู)้ 
  สวสัดคีรับ ทมิ ยนิดทีีไ่ดพ้บเชน่กนั 
Tim :  Is today your first day 
  here?  
  (อสิ ทเูดย ์ยวัร เฟิรสฺ์ท เดย ์เฮีย้ร?) 
  วนันีเ้ป็นวนัทํางานวนัแรกของคณุ
  หรอื 
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Chaiya :  No, I started working here 
  a week ago.   
  (โน่, ไอ สตา๊รท์เทด เวริค์คิง่ เฮยีร 
  อะ วีค้ อะโก.) 
  ไมใ่ชค่รับ ผมเริม่ทํางานตัง้แต่
  อาทติยท์ีแ่ลว้ 
Tim :  Oh. 
  (โอห๊.์) 
  อยา่งนัน้หรอื 
Manop :  Let’s get to work now. 
  (เล็ทส เก็ท ท ูเวริค์ น่าว.) 
  ไปทํางานกนัเถอะ 
Tim& : Ok. Let’s go. 
Chaiya     (โอเค.๊ เล็ทส โก.๊) 
  ตกลง  ไปกนัเถอะ 

 
 
IV. Grammar (แกรม๊มา่ร)= ไวยากรณ ์
การใช ้Present Simple Tense  
รปูประโยค  
:  ประธาน + กรยิาชอ่ง 1 + กรรม/สว่นขยาย 
เชน่  
►:  My mother gets up early every day. 
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►:  Children love toys. 
►:  Most of the Thai people are Buddhist. 
 
ใช ้Present Simple Tense ในกรณีตอ่ไปนี ้
1.  ใชก้บัเหตกุารณ์ทีเ่ป็นจรงิเสมอหรอืเหตกุารณ์ที่
เป็นไปตามธรรมชาต ิเชน่ 
►  Roses are red.  
     (ดอกกหุลาบมสีแีดง) 
►  Fire is hot.  
     (ไฟรอ้น) 
   
2.  ใชก้บัความจรงิทางภมูศิาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
►  Chiangmai is in the northern part of      
     Thailand.  
     (เชยีงใหมต่ัง้อยูใ่นภาคเหนอืของประเทศไทย) 
►  Water boils at 100 degree Celsius.      
     (น้ําเดอืดทีอ่ณุหภมู ิ100 องศาเซลเซยีส) 

3.  ใชแ้สดงถงึการกระทําทีเ่ป็นปกติ
นสิยั หรอืการกระทํานัน้เกดิขึน้เป็น
ประจํา  โดยม ี Adverb of  



 53
  
Frequency แสดง เชน่                                       
►  I have my breakfast every day.      
(ผม/ฉันรับประทานอาหารทกุวนั)                                
►  My husband usually washes the car on               
weekends.          
(สามขีองฉันลา้งรถในวนัหยดุสดุสปัดาหเ์ป็นประจํา) 

4.  ใชเ้มือ่พดูถงึกําหนดเวลา เชน่ ตารางรถไฟ  เวลา
ฉายหนัง เวลาเริม่การแสดงฯลฯ และกําหนดการที่
จัดเตรยีมไวเ้รยีบรอ้ยแลว้  เชน่                             
►  The first show starts at 2.00 p.m. daily. 
(การแสดงรอบแรกเริม่บา่ยสองโมงทกุวนั)                             
►  This restaurant closes at 11.00 p.m. 
(ภตัตาคารนีปิ้ดเวลาหา้ทุม่) 

ขอ้สงัเกต : *  ถา้ประธานเป็นเอกพจนก์รยิาตอ้งเตมิ 
s เสมอ  เชน่   
 She sings beautifully. 
 
  สําหรับ verb to be ตอ้งเปลีย่นเป็น is 
 Linda is a great singer. 
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-  สําหรับ verb to have ตอ้งเปลีย่นเป็น has 
 John has one brother. 

 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
 
Who am I ? : Type up a list of 
between 15-20 names of current 

famous people e.g. Bird Thongchai, Ko Tee, 
Tata Young,Tiger Woods etc. (or use pictures 
from newspaper and magazines) and cut into 
slips of paper approx. 1 1/2 " by 3". Show the 
names or pictures to the class so the 
trainees have some ideas about these people. 
Make sure that the trainees know who they 
are. Pin a slip of paper onto each trainee's 
back. Trainees circulate and ask each other 
Yes or No questions about the person's name 
pinned to their backs until they guess who 
they "are". The questions ask can be.. 
 Is it a man? 
 Is he/she a singer? 
 Is he/she young?  etc. 
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The trainer can either stop the activity when 
a good number of trainees can find who the  
persons on their backs are or let them go on 
until everyone finds the answer. 
 
ผม/ฉนัคอืใคร 
 
วทิยากรเตรยีมเขยีนชือ่บคุคลทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัดใีนขณะ 
นัน้ประมาณ 15-20 ชือ่ลงบนกระดาษขนาดประมาณ 
1.5 x 3 นิว้  (อาจจะใชร้ปูจากหนังสอืพมิพห์รอื
นติยสารก็ได)้  วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการฝึกดรูปูทัง้หมด  
และตรวจสอบวา่ผูเ้ขา้รับการฝึกรูจั้กบคุคลทีนํ่ามาใช ้
เป็นบคุคลในคําถามทกุคน  วทิยากรตดิป้ายชือ่ทีด่า้น 
หลงัของผูเ้ขา้รับการอบรมแตล่ะคน  ผูเ้ขา้รับการฝึก
ตอ้งพยายามตัง้คําถามเป็นภาษาองักฤษเพือ่หาคํา 
ตอบเกีย่วกบัชือ่ทีต่ดิอยูด่า้นหลงัของตวัเอง    คําถาม 
ตอ้งเป็นคําถามทีผู่ต้อบจะตอบไดว้า่“ใช”่หรอื“ไมใ่ช”่  
เทา่นัน้  ถามไปเรือ่ยๆ จนกวา่จะตอบถกูวา่ชือ่ทีอ่ยู่
ดา้นหลงัคอืชือ่อะไร  ตวัอยา่งคําถามเชน่ 

 เป็นผูช้ายใชไ่หม 
 เป็นนักรอ้งใชไ่หม 
 อายยุังไมม่ากใชไ่หม   
 ผมยาวใชไ่หม  ฯลฯ 
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วทิยากรใชว้จิารณญาณวา่จะใหผู้เ้ขา้รว่มการฝึกหยดุ
กจิกรรมเมือ่มผีูห้าคําตอบไดจํ้านวนหนึง่แลว้ หรอืจะ
ใหทํ้าตอ่ไปจนทกุคนจะหาคําตอบได ้
 
 
 
 
 
Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
Greetings :  การทกัทาย 
การทักทายในแตล่ะประเทศจะแตกตา่งกนัไปตาม
วฒันธรรมของแตล่ะประเทศ  ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้ง
สงัเกตวา่บคุคลในแตล่ะวฒันธรรมทักทายกนัอยา่งไร
เพือ่จะไดป้ฎบิตัไิดถ้กูตอ้ง เชน่ 
 
คนไทย/คนอนิเดยี/คนอนิโดนเีซยี  : ประนมมอืไหว ้
(การไหวข้องแตล่ะประเทศก็แตกตา่งกนัไป) 
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คนองักฤษ/อเมรกินั  :  จับมอืเขยา่เบาๆ 

 
 
 
 

 
คนญีปุ่่ น  :  โคง้ศรีษะและลําตวั 

 
 
 
 
 

สําหรับชาวมสุลมิ   ปกตเิมือ่มสุลมิเจอกนัก็จะทักทาย
กนัดว้ยคําวา่ อสัสลามมอุลยักุม้ 
พรอ้มทัง้สมัผัสมอืดา้นขวาของกนั
และกนั โดยชายสมัผัสมอืกบัชาย 
และหญงิสมัผัสมอืกบัหญงิ ฉะนัน้เมือ่
มสุลมิเจอกนัก็ตอ้งทักทายแสดง
ความเคารพกนัดว้ยวธิกีารทีศ่าสนา
อสิลามสอน จะเอาประเพณีนยิมของ
ผูอ้ืน่มาถอืปฏบิตัไิมไ่ดเ้ป็นอนัขาด 

(ขอ้มลูจากนสพ.เดอะเนชัน่) 
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โมดลูที ่1 
บทที ่3 : การบอกชือ่ บอกทีอ่ยู ่หมายเลข
โทรศพัท ์การถามรายละเอยีดเกีย่วกบัผูอ้ ืน่ 
สญัชาต ิประเทศ 
 

Track 3 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั 
  ที ่

คําศพัท์
คําอา่น

คําแปล 

1. first name 
เฟิรสฺ์ท เนม 

ชือ่ตวั
 

2. last name/ 
family name 
ลา้สฺท เนม 
แฟ้มมลิี ่เนม

นามสกลุ 
 

3. address 
แอด๊เดรส้ 

ทีอ่ยู่
 

4. live at/ 
live on/ 
live in 
ลีฟ้ แอท้/ 
ลีฟ้ ออน/ 
ลีฟ้ อนิ

อาศยัอยู ่_____ 
(บา้นเลขที/่ถนน/

เมอืง) 
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5. come from 

คมั ฟรอม
มาจาก

 
6. native people/ 

local people 
เนถ้ฟี พีเ้พิล่/ 
โลค้ัล่ พีเ้พิล่

คนในพืน้ที/่ 
คนทอ้งถิน่ 

 

7. phone number 
โฟน  นัม้เบอ้ร

หมายเลขโทรศพัท ์
 

8. direct line 
ไดเร็ค ลายฺน

สายตรง 
 

9. extension 
number 

เอ็กซเทนชัน่ 
นัม้เบอ้ร 

หมายเลขภายใน 
(สําหรับตอ่) 

 
 

10. mobile phone/ 
cellular phone 
โมบายฺล โฟน/ 
เซล้ลลูา่ร โฟน

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่
(โทรศพัทม์อืถอื) 

 

11. contact 
คอ้นแทคฺท

ตดิตอ่

12. nationality 
แนช้ัน่แนลลทิี่

สญัชาต ิ
 

13. country 
คัน้ทรี ่

ประเทศ 
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14. hometown 

โฮมทาวฺน์
บา้นเกดิ 

15. citizen 
ซติเิซน่

พลเมอืง 

16. resident 
เรซ้เิดนฺ้ท

ผูอ้าศยัอยู ่

17. religion 
เรลเิจีย้น

ศาสนา
 

18. to be born 
ท ูบ ีบอ้รน์

เกดิ
 

19. gender 
เจ๊นเดอ้ร

เพศ
 

20. male/ 
female 
เมล/ฟ้ีเมล

ชาย/หญงิ 
 

 
 
II.  Phrases and sentences 
(เฟรซ้เซส แอนฺด เซ็นเทน้เซส) = 
วลแีละประโยค 

 
1.  My name is _____. 
   (มาย เนม อสิ _____.)  
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      ฉัน/ผมชือ่_____ 
2.  I am _____. 
   (ไอ แอม ______.)  

    ฉัน/ผมคอื _____ 
3.  I live at _________.  
     (ไอ ลีฟ้ แอท้ ______. 
     ฉัน/ผม อาศยัอยูท่ี ่_____(บา้นเลขที)่ 
     I live on _________ . 
     (ไอ ลีฟ้ ออน ______.) 
     ฉัน/ผม อาศยัอยูท่ี ่_____(ถนน) 
     I live in __________.  
     (ไอ ลีฟ้ อนิ ________ .) 
     ฉัน/ผม อาศยัอยูท่ี ่_____(เมอืง) 
4.  I come from _____. 
     (ไอ คมั ฟรอม _____ .)  

ฉัน/ผมมาจาก _____ 
5.  You can call me ____. 
     (ย ูแคน คอ้ลฺล ม ี_____.)       

คณุเรยีกฉัน/ผมวา่ _____  
(บอกชือ่เลน่หรอืชือ่ทีเ่รยีกงา่ยๆ) 

6.  What’s your telephone number? 
     (วอ้ทส ยัวร เทเ้ลโฟน นัม้เบอ้ร?)    
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 หมายเลขโทรศพัทข์องคณุคอือะไร 
7.  My telephone number is _______. 
     (มาย เทเ้ลโฟน นัม้เบอ้ร อสิ ______.) 

หมายเลขโทรศพัทข์องฉัน/ผมคอื 
    _____. 

8.  Please contact me at _____. 
     (พลสี คอ้นแทค ม ีแอท้ _____.)  
     กรณุาตดิตอ่ฉัน/ผมไดท้ี ่_____  

  (บอกหมายเลขโทรศพัท)์ 
9.  Do you have a cell phone/ mobile 

   phone? 
     (ด ูย ูแฮฟ้ อะ เซลฺล โฟ้น/โมบาย 
     โฟ้น?)    
     คณุมโีทรศพัทม์อืถอืไหม 
10. Where are you from?  
     (แวร อาร ย ูฟรอ่ม?)  
     คณุมาจากทีไ่หน 
11. I come from _____. 
     (ไอ คมั ฟรอม _____.)  
     ฉัน/ผมมาจาก _____. 
12. Are you Japanese?  
     (อาร ย ูแจแพนนสิ?)  
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   คณุเป็นคนญีปุ่่ นใชไ่หม 
13. Where do you live? 
     (แวร ด ูย ูลีฟ้?)   
     คณุอาศยัอยูท่ีไ่หน 
14. What nationality are you? 
     (วอ้ท แนช้ัน่แนลลทิี ่อาร ย?ู)  
     คณุมสีญัชาตอิะไร 
15. I’m a native of _____.  
     (แอม อะ เนถ้ฟี ออ๊ฟ _____.) 
     ฉัน/ผมเป็นคน __ (บอกชือ่เมอืงที ่เกดิ) 
16. I’m a resident of _____. 
   (แอม อะ เรซ้เิดนฺ้ท ออ๊ฟ ______.) 
     ฉัน/ผมอาศยัอยูท่ี ่_____ (บอกชือ่เมอืงที่

   อาศยั) 
17. I was born in _____. 
     (ไอ วอ้ส บอ้รน์ อนิ _______ .)  
     ฉัน/ผม เกดิที_่____ (บอกชือ่เมอืงทีเ่กดิ) 
18. My hometown is __________. 
     (มาย โฮมทาวน ์อสิ _______.) 
      บา้นเกดิของฉัน/ผมคอื ________ 
19. I’m Buddhist/ Christian/ Muslim.  
     (แอม บุด๊ดิสฺ่ท/ ครสิเตีย่น/ มสุลิม่.) 
      ฉัน/ผมเป็นพทุธ/ ครสิต/์ มสุลมิ 
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20. Where do you work? 
      (แวร ด ูย ูเวริค์?) 
      คณุทํางานทีไ่หน 

 
 
III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
Conversation 1:  A conversation between an 
interviewer and an interviewee at a 
recruiting office.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี แอน 
อิ๊นเทอรววิเวอ่ร แอนฺ๋ด แอน อิ๊นเทอรววิวี ่แอท้ อะ 
รคีรูท้ทิง่ ออ๊ฟฟิซ.)  
บทสนทนาระหวา่งผูส้มัภาษณ์กบัผูถ้กูสมัภาษณ์ที่
บรษัิทจัดหางานแหง่หนึง่ 
 
Interviewer  :Good morning, are you 

Mr.Chobchokedee? 
 (กูด้ มอ้รนิง่, อาร ย ูมสิเตอ้ร 
 ชอบโชคดี๊?) 
 สวสัดคีรับ  คณุคอืมสิเตอร ์
 ชอบโชคดใีชไ่หม 
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Interviewee  :Good morning. Chobchokedee is  

my family name. My first name  
 is Somkiat. You can call me 

Somkiat. 
 (กูด้ มอ้รนิง่.  ชอบโชคด ีอสิ มาย 

แฟ้มมลิี ่เนม. มาย เฟิรสฺ์ท เนม อสิ 
 สมเกยีรต.ิ ย ูแคน คอลฺล ม ี

สมเกยีรต.ิ) 
 สวสัดคีรับ  ชอบโชคดเีป็นนามสกลุ

ของผม  ตวัผมชือ่สมเกยีรต ิ คณุเรยีก
ผมวา่สมเกยีรตก็ิไดค้รับ 

Interviewer  :Good. Let me look at your 
resume.  Are you a resident of 
Bangkok? 
(กูด้. เล็ท ม ีลคุ แอท้ ยัวร เรซมูเม.่ 
อาร ย ูอะ เรซ้เิดนฺ้ท ออ๊ฟ แบงคอ้ค?) 
ดคีรับ ขอผมดเูอกสารประวตัยิอ่ของ
คณุหน่อย  คณุพักอยูใ่นกรงุเทพฯ 
หรอืเปลา่ครับ 

Interviewee  :Yes, I am. I was born in 
Chainat but my parents moved 
to Bangkok when I was 10 years 
old. 

    (เยส, ไอ แอม้. ไอ วอ้ส บอรน์ อนิ    
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 ชยันาท บัท่ มาย แพเ้รนฺ่ทส์ มูฟฺ้ด ท ู 

แบง๊ค็อค เวน ไอ วอ้ส เท็น เยยีรส์  
    โอลฺ้ด.) 
    ครับ ผมอยูใ่นกรงุเทพฯ  ผมเกดิที่

ชยันาทแตพ่อ่แมย่า้ยมาอยูก่รงุเทพฯ 
ตอนผมอายไุด ้10 ขวบ 

Interviewer  :Your address and telephone 
number are on the resume. I’ll  

 get back to you as soon as 
possible. 

 (ยัวร แอด๊เดรส แอนฺด เทเ้ลโฟน นัม้
เบอ้ร อาร ออน เธอะ เรซูม้เม.่ ไอล 

 เก็ท แบค๊ ท ูย ูแอส ซนู แอส พอ้สซิ
เบิล้.) 

 ทีอ่ยูแ่ละเบอรโ์ทรศพัทข์องคณุอยูบ่น
เอกสารประวตัยิอ่แลว้ ผมจะตดิตอ่
กลบัไปโดยเร็วทีส่ดุ 

Interviewee  :Let me give you my cell phone 
          number as well. It’s 089-912-
          7685. 

             (เล็ท ม ีกีฟ้ ย ูมาย เซลฺล โฟ้น นัม  
             เบอ้ร แอส๊ เวลฺ่. อทิส ซโีร ่เอท้ ไนน้ 

          ไนน้ วนั ท ูเซเ้วน่ ซกิซ เอท้ ไฟ้ฟ.) 
 



 67
 
           ขออนุญาตใหเ้บอรม์อืถอืของผมไว ้

          ดว้ยนะครับ เบอร ์089-921-7685) 
Interviewer  :That’s great. Thanks for using 

          our service.            
           (แธท้ส เกรท้. แธงฺ้คส์ ฟอร ยูส้ซิง่ 

          อา๊วเวอ่ร เซอ้รวซิ.)   
เยีย่มเลยครับ  ขอบคณุทีใ่ชบ้รกิาร
ของเรา 

 
 
Conversation 2 : A conversation between 2 
workers (Tim and Porn) when exchanging 
their personal information during their 
morning break.   
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี ท ู
เวริค์เคอ่รส์ ทมิ แอนฺด พร เวน เอ็กซเชน้จิง้ แธร 
เพอ้รซนัน่ัล อนิฟอรเมช้ัน่ ดิ๊วริง่ แธร มอ้รนิง่ เบรค) 
บทสนทนาระหวา่งคนงาน 2 คน ทมิกบัพร ขณะ
แลกเปลีย่นขอ้มลูสว่นตวัในชว่งพักตอนเชา้  
 
Tim  : Hi, Porn. I know that you’re from 

Thailand. Where were you born? 
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 (ฮา้ย, พร. ไอ โนว แธท ยัวร ฟรอม ไทแ้ลนฺด. 

แวร เวอร ย ูบอ้รน์?) 
 สวสัดพีร ผมรูว้า่คณุมาจากประเทศไทย คณุ

เกดิทีไ่หน 
Porn : I was born in Yala. Have you heard of 

it? It’s a southern province, very close 
to Malaysia. 

 (ไอ วอ้ส บอรน์ อนิ ยะลา. แฮฟ้ ย ูเฮริด์ ออ๊ฟ 
อิ๊ท? อทิส อะ ซทัเธริน์ โพรวินฺ้ซ, เวร้ี ่โคลส้ ท ู

 มาเลเ้ชยี.) 
ผมเกดิทีจั่งหวดัยะลา  คณุเคยไดย้นิชือ่ไหม 
มันเป็นจังหวดัทางภาคใต ้ อยูใ่กลก้บัประเทศ
มาเลเซยี 

Tim  : No. I have never heard of it.  I only 
know Phuket and Krabi. 

 (โน่. ไอ แฮฟ้ เนฟ้เวอ่ร เฮริด์ ออ๊ฟ อทิ. ไอ 
โอนลี ่โนว ภเูก็ต แอนฺด กระบี.่) 

 ไมเ่คยไดย้นิชือ่เลย  ผมรูจั้กแตภ่เูก็ตกบักระบี ่
Porn : What about you? What is your home 

town? 
 (วอ้ท อะเบา๊ท ย?ู วอ้ท อสิ ยัวร โฮมทา่วน?์) 
 แลว้คณุละ่  บา้นเกดิของคณุคอือะไร 
Tim  : I am a native of Christchurch,        

New Zealand. 
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 (ไอ แอม อะ เนถ้ฟี ออ๊ฟ ไครส้ท์เชิร้ช์,  
 นวิซีแ้ลนฺ่ด.) 
 ผมเป็นคนจากไครส้เ์ชริช์ ประเทศนวิซแีลนด ์
Porn  : I’ve heard that New Zealand is very 

beautiful. I want to visit it once in my 
life. 

 (ไอฟ้ เฮริด์ แธท นวิซีแ้ลนฺ่ด อสิ เวร้ี ่บิ๊วทฟิู่ ล. 
 ไอ วอ้นฺท ท ูวซิ ิท่ อทิ วัน้ซ อนิ มาย ไลฟฺ้.) 
 ผมไดย้นิมาวา่ประเทศนวิซแีลนดส์วยมาก ผม

อยากจะไปเทีย่วสกัครัง้หนึง่ในชวีติ 
Tim  : Let me know if you are going to be 

there. I can help you plan your trip. 
(เล็ท ม ีโนว อีฟ้ ย ูอาร โกอ๊ิง้ ท ูบ ีแธร. ไอ 
แคน เฮลฺ้พ ย ูแพลน ยัวร ทรพิ.) 

 ถา้คณุจะไปก็บอกผมดว้ย  ผมจะชว่ยคณุวาง
แผนการเดนิทาง 

Porn  : Certainly! That’s very nice of you.  
 (เซอ้รเทน่ลี!่ แธทฺ้ส เวร้ี ่ไนซ้ ออ๊ฟ ย.ู) 
 แน่นอนเลย  คณุน่ารักมาก 
Tim  : You’re welcome.  
 (ยัวร เวล้คัม่.) 
 ดว้ยความยนิดคีรับ 
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IV.  Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การสรา้งประโยคคาํถามโดยใช ้ Present 
Simple Tense     
ถา้ในประโยคม ีverb to be อยูแ่ลว้เปลีย่นตําแหน่ง
ให ้verb to be มาอยูห่นา้ประโยค 
เชน่  Roses are red.   
  = Are roses red? 
   
  John is 40 years old.   
  = Is John 40 years old? 
   
ถา้ในประโยคมคํีากรยิาทีไ่มใ่ช ่verb to be ตอ้งใช ้
do หรอื does มาชว่ยในการเปลีย่นประโยคบอกเลา่
เป็นประโยคคําถาม 
เชน่ ในกรณีทีป่ระธานเป็นเอกพจนใ์ช ้do  
Water boils at about 95 degree Celsius. 
Does water boil at about 95 degree Celsius? 
 
ในกรณีทีป่ระธานเป็นพหพูจนใ์ช ้do 
The English like tea. 
Do the English like tea? 
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ขอ้สงัเกต : เมือ่จบประโยคคําถามตอ้งใชเ้ครือ่งหมาย
คําถาม “?”  เสมอ   
 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 

 
What is your friends’ telephone 
numbers? 
Trainees are divided into groups of 

two or three and exchange their telephone 
numbers. (Those who have no telephone  
numbers have to make up the numbers for 
this activity) They have to say the numbers 
in English and the other(s) have to write 
down the numbers in order to check whether 
they receive them correctly. 
 
โทรศพัทข์องเพือ่นคณุเบอรอ์ะไร 
วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฯ จับคูก่นัเพือ่ทํากจิกรรม
นี ้ (ถา้จํานวนไมล่งตวัก็ใหม้กีลุม่ 3 คนได)้ ผูเ้ขา้รับ
การอบรมฯ แตล่ะคูแ่ลกเปลีย่นเบอรโ์ทรศพัทก์นั   แต่
การบอกตอ้งทําเป็นภาษาองักฤษ  และผูฟั้งตอ้งเขยีน
ตวัเลขทีไ่ดย้นิลงบนกระดาษเพือ่ตรวจสอบวา่เขา้ใจ 
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ตรงกนัหรอืไม ่ (ถา้ผูเ้ขา้รับการอบรมฯ ไมม่โีทรศพัทก็์
ตอ้งคดิเบอรข์ ึน้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมนี)้ เสร็จแลว้นํา
ตวัเลขทีเ่ขยีนไดม้าเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขทีเ่พือ่นบอก  
เสร็จแลว้สลบับทบาทกนั 
(เลข o ออกเสยีงวา่ Zero (ซโีร)่ หรอื O (โอ) ก็ได)้ 
 
วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฝึกเพิม่เตมิไดโ้ดย 
1.  วทิยากรสุม่เลอืกผูเ้ขา้รับการอบรม
ใหบ้อกเบอรโ์ทรศพัทข์องเพือ่นเป็น
ภาษาองักฤษ 
 
2.  วทิยากรเขยีนเบอรโ์ทรศพัทใ์สแ่ถบกระดาษไว ้
เป็นคู ่ๆ เชน่ เขยีนหมายเลข 081-452-9070 
จํานวน 2 ใบ   หมายเลข 089-332-5347 จํานวน 2 
ใบ  ใบหนึง่จะมคํีาวา่sound  อกีใบหนึง่จะมคํีาวา่ 
sign   
 
วทิยากรแจกเบอรโ์ทรศพัทใ์หผู้เ้ขา้รับการอบรมฯหรอื
เรยีกผูเ้ขา้รับการอบรมฯมาเลอืกเบอรเ์อง (แตจ่ะไม ่
เห็นตวัเลข)  วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการฝึกฯทีม่คํีาวา่ 
sound อา่นเบอรโ์ทรศพัทเ์ป็นภาษาองักฤษดงัๆ  
( ซีโ้ร ่เอท้ วนั โฟร ไฟ้ฟ ท ูไนน ซีโ้ร ่เซเ้วน่ ซีโ้ร)่ 
ไปเรือ่ยๆ เพือ่หาคนทีม่เีบอรโ์ทรศพัทเ์ดยีวกบัตวัเอง   
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คนทีม่คํีาวา่ sign หา้มออกเสยีงแตส่ามารถแสดง
ทา่ทางใหค้นอืน่รูว้า่เลขของตวัเองมอีะไรบา้ง   ทําไป
จนกวา่ฝ่าย sound และฝ่าย sign จะเจอคูข่องตวัเอง  
คนทีห่าคูข่องตวัเองเจอแลว้สามารถชว่ยคนอืน่ๆ หา
จนครบหมดทกุคน    
 
 
 
 
Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
 
การนับเลขหลกัหมืน่และหลกัแสน 
 
นบัแบบไทย     นบัแบบองักฤษ 
หนึง่หมืน่ นับเป็น       สบิพัน 
หนึง่แสน  นับเป็น      หนึง่รอ้ยพัน 
 
การนับแบบไทย การนับแบบองักฤษ 

 
1 = หนึง่ 1 = one (วนั) 

 
10 = สบิ 10 = ten (เท็น) 
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100 = หนึง่รอ้ย 100 = one hundred 

(วนั ฮนัเดร็ด) 
 

1,000 = หนึง่พัน 1,000 = one thousand 
(วนั ทาวซันฺ่ด) 
 

10,000 = หนึง่หมืน่ 10,000 = ten 
thousand  
(เท็น ทาวซันฺ่ด) 
(ภาษาองักฤษใช ้ 
“สบิพนั”) 
 

100,000 = หนึง่แสน 100,000 = one 
hundred thousand 
(วนั ฮนัเดร็ด ทาวซันฺ่ด)
(ภาษาองักฤษใช ้
“หนึง่รอ้ยพนั”) 
 

1,000,000 = หนึง่ลา้น 1,000,000 = one 
million  
(วนั มิล้เลีย่น) 
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โมดลูที ่1 
บทที ่4:  การบอกเวลา การนบัตวัเลข การถาม
วนั เดอืน ปี เวลาเร ิม่งาน เวลาเลกิงาน เวลาเปิด-
ปิดของหนว่ยงานหรอืบรษิทัหา้งรา้น 

 
Track 4 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท์
คําอา่น

คําแปล 

1. time 
ทาม

เวลา 

2. hour 
อาวเวอ่ร

ชัว่โมง 
 

3. minute 
มนิิท่

นาท ี
 

4. second 
เซค้คันฺ่ด

วนิาท ี
 

5. day 
เดย์

วนั 
 

6. month 
มันฺ้ธ 

 

เดอืน 
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7. year 

เยยีร
ปี 
 

8. date 
เดท้

วนัที ่
 

9. at present/ 
now 

แอท้ เพรเ้ซนฺ่ท/นาว

เดีย๋วนี/้ปัจจบุนั 
 

10. holidays 
ฮอลเิดยส์ 

วนัหยดุ/ 
วนันักขตัฤกษ์ 

11. lunch break 
ลันฺ้ช เบรค

พักกลางวนั 

12. working hours 
เวริค์คิง่ อา๊วเวอ่รส์

เวลาทําการ 

13. a.m.  
เอ เอม้

กอ่นเทีย่ง 
 

14. p.m.  
พ ีเอม้

หลงัเทีย่ง 
 

15. to begin/ to start
   ท ูบกีิน้/ท ูสตา๊รท์

เริม่ 

16. to stop 
ท ูสตอ๊พ 

หยดุ 
 

17. to be open 
ท ูบ ีโอเ๊พิน่ 

 

เปิด 
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18. to be closed 

ท ูบ ีโคลสฺ้ด
ปิด 

19. to be over 
ท ูบ ีโอเ๊วอ่ร

เลกิ/จบ 

20. to count 
ท ูเคา้นท์

นับ 

 
Numbers (น ัม้เบอ้รส์) ตวัเลข 
เลข 1 - 20 
ตวัเลข คาํศพัท ์ คาํอา่น 
1 one วนั 
2 two ท ู
3 three ธรี
4 four โฟร/ฟอร 
5 five ไฟ้ฟ 
6 six ซกฺิซ 
7 seven เซเ้วน่ 
8 eight เอท้
9 nine ไน่น
10 ten เท็น
11 eleven อเีลฟ้เวน่ 
12 twelve ทเวลฺ้ฟ 
13 thirteen เธอรท์นี 
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14 fourteen โฟรทนี/ 

ฟอรทนี 
15 fifteen ฟิฟทนี 
16 sixteen ซกิซทนี 
17 seventeen เซเ้วน่ ทนี 
18 eighteen เอท้ทนี 
19 nineteen ไน่นทนี 
20 twenty ทเวน้ที ่
 
เลข 21 - 40 
21 twenty one ทเวน้ที ่วนั 
22 twenty two ทเวน้ที ่ท ู
23 twenty three ทเวน้ที ่ธร ี
24 twenty four ทเวน้ที ่โฟร/

ทเวน้ที ่ฟอร 
25 twenty five ทเวน้ที ่ไฟ้ฟ 
26 twenty six ทเวน้ที ่ซกิซ 
27 twenty seven ทเวน้ที ่เซเ้วน่
28 twenty eight ทเวน้ที ่เอท้ 
29 twenty nine ทเวน้ที ่ไน่น 
30 thirty เธอ้รที ่
31 thirty one เธอ้รที ่วนั 
32 thirty two เธอ้รที ่ท ู



 79
33 thirty three เธอ้รที ่ธร ี
34 thirty four เธอ้รที ่โฟร/ 

เธอ้รที ่ฟอร 
35 thirty five เธอ้รที ่ไฟ้ฟ 
36 thirty six เธอ้รที ่ซกิซ 
37 thirty seven เธอ้รที ่เซเ้วน่ 
38 thirty eight เธอ้รที ่เอท้ 
39 thirty nine เธอ้รที ่ไน่น 
40 forty โฟรที/่ฟอรที ่
 
 
เลข 41 - 60 
41 forty one โฟรที ่วนั/ 

ฟอรที ่วนั 
42 forty two โฟรที ่ท/ู 

ฟอรที ่ท ู
43 torty three โฟรที ่ธร/ี 

ฟอรที ่ธร ี
44 forty four โฟรที ่โฟร/ 

ฟอรที ่ฟอร 
45 forty five โฟรที ่ไฟ้ฟ/ 

ฟอรที ่ไฟ้ฟ 
46 forty six โฟรที ่ซกิซ/ 

ฟอรทีซ่กิซ 
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47 forty seven โฟรที ่เซเ้วน่/

ฟอรที ่เซเ้วน่ 
48 forty eight โฟรที ่เอท้/ 

ฟอรที ่เอท้ 
49 forty nine โฟรที ่ไน่น/ 

ฟอรที ่ไน่น 
50 fifty ฟิฟที ่
51 fifty one ฟิฟที ่วนั 
52 fifty two ฟิฟที ่ท ู
53 fifty three ฟิฟที ่ธร ี
54 fifty four ฟิฟที ่โฟร/ 

ฟิฟที ่ฟอร 
55 fifty five ฟิฟที ่ไฟ้ฟ 
56 fifty six ฟิฟที ่ซกิซ 
57 fifty seven ฟิฟที ่เซเ้วน่ 
58 fifty eight ฟิฟที ่เอท้ 
59 fifty nine ฟิฟที ่ไน่น 
60 sixty ซกฺิซที ่
 
เลข 61 - 80 
61 sixty one ซกฺิซที ่วนั 
62 sixty two ซกฺิซที ่ท ู
63 sixty three ซกฺิซที ่ธร ี
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64 sixty four ซกฺิซที ่โฟร/

ซกิซที ่ฟอร 
65 sixty five ซกฺิซที ่ไฟ้ฟ 
66 sixty six ซกฺิซที ่ซกิซ 
67 sixty seven ซกฺิซที ่เซเ้วน่
68 sixty eight ซกฺิซที ่เอท้ 
69 sixty nine ซกฺิซที ่ไน่น 
70 seventy เซเ้วน่ที ่
71 seventy one เซเ้วน่ที ่วนั 
72 seventy two เซเ้วน่ที ่ท ู
73 seventy three เซเ้วน่ที ่ธร ี
74 seventy four เซเ้วน่ที ่โฟร/

เซเ้วน่ที ่ฟอร 
75 seventy five เซเ้วน่ที ่ไฟ้ฟ 
76 seventy six เซเ้วน่ที ่ซกิซ
77 seventy seven เซเ้วน่ที ่เซเ้วน่
78 seventy eight เซเ้วน่ที ่เอท้ 
79 seventy nine เซเ้วน่ที ่ไน่น 
80 eighty เอท้ที ่
 
เลข 80 - 100 
81 eighty one เอท้ที ่วนั 
82 eighty two เอท้ที ่ท ู
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83 eighty three เอท้ที ่ธร ี
84 eighty four เอท้ที ่โฟร/ 

เอท้ที ่ฟอร 
85 eighty five เอท้ที ่ไฟ้ฟ 
86 eighty six เอท้ที ่ซกิซ 
87 eighty seven เอท้ที ่เซเ้วน่ 
88 eighty eight เอท้ท ีเอท้ 
89 eighty nine เอท้ที ่ไน่น 
90 ninety ไน่นที ่
91 ninety one ไน่นที ่วนั 
92 ninety two ไน่นที ่ท ู
93 ninety three ไน่นที ่ธร ี
94 ninety four ไน่นที ่โฟร/

ไน่นที ่ฟอร 
95 ninety five ไน่นที ่ไฟ้ฟ 
96 ninety six ไน่นที ่ซกิซ 
97 ninety seven ไน่นที ่เซเ้วน่ 
98 ninety eight ไน่นที ่เอท้ 
99 ninety nine ไน่นที ่ไน่น 
100 one hundred วนั ฮัน้เดร็ด 
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Days of the week (เดยส์ ออ๊ฟ เธอะ วคี) วนัใน
หนึง่สปัดาห ์
Sunday ซัน้เดย์ วนัอาทติย ์
Monday มัน้เดย์ วนัจันทร ์
Tuesday ทิว้สเดย์ วนัองัคาร 
Wednesday เวน้สเดย/์

เวน้เนสเดย์
วนัพธุ

Thursday เธอ้รส์เดย์ วนัพฤหสับด ี
Friday ฟรา้ยเดย์ วนัศกุร ์
Saturday แซท้เทอ่รเดย์ วนัเสาร ์
 
 
Months of the year 
(ม ัน้ธส์ ออ๊ฟ เธอะ เยยีร)  
เดอืนในหนึง่ปี 
January แจนยอูารี่ มกราคม 
February เฟ้บบรอูารี ่ กมุภาพันธ ์
March มา่รช์ มนีาคม 
April เอพ๊ริล่ เมษายน 
May เมย ์ พฤษภาคม 
June จนู มถินุายน 
July จลูาย กรกฎาคม 
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August ออ๊กสฺัท สงิหาคม 
September เซพ็เทม้เบอ่ร กนัยายน 
October ออ้คโทเ้บอ่ร ตลุาคม 
November โนเวม้เบอ่ร พฤศจกิายน 
December ดเีซม้เบอ่ร ธนัวาคม 
 
 
II.  Phrases and sentences (เฟรซ้เซส 
แอนฺด เซน้เทน้เซส) = วลแีละประโยค 

1.  What time is it? 
   (วอ้ท ทาม อสิ อิ๊ท?)  
     กีโ่มงแลว้   
2.  What is the time? 
   (วอ้ท อสิ เธอะ ทา้ม?)   
     กีโ่มงแลว้ 
3.  Do you have the time? 
   (ด ูย ูแฮฟ้ เธอะ ทา้ม?) 
   กีโ่มงแลว้ 
4.  Do you know the time?  
   (ด ูย ูโนว เธอะ ทา้ม?)   
     คณุรูไ้หมวา่กีโ่มงแลว้ 
5.  It’s ten a.m./ It’s ten o’clock.  
   (อทิส เท็น เอ เอม้./ อทิส เท็น โอค๊ลอ่ค.) 
     เป็นเวลาสบิโมงเชา้ 
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6.  What day is today? 
   (วอ้ท เดย ์อสิ ทเูดย้?์)   
     วนันีเ้ป็นวนัอะไร 
7.  What month is this month? 
   (วอ้ท มัน้ธ ์อสิ ธสิ มัน้ธ?)  
     เดอืนนีเ้ป็นเดอืนอะไร 
8.  What is today’s date?   
   (วอ้ท อสิ ทเูดยส์ เดท้?) 
     วนันีว้นัทีเ่ทา่ไร 
9.  This year is two thousand  
   and nine (2009). 
   (ธสิ เยยีร อสิ ท ูทา้วซันฺ่ด แอนฺด ไน่น.) 
     ปีนีปี้ค.ศ. 2009 
10.  When does the shop open? 
    (เวน ดา๊ส เธอะ ชอ้พ โอเ๊พิน่?)  
      รา้นเปิดเมือ่ไร 
11.  When does the office close? 
    (เวน ดา๊ส ธ ิออ๊ฟฟิซ โคลส้?)  
       สํานักงานปิดเมือ่ไร 
12.  It begins/opens at nine a.m.  
    (อทิ บกีนฺิส/โอเ๊พินฺ่ส แอท้ ไน่น เอ เอม้.) 
      เปิดทําการเกา้โมงเชา้ 
13.  It closes at five p.m.  
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   (อทิ โคลส้เซส แอท้ ไฟ้ฟ พ ีเอม้.) 
      ปิดเวลาหา้โมงเย็น 
14.  The office hours are from nine a.m.  
      to five p.m.  
    (ธ ิออ๊ฟฟิซ อาวเวอ่รส์ อาร ฟรอม ไน่น 
      เอ เอม้ ท ูไฟ้ฟ พ ีเอม้.)      
    เวลาทําการคอืจากเกา้โมงเชา้ถงึหา้โมง   
      เย็น 
15.  There is a lunch break from 12 
     noon to 1 p.m.  
    (แธร อสิ อะ ลันฺ้ช เบรค้ ฟรอม ทเวลฺ้ฟ นูน 
     ท ูวนั พ ีเอม้.) 
       มพัีกรับประทานอาหารกลางวนัจากเทีย่ง
     ถงึบา่ยหนึง่โมง 
16.  The office closes on such days as  
      national holidays, religious holidays    
      and traditional holidays. 
      (ธ ิออ๊ฟฟิซ โคลส้เซส ออน ซัช้ เดยส์ 
    แอส๊ แนช้นัน่ัล/แนช้นัแน่ล ฮอ้ลเิดยส์, 
    เรลจ่ัิส ฮอ้ลเิดยส์ แอนฺด แทรดิ๊ชัน่น่ัล ฮอ้
    ลเิดยส์.)   
      สํานักงานปิดทําการในวนัหยดุ เชน่ 
    วนัหยดุประจําชาต ิวนัหยดุทางศาสนา 
    และวนัหยดุตามประเพณี 
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17.  Is there a national holiday in May? 
    (อสิ แธร อะ แนช้นัน่ัล/แนช้นัแน่ล ฮอ้ล ิ   
      เดย ์อนิ เมย?์) 
      มวีนัหยดุนักขตัฤกษ์ในเดอืนพฤษภาคม  
      ไหม 
18.  Our shop is open 24 hours every     
      day. 
    (อาวเวอ่ร ชอ้พ อสิ โอเ๊พิน่ ทเวน้ที ่โฟร/    
      ฟอร อา๊วเวอ่รส์ เอฟ๊รีเ่ดย.์) 
       รา้นเราเปิด 24 ชัว่โมงทกุวนั 
19.  This bakery offers a 20% discount     
      every Friday evening. 
    (ธสิ เบเ๊คอรี ่ออ๊ฟเฟ่อรส์ อะ ทเวน้ที ่เพอร ์  
      เซนฺ็ท ดสิเคา้นท์ เอฟ๊รี ่ฟรา้ยเดย ์อี๊ฟนิง่.) 
    รา้นขายขนมปังรา้นนีล้ดราคา 20    
      เปอรเ์ซน็ต ์ทกุเย็นวนัศกุร ์
20.  July 1st is a bank holiday. 
    (จลูาย เฟิรสฺ์ท อสิ อะ แบงฺ๊ค ฮอลเิดย.์) 
      วนัที ่1 กรกฎาคมเป็นวนัหยดุธนาคาร 
21.  There are 365 days in a year. 
    (แธร อาร ธร ีฮัน้เดร็ด แอนฺด ซกิซที ่    
      ไฟ้ฟ เดยส์ อนิ อะ เยยีร.) 
    หนึง่ปีม ี365 วนั 
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III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 

 Conversation 1 : A conversation 
between a cashier and a customer 
about the opening and closing 
time of a grocery store.  

(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
แคช้เชยีร แอนฺด อะ คสัทอ่มเมอ่ร อะเบา๊ท ธ ิโอเ๊พนิ
นิง่ แอนฺด โคลส้ซิง่ ทาม ออ๊ฟ อะ โกรเซอรี ่สตอฺร.) 
บทสนทนาระหวา่งพนักงานเก็บเงนิกบัลกูคา้เกีย่วกบั
เวลาเปิดและปิดทําการของรา้นขายของชําแหง่หนึง่ 
 
Customer  :  Hi!  I need to ask you some 
        questions. 

        (ฮา้ย! ไอ นีด้ ท ูอา๊สค์ ย ูซมั   
        เควส้ชันฺ่ส.) 

        สวสัดคีรับ  ผมขอถามคําถามคณุหน่อย
        นะครับ 
Cashier     :  Yes, what are they? 

        (เยส, วอ้ท อาร เธย?์) 
        ไดค้รับ  จะถามคําถามอะไรครับ 

Customer  :  Is the shop open on Sunday? 
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        (อสิ เธอะ ชอ้พ โอเ๊พิน่ ออน ซนัเดย๊?์) 
        รา้นเปิดวนัอาทติยไ์หมครับ 

Cashier     :  Only from 9.00 to 12.00 a.m. 
        (โอนลี ่ฟรอม ไน่น ท ูทเวลฺ้ฟ เอ เอม้.) 
        เปิดแคช่ว่งเกา้โมงเขา้ถงึเทีย่งครับ 

Customer  :  What about Saturday night? 
        (วอ้ท อะเบา๊ท แซท้เทอรเดย ์ไนท้?) 
        แลว้คนืวนัเสารล์ะ่ครับ 

Cashier    :  It’s open until 10.00 p.m. 
        (อทิส โอเ๊พิน่ อนัทลิ เท็น พ ีเอม้.) 
        เปิดถงึสีทุ่ม่ครับ 

Customer  :  Is it open until 10.00 p.m during 
        weekdays as well? 

        (อสิ อทิ โอเพิ๊น อนัทลิ เท็น พ ีเอม้ 
        ดิ๊วริง่ วคีเดยส์ แอส๊ เวลฺ้ล?) 

        แลว้คนืวนัธรรมดาเปิดถงึสีทุ่ม่เหมอืน 
        กนัหรอืเปลา่ 
Cashier    :  No, we close at 9.00 p.m. during 
       the week. 

        (โน,้ ว ีโคลส้ แอท้ ไน่น พ ีเอม้ ดวิริง่ 
        เธอะ วคี.) 

        ไมค่รับ คนืวนัธรรมดาเราปิดสามทุม่ 
Customer  :  Thank you for the information. 

        (แธง้คิว่ ฟอร ธ ิอนิฟอรเมช้ัน่.) 
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        ขอบคณุสําหรับขอ้มลู 

Cashier     :  You’re welcome. 
        (ยัวร เวล้คัม่.) 
        ดว้ยความยนิดคีรับ 

 
 
 
 
 
Conversation 2 : A conversation between 2 
colleagues (Tana and Maitri) about holidays in 
May. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี 
ท ู คอ้ลลคฺีส ธนา แอนฺด ไมตร ี
อะเบา๊ท  ฮอลเิดยส์ อนิ เมย)์  
บทสนทนาระหวา่งเพือ่นรว่มงาน 2 
คน ธนากบัไมตรเีกีย่วกบัวนัหยดุใน
เดอืนพฤษภาคม 
 
Tana  :  Hi, Maitri!  What are you doing? 
 (ฮา้ย, ไมตร!ี วอ้ท อาร ย ูดูอ๊ ิง้?) 
 สวสัด ีไมตร ีคณุกําลงัทําอะไร 
Maitri:  I’m checking holidays in May. 
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 (แอม เชค็คิง่ ฮอ้ลเิดยส์ อนิ เมย.์) 
 ผมกําลงัดวูนัหยดุในเดอืนพฤษภาคม 
Tana  :  How many holidays are there in 
 May? 

 (ฮาว เมน้ี ่ฮอ้ลเิดย้ส์ อาร แธร อนิ เมย้?์) 
 เดอืนพฤษภาคมมวีนัหยดุกีว่นั 

Maitri:  There are 4 holidays but I think 
 we can have only 3. 

  (แธร อาร โฟร/ฟอร ฮอ้ลเิดยส์ บัท่  ไอ ธิงฺ้ค 
  ว ีแคน แฮฟ โอน๊ลี ่ธร.ี) 

  มวีนัหยดุ 4 วนัแตผ่มคดิวา่เราคงไดห้ยดุแค ่
 3 วนั 
Tana  :  What are they? 

   (วอ้ท อาร เธย?์) 
 วนัอะไรบา้งครับ 

Maitri:  Labor Day, Coronation Day and 
 Visakha Bucha Day.  

 (เลเบอ้ร เดย,์  โคโรเนช้ัน่ เดย ์แอนฺ๋ด 
   วสิาขบชูา เดย)์ 
 วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล และวนัวสิาขบชูา 

Tana  :  What‘s the one we miss? 
 (วอ้ทส เธอะ วนั ว ีมสิ?) 
   วนัทีเ่ราไมไ่ดห้ยดุคอืวนัอะไร 



 92
 
Maitri:  Royal Ploughing Ceremony Day. Only 
 government offices are closed. 

 (รอยัล พลา้วอิง้ เซเรโมน้ี ่เดย.์ โอน๊ลี ่
 กัฟ้เวริน์เมนฺ่ท ออ๊ฟฟิซเซส อาร โคลสฺ้ด.) 
 วนัพชืมงคลครับ  เฉพาะหน่วยงานรัฐบาล

 เทา่นัน้ทีห่ยดุ 
Tana  :  Will there be a long weekend? 

   (วลฺิล แธร บ ีอะ ลอง วคีเอนฺ๊ด?์) 
 จะมวีนัหยดุยาวตดิกบัวนัเสารอ์าทติยไ์หม 

Maitri:  There will be 2 long weekends. Labor 
 Day and Visakha Bucha are  both on 
 Friday. 

 (แธร วลฺิล บ ีท ูลอง วคีเอ็นฺดส์. เลเ้บอ้ร เดย ์
 แอนฺด วสิาขบชูา อาร โบธ๊ ออน ฟรา้ยเดย.์) 

 มวีนัหยดุยาว 2 ครัง้ ทัง้วนัแรงงานและวนั 
 วสิาขบชูาตรงกบัวนัศกุร)์ 

Tana  :  Two long weekends in a month. 
 Wonderful! 

 (ท ูลอง วคีเอ็นดส์ อนิ อะ มัน้. วัน้เดอ้รฟู่ ล!) 
 มวีนัหยดุยาว 2 ครัง้ในหนึง่เดอืน  วเิศษเลย 

Maitri:  Let’s make some plans for the  long 
 weekends. 
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 (เล็ทส เมค้ ซมั แพลนฺส ฟอร เธอะ ลอง วคี

 เอ็นดส์.) 
 เรามาวางแผนสําหรับวนัหยดุยาวกนัเถอะ 

Tana  :  O.K. Let’s do it. 
 (โอเค.๊ เล็ทส ดู ๊อิท่.) 
 ตกลงครับ เรามาวางแผนสําหรับวนัหยดุกนั 

 
 
 
 
 
 
IV.  Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การตอบประโยคคาํถาม Yes/No โดยใช ้ 
Present Simple Tense    
 
เมือ่ตอบคําถาม Yes/No ผูต้อบตอ้งนําคํากรยิาชว่ยที่
อยูต่น้ประโยคคําถามมาใชใ้นประโยคคําตอบ เชน่ 
 
ประโยคคําถาม :  Is John American? 
ประโยคคําตอบ :  Yes, he is. (ประโยคสัน้) 
 หรอื  Yes, he is American. (ประโยคเต็ม) 
 



 94
 
ประโยคคําถาม :  Do cats bark? 
ประโยคคําตอบ :  No, they don’t. (ประโยคสัน้) 
 หรอื No, cats don’t bark. (ประโยคเต็ม) 
 
ประโยคคําถาม :  Does it rain a lot in June? 
ประโยคคําตอบ :  Yes, it does. / 
     Yes, it rains a lot in June. 
 
ประโยคคําถาม :  Can you remember me? 
ประโยคคําตอบ :  Yes, I can.  /  
     Yes, I can remember you. 
 หรอื   
      :  No, I can’t. /   
     No, I can’t remember you. 
 
(ถา้ในประโยคคําถามประธานเป็น you เวลาตอบตอ้ง
เปลีย่นประธานเป็น I  ในทางตรงกนัขา้มถา้ประธาน
เป็น I เวลาตอบตอ้งเปลีย่นเป็น you) 
 

**** รปูประโยคแบบสัน้เป็นรปูแบบที่
นยิมใชใ้นการสนทนา 
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V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
 
Speed  Adding :  In small groups or 
individually, trainees are to add the following 
numbers within the time given (2 minutes or 
more). The answers have to be given in 
English. The trainer can also assign speed 
subtracting as an alternative activity. 
 
การบวกเลขเร็ว  :  วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรม
แขง่กนับวกเลขเร็วภายในเวลาทีกํ่าหนด (ประมาณ 2  
 
นาทหีรอืมากกวา่) การแขง่ขนัจะทําเป็นกลุม่ยอ่ยหรอื
เป็นราย บคุคลก็แลว้แตค่วามเหมาะสม   
 

12 6 9 1 
5 20 13 4 
7 10 19 11 
30 23 8 2 

 
ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการตอบ 
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วทิยากรสามารถจัดใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแขง่ลบเลข
เร็วเป็นการสลบัรปูแบบของกจิกรรมก็ได ้
 
 
Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
 
ความเชือ่เกีย่วกบัตวัเลขของคนชาตติา่งๆ  
 
เลข  4  เป็นเลขอปัมงคลในภาษาจนีเพราะมเีสยีง
คลา้ยกบัคําวา่ “ตาย”  (ภาษาจนีกลาง 4 ออกเสยีงวา่ 
ซือ่:  คําวา่ ตาย ออกเสยีงวา่ สือ่) 
เลข 8 เป็นเลขมงคลของชาวจนี  เพราะมเีสยีงสอด 
คลอ้งกบัคําทีม่คีวามหมายวา่ ร่ํารวย (ภาษากวางตุง้ 
8 ออกเสยีงวา่ ฟะ เชน่เดยีวกบัคําวา่ รวย คําแปลตาม
ตวัอกัษรคอื เพิม่ขึน้ๆ) 
 
ในประเทศญีปุ่่ นจะไมม่เีลข 4 และ 9 ในหอ้งตาม
โรงพยาบาล  ทัง้นีเ้พราะคําในภาษาญีปุ่่ นทีอ่อกเสยีง
แบบเดยีวกบัเลข 4 คลา้ยกบัคําทีแ่ปลวา่ความ
ตาย  และเพราะวา่เสยีงของคําเลข 9 นัน้ก็คลา้ยกบั
เสยีงของคําทีแ่ปลวา่ความยากลําบากยากเข็นหรอื
ทกุขย์าก (suffering) 
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เลข 13 เป็นเลขอปัมงคลสําหรับชาวตะวนัตกเพราะ 
อาหารมือ้สดุทา้ยของพระเยซ ูมจํีานวนสาวกรวม
พระองคด์ว้ยเป็น 13 คน และในวนัรุง่ข ึน้ซ ึง่เป็นวนัศกุร์
ที ่13 พระเยซก็ูถกูจับตรงึกางเขน 
 
สําหรับเลข 7 คนยโุรป ถอืวา่เป็นเลขทีด่ ีและใหโ้ชค
ลาภ เป็นเลขศกัดิส์ทิธิ ์และมอํีานาจพเิศษ ยิง่ถา้มี
หลาย ๆ ตวัจะยิง่ทําใหเ้กดิโชคดมีากขึน้ไปอกี ตรงกบั
ความเชือ่ของ คนญีปุ่่ น  ทีถ่อืวา่เลข 7 เป็นเลขมงคล
เพราะเลข 7 คนญีปุ่่ นอา่นวา่ ชจิ ิประเทศญีปุ่่ นมี
ประเพณีกนิสมนุ ไพร 7 ชนดิ เชือ่กนัวา่ทําใหส้ขุภาพ
ด ีตา่งจากความเชือ่ของไทย มคํีากลา่วโบราณ เป็น
ความเชือ่ทางโหราศาสตรท์ีว่า่ โทษทกุขท์ายเสาร ์
เลข 7 เป็นเลขแหง่ความทกุข ์ความอมทกุข ์จงึมักถอื
วา่เป็นเลขไมเ่ป็นมงคลนักสําหรับคนไทย 
 
เลข  9  เป็นเลขมงคลสําหรับคนไทยเพราะเสยีงคํา
สอดคลอ้งกบัคําวา่ กา้วหนา้  คนจนีถอืวา่เลข 9 เป็น
เลขมงคลเชน่กนัเพราะมเีสยีงคลอ้งกบัคําวา่ นาน 
ยาวนาน 
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โมดลูที ่1 
บทที ่5:  การบอกทศิทาง  การถามทาง 

 
Track 5 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น

คําแปล 

1. straight 
สเตรท้

ตรงไป 
 

2. turn right 
เทริน์ ไรท้

เลีย้วขวา 
 

3. turn left 
เทริน์ เล็ฟฺท

เลีย้วซา้ย 
 

4. across/ 
opposite 
อะครอ้ส/ 
ออ๊พโพสทิ

ตรงขา้ม 

5. footpath/ 
sidewalk 
ฟทุพา้ธ/ 
ไซดฺ้วอ้ลค์ 

 

ทางเดนิเทา้/ 
บาทวถิ ี
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6. corner 

คอ้รเน่อร
มมุ/หวัมมุ/หวัถนน 

7. near 
เนยีร

ใกล ้
 

8. next to 
เน็กซท์ ทู

ตดิกบั (สถานที)่ 

9. behind 
บฮีายฺด 

ดา้นหลงั 

10. in front of 
อนิ ฟรอ้นฺท ออ๊ฟ

ขา้งหนา้ 

11. block 
บล็อค

ชว่งตกึ 
 

12. landmark 
แลนฺดมา้รค์ 

 

สถานทีท่ีเ่ป็นจดุ
สงัเกต 

13. traffic lights
แทรฟ้ฟิคไลทฺ้ส 
 

สญัญาณไฟจราจร
 

14. at the curve 
แอท้ เธอะ เคริฟ์ 

 

ตรงทางโคง้ 
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15. station 

สเตช๊ัน่ 
สถาน ี(รถไฟฟ้า/
รถไฟใตด้นิ ฯลฯ) 

16. bus stop 
บสั สตอ๊พ 

 

ป้ายรถเมล ์
 

17. cross walk/ 
zebra crossing
ครอ้ส วอ้ลค์/ 
ซีบ้รา้ ครอ้สซิง่ 

ทางมา้ลาย 

 
18. footbridge/ 

overpass 
ฟทุบริดฺ่จ/ 
โอเ๊วอ่รพา้ส

สะพานขา้มถนน 

19. intersection 
อิ๊นเทอรเซค้ชัน่ 

 

สีแ่ยกไฟแดง 

20. roundabout/ 
traffic circle 
ราวดะเบา๊ท/
แทรฟ้ฟ่ิค  
เซอ้รเคิล่ 

วงเวยีน 
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II.  Phrases and sentences (เฟรซ้เซส 
แอนฺด เซ็นเทน้เซส) = วลแีละประโยค 

 

 1.  Walk straight for 3 blocks. 
      (วอลค์ สเตรท้ ฟอร ธร ีบลอ๊คฺส.) 
      เดนิตรงไป 3 ชว่งตกึ 
 2.  I am looking for an underground 
      station. 
      (ไอ แอม ลคุคิง่ ฟอร แอน อั๊นเดอ้ร  
      กราวด ์สเตช๊ัน่.) 
      ผม/ฉันกําลงัหาสถานรีถไฟใตด้นิ 
 3.  How can I get to Victory   
                Monument? 
      (ฮาว แคน ไอ เก็ท ท ูวคิทอ้รี ่
      โมนู้เมนฺ่ท?) 
      ผม/ฉันจะไปอนุสาวรยีช์ยัสมรภมูไิด ้
      อยา่งไร 
 4.  Do I take a sky train there? 
      (ด ูไอ เทค้ อะ สกา๊ย เทรน แธร้?) 
      ผม/ฉันจะขึน้รถไฟฟ้าไปไดไ้หม 
 5.  Where is the National Museum? 
      (แวร อสิ เธอะ แนช้ัน่แน่ล มิว้เซีย่ม?) 
      พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยูท่ีไ่หน 
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6.  A convenience store is at the 

      corner on your left. 
      (อะ คอนวเีนีย่นฺซ สตอร อสิ แอท้ เธอะ 
      คอ้รเน่อร ออน ยัวร เล็ฟฺท.) 
      รา้นสะดวกซือ้อยูท่ีม่มุถนนทางดา้น
      ซา้ยมอืของคณุ 
 7.  Rajamangala National Stadium  

is on Ramkhamhaeng Road, next to 
Ramkhamhaeng University. 
(ราชมังคลากฬีาสถาน แนช้ัน่แน่ล 
สเตเ๊ดีย่ม อสิ ออน รามคําแหง โรด้, 
เน็กซท์ ท ูรามคําแหง ยนูเิวอ้รซทิี.่) 
สนามกฬีาราชมังคลากฬีาสถาน อยูบ่น
ถนนรามคําแหง  ตดิกบัมหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

 8.  Turn right at the intersection and 
      go straight for 2 blocks. 
      (เทริน์ ไรท้ แอท้ ธ ิอิ๊นเทอรเซค้ชัน่ 
      แอนฺด โก สเตรท้ ฟอร ท ูบลอ๊คฺส.) 
      เลีย้วขวาทีส่ ีแ่ยกและเดนิตรงไปอกี 2 
                 ชว่งตกึ 
   9.  Is there a landmark nearby? 
      (อสิ แธร อะ แลนฺ้ดมารค์ เนยีรบา๊ย?) 
      มสีถานทีท่ีเ่ป็นจดุสงัเกตอยูใ่กล ้ๆ  ไหม 
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 10.  How far is it from here to Siam 
       Square? 
      (ฮาว ฟ้าร อสิ อทิ ฟรอม เฮยีร ท ูไซ
       แอม้ สแควฺร?) 
       จากทีน่ีไ่ปสยามสแควรไ์กลแคไ่หน
 11.  How long does it take to get from 
       Siam Square to the Grand Palace? 
       (ฮาว ลอง ดา๊ส อทิ เทค้ ท ูเก็ท ฟรอม 
       ไซแอม้ สแควฺร ท ูเธอะ แกร๊นฺด แพ ้
       เลซ/พา้เลซ?) 
                  จากสยามสแควรไ์ปพระบรมมหาราช
       วงัใชเ้วลานานเทา่ไร 
 12.  It takes about half an hour by 
       taxi. 
       (อทิ เทคฺ้ส อะเบา๊ท ฮา้ลฺฟ แอน อาว
        เวอ่ร บาย แท็กซี.่) 
        ใชเ้วลาประมาณครึง่ชัว่โมงโดยรถ
        แท็กซี ่
 13.  Can you tell me where the   

      Oriental Hotel is? 
        (แคน ย ูเทลฺล ม ีแวร ธ ิโอเรยีนทั่ล โฮ
        เทล อสิ?) 
        คณุชว่ยบอกผม/ฉันไดไ้หมวา่โรงแรม 
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       โอเรยีลเต็ลอยูท่ีไ่หน 
 14.  Do you know where the Thai 
        Cultural Center is? 
       (ด ูย ูโนว แวร เธอะ ไท ้คัล้เชอ่ร่ัล 
        เซน้เทอ่ร อสิ?) 
                  คณุรูไ้หมวา่ศนูยว์ฒันธรรมอยูท่ีไ่หน
 15.  Is it in a walking distance? 
                  (อสิ อทิ อนิ อะ วอ้ลค์คิง่ ดสิแทน้ซ?) 
       เดนิไปไดไ้หมครับ/คะ 
 16.  It’s about a twenty-minute walk. 
        (อทิส อะเบา๊ท อะ ทเวน้ที ่มนิีท่ 
        วอลค์.) 
        เดนิประมาณ 20  นาท ี
 17.  Where is the nearest police 
       station? 
       (แวร อสิ เธอะ เนีย้เรสฺ่ท โพลซิ 
       สเตช๊ัน่?) 
       สถานตํีารวจทีใ่กลท้ีส่ดุอยูท่ีไ่หน 
  18.  The post office is opposite to 
       the department store. 
       (เธอะ โพสฺ้ท ออ๊ฟฟิซ อสิ ออ๊พโพสิท่ 
                  ท ูเธอะ ดพีา้รท์เมนฺ่ท สตอร.) 
       ทีทํ่าการไปรษณียอ์ยูต่รงขา้มกบัหา้ง 
                  สรรพสนิคา้ 
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 19.  The bus stop is across from the 
        hospital. 
        (เธอะ บสั สตอ๊พ อสิ อะครอ้ส ฟรอม 
        เธอะ ฮอ้สพทิัล่.) 
        ป้ายรถเมลอ์ยูต่รงขา้มกบัโรงพยาบาล 
 20.  There is a newsstand just around 
        the curve. 
        (แธร อสิ อะ นวฺิสส์แตนฺด จัสฺ้ท อะ
         ราวนด์ เธอะ เคอ้รฟ์.) 
        มแีผงขายหนังสอืพมิพอ์ยูต่รงหวัมมุ
        ถนน 
  

 
III. Conversation (คอนเวอร์
เซช้ ัน่) =  
บทสนทนา 

 
Conversation 1 : A conversation between a 
foreigner and a Thai person about directions 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
ฟอเรน้เน่อร แอนฺด อะ ไท ้เพอ้รซัน่ อะเบา๊ท ได
เรค้ชันฺ่ส)  
บทสนทนาระหวา่งคนตา่งชาตกิบัคนไทยเกีย่วกบั
ทศิทาง 
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Foreigner     :  Hello! I need some help. 
           (เฮลโล!่ ไอ นีด้ ซมั เฮลฺ้พ.) 
           สวสัดคีรับ  ผมตอ้งการความ   
           ชว่ยเหลอืหน่อยครับ 
Thai person  :  Yes, what can I do for you? 
           (เยส, วอ้ท แคน ไอ ดู ๊ฟอร ย?ู) 
           ไดค้รับ ผมจะชว่ยอะไรคณุไดค้รับ 
Foreigner     :  I’m looking for the National 
           Museum. 
                      (แอม ลุค้คิง่ ฟอร เธอะ แนช้ัน่แน่ล/ 
            แนช้ัน่น่ัล มิว้เซีย่ม.) 
            ผมกําลงัหาพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ 
            ชาตอิยูค่รับ 
Thai person :  We are now in front of the 
          Grand Palace. You need to cross 
          this street, walk straight, cross 
          another street and walk  
          straight again. On your left you 
          will see Thammasat University. 
          The National Museum is next to 
          the university. 

(ว ีอาร นาว อนิ ฟรอ้นฺท ออ๊ฟ เธอะ  
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          แกรนฺด แพเ้ลซ/พา้เลซ.  ย ู นีด้ ท ู
          ครอส ธสิ สตรที, วอลค์ สเตรท้, 
          ครอส อะนา้เธอ่ร สตรที แอนฺด 
          วอลค์ สเตรท้ อะเกน. ออน ยัวร 
          เลฟฺ้ท ย ูวลิล ์ซ ีธรรมศาสตร ์ 

ยนูเิวอรซทิี.่ เธอะ แนช้นัแน่ล/ 
แนช้นัน่ัล มิว้เซีย่ม อสิ เน็กฺซท์ 
ท ูเธอะ ยนูเิวอรซทิี.่) 

         ตอนนีเ้รายนือยูห่นา้พระบรมมหาราช 
         วงั   คณุตอ้งขา้มถนนนี ้เดนิตรงไป
         ขา้มถนนและเดนิตรงไปอกีครัง้  ทาง
         ซา้ยมอืคณุจะเห็นมหาวทิยาลยัธรรม 
         ศาสตร ์ พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ ชาตอิยู่
         ตดิกบัมหาวทิยาลยั 
Foreigner  :  Okay, cross a street, walk 
         straight, cross another street, 
         walk straight and it will be on 
         my left. 
         (โอเ๊ค,่ ครอส อะ สตรที, วอลค์ 
         สเตรท้,ครอ้ส อะนา้เธอ่ร สตรที, 
         วอ้ลค์ สเตรท้ แอนฺด อทิ วลฺิล บ ีออน 
         มาย เล็ฟฺท) 
         ครับ ขา้มถนน เดนิตรงไป ขา้มอกี
         ถนน  เดนิตรงไป และมันจะอยูด่า้น
         ซา้ยมอืของผม 
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Thai person:  That’s right. You won’t miss it. 
         (แธท้ส ไรท้. ย ูโวนฺ้ท มสฺิส อิท่.) 
         ถกูตอ้งครับ คณุไมพ่ลาดมันแน่ 
Foreigner   :  Thanks a lot. 
         (แธง้คส์ อะ ลอ้ท.)  
         ขอบคณุมากครับ 
Thai person :  My pleasure. 
         (มาย เพลเ้ชอ่ร.) 
         ดว้ยความยนิดคีรับ 

 
 
Conversation 2 : A conversation between a 
tourist and a Thai person about how to get to 
Chatuchak weekend market. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ ทัว
รสฺิท แอนฺด อะ ไท ้เพอ้รซัน่ อะเบา๊ท ฮาว ท ูเก็ท ท ู
จตจัุกร วคีเอ็นฺด มา้รเค็ท)  
บทสนทนาระหวา่งนักทอ่งเทีย่วกบัคนไทยเกีย่วกบั
การเดนิทางไปตลาดนัดจตจัุกร 
 
Tourist       : Can you tell me how to get to 
         Chatuchak? 
         (แคน ย ูเทลฺ้ล ม ีฮาว ท ูเก็ท ท ู
         จตจัุกร) 
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                    คณุชว่ยบอกผมหน่อยไดไ้หมวา่ไป   
                    จตจัุกรอยา่งไร 
Thai person : Let me think. You can take a 
         taxi, a bus or the sky train. 
         Which do you prefer?                    
        (เล็ท ม ีธิงฺ้ค. ย ูแคน เทค้ อะ แท็กซี,่
         อะ บสั ออร เธอะ สกา๊ย เทรน. วชิ ด ู
         ย ูพรเีฟ่อร?) 
         ขอคดิกอ่นนะ คณุจะไปแท็กซี ่รถ 
         โดยสารหรอืรถไฟฟ้าก็ได ้คณุชอบ
         อะไรมากกวา่ 
Tourist        : Would the sky train be easiest? 
         (วูด้ เธอะ สกา๊ย เทรน บ ีอี๊ซเิอสฺ้ท?) 
         ไปรถไฟฟ้างา่ยทีส่ดุใชไ่หม 
Thai person : Yes, I think so. There is a sky 

train station about 2 blocks 
          away down this street. 

(เยส, ไอ ธิงฺ้ค โซ.่ แธร อสิ อะ สกาย 
เทรน สเตช๊ัน่ อะเบา๊ท ท ูบลอ๊คฺส 

          อะเวย ์ดาวน ์ธสิ สตรที.) 
                     ผมคดิวา่อยา่งนัน้นะ มสีถานรีถไฟ 
          ฟ้าอยูถ่ดัไปประมาณ 2 ชว่งตกึบน
          ถนนสายนี ้
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Tourist        : Is there a stop right in front 
          of Chatuchak? 
                     (อสิ แธร อะ สตอ๊พ ไรท้ อนิ ฟรอ้นฺท 
          ออ๊ฟ จตจัุกร?) 
          มป้ีายอยูห่นา้จตจัุกรเลยหรอืเปลา่ 
 
Thai person : Not really, the station is across 
           from the Chatuchak park. 
           Chatuchak market is about a  
           five-minute walk down the 
           road. 
          (นอ้ท รลีลี,่ เธอะ สเตช๊ัน่ อสิ 
          อะครอส ฟรอม เธอะ จตจัุกร พา้รค์ 
          จตจัุกร มา้รเค็ท อสิ อะเบา๊ท อะ 
          ไฟ้ฟ-มนิิท่ วอลค์ ดาวน ์เธอะ โรด้.) 
          ก็ไมเ่ชงิ  สถานจีะอยูต่รงขา้มกบัสวน 
          สาธารณะจตจัุกร  แตต่ลาดจตจัุกรจะ 
          ตอ้งเดนิตอ่ไปอกีประมาณ 5 นาท ี
Tourist        : All right. By the way, do  you 
          know what time it’s closed? 
                     (ออล ไรท้. บาย เธอะ เวย,์ด ูย ูโนว 
          วอท ทาม อทฺิส โคลสฺ้ด?) 
          ไดค้รับ  วา่แตว่า่คณุรูไ้หมวา่มันปิด 
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             กีโ่มง 
Thai person   : Around 6.00 or 7.00 p.m., I 
            guess. 
                      (อะราวนด์ ซกิซ ออร เซเ้วน่ พ ีเอม้ 
            ไอ เกส้) 
            ผมเดาวา่ประมาณ 6 โมงเย็นหรอื 1 
            ทุม่ 
Tourist          : Thank you for the information. 
                       (แธงฺ้คิว่ ฟอร ธ ิอนิฟอรเมช้ัน่.) 
            ขอบคณุสําหรับขอ้มลูครับ 
Thai person   :  You’re welcome. 
            (ยัวร เวล้คัม่.) 
  ดว้ยความยนิด ี
 
 
IV.  Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์

 
การใช ้Present Continuous Tense 
รปูประโยค  
:  ประธาน + is, am, are + กรยิาชอ่ง 1 เตมิ ing 
เชน่   
-  Nick is reading a letter. 



 112
-  The students are practicing 
their conversations. 
-  The teacher is teaching now.  
-  I am looking for a dictionary. 
 
Present Continuous Tense ใชใ้นสถานการณ์
ตอ่ไปนี ้ 
1.  ใชก้บัเหตกุารณ์ทีกํ่าลงักระทําอยูใ่นขณะทีพ่ดูและ
ยังไมเ่สร็จสิน้   มักจะมคํีากรยิาวเิศษณ์ (adverb) 
เชน่ now, at present, at this moment, at the 
present time มาใชร้ว่มเสมอ เชน่ 
●  The secretary is preparing documents for 
a meeting. 
●  The teachers are grading the essays. 
●  It is raining at present. 
 
2.  ใชเ้พือ่แสดงถงึการกระทําทีกํ่าลงัเกดิขึน้ในชว่ง 
เวลานีห้รอืเพือ่แสดงถงึแนวโนม้ในปัจจบุนั  เชน่ 
●  More and more people are using e-banking 
service. 
●  The Thai government is working hard to 
solve the national problems. 
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●  Ramkhamhaeng University is offering 
many foreign language programs.  
 
3.  ใชเ้พือ่แสดงถงึการกระทําทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
เป็นการกระทําทีไ่ดม้กีารเตรยีมการไวแ้ลว้ เชน่ 
●  My husband and I are going to Japan 
during Songkran vacation. 
●  Tanya is leaving for England next Sunday. 
●  We are celebrating our success at the 
end of this month. 
 
ขอ้สงัเกต  :  ถา้ประโยคม ีPresent Continuous 
Tense 2 ตวัเชือ่มดว้ย and ใหต้ดักรยิา is/am/are  
ทีอ่ยูห่ลงั and ออกเสยี เชน่ 
●  The guests are drinking and are eating 
happily. 
●  The teacher is writing and is speaking at 
the same time. 
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V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
Dance Choreography :   
Trainer divides trainees into small groups. 
Each group choreographs a dance using words 

such as 
 Left, left, front, turn, right, right, 
and back 
or 

Right, front, back, left, turn, turn and turn 
 
Related  vocabulary can be provided if 
necessary. 
Each group performs the dance for the class 
while saying the words out loud for every 
body to hear. 

 
ออกแบบทา่เตน้ :   
วทิยากรแบง่ผูเ้ขา้รับการฝึกเป็นกลุม่ยอ่ย  แตล่ะกลุม่
มเีวลาออกแบบทา่เตน้โดยใชคํ้าศพัท ์เชน่  
ซา้ย  ซา้ย  หนา้  หมนุ ขวา  ขวา และ หลงั 
หรอื 
ขวา หนา้ หลงั ซา้ย หมนุ หมนุ และ หมนุ 
วทิยากรสามารถเสรมิคําศพัทท์ีต่อ้งการเพิม่เตมิได ้
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แตล่ะกลุม่แสดงทา่เตน้ใหเ้พือ่นๆ ดโูดยตอ้งออกเสยีง
คําทีใ่ชเ้ป็นภาษาองักฤษประกอบการเตน้เพือ่ให ้
เพือ่นๆ ไดย้นิดว้ย 
 
Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
 
การขบัรถชดิซา้ยและชดิขวา 
การขบัรถชดิดา้นซา้ยหรอืดา้นขวาในแตล่ะประเทศจะ
แตกตา่งกนัไป  ผูใ้ชร้ถใชถ้นนควรจะศกึษาใหช้ดัเจน
กอ่นวา่ระบบในประเทศทีเ่ราจะไปเทีย่ว ทํางานหรอื
อาศยัอยูนั่น้ใชร้ะบบใดเพือ่ความถกูตอ้งและปลอดภยั 
 
ตวัอยา่งประเทศทีใ่ชร้ะบบการขบัรถชดิซา้ย 
ประเทศไทย 
ประเทศออสเตรเลยี 
ประเทศสงิคโปร ์
ประเทศอนิเดยี 
ประเทศมาเลเซยี 
 
ตวัอยา่งประเทศทีใ่ชร้ะบบการขบัรถชดิขวา 
ประเทศลาว 
ประเทศอเมรกิา 
ประเทศเวยีดนาม   
ประเทศฟิลปิปินส ์
ประเทศจนี 
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โมดลูที ่1 
บทที ่6:  อาหารการกนิ  การส ัง่อาหารและ
เครือ่งดืม่ 

 
Track 6 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่  

= คาํศพัท ์
A.  คาํศพัทเ์กีย่วกบัอาหาร 
 

ลําดบั
ที ่

คําศพัท์
คําอา่น 

คําแปล 

1. food 
ฟู้ด

อาหาร 
 

2. breakfast 
เบร๊คฟ่ัสฺท

อาหารเชา้ 
 

3. lunch 
ลันฺ้ช

อาหารกลางวนั 

4. dinner 
ดิ๊นเน่อร

อาหารเย็น 
 

5. meal 
มลี

มือ้อาหาร 
 

6. snack 
สแนคฺ้ค

อาหารวา่ง 
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7. drinks 

ดริงฺ้คส์
เครือ่งดืม่ 

 
8. coffee 

คอ้ฟฟ่ี
กาแฟ 

 
9. tea 

ท ี
ชา 
 

10. juice 
จู๊ซ

น้ําผลไม ้
 

11. fried rice 
ฟรายฺด ไรซ้

ขา้วผัด 
 

12. vegetable 
เวจ้เทเบิล้

ผัก 
 

13. pork 
พอ้รค์

เนือ้หม ู
 

14. chicken 
ชิค้เกน้

เนือ้ไก ่
 

15. beef 
บีฟ้

เนือ้ววั 
 

16. fish 
ฟิช

ปลา 
 

17. curry 
เคอ้รร์ี่

แกงเผ็ด 
 

18. soup 
ซพุ

แกงจดื 
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19. spicy 

สไป๊ซี่
มรีสเผ็ด 

 
20. egg 

เอก้
ไข ่
 

21. to order 
ท ูออ๊รเดอ้ร

สัง่(อาหาร) 
 

22. to buy 
ท ูบาย

ซือ้ 
 

23. to bargain 
ท ูบา๊รเกน้

ตอ่รองราคา 
 

 
 
B.  คาํศพัทเ์กีย่วกบัผลไม ้  
 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท์
คําอา่น

คําแปล 

1. banana 
บา่นา้น่า

กลว้ย 
 

2. papaya 
พะ่พา้ยา่

มะละกอ 
 

3. pineapple 
พา้ยฺนแ์อพ๊เพิล่

สบัปะรด 

4. orange 
ออ๊เรนฺ้จ

สม้ 
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5. watermelon 

วอ้เทอ่รเมลอ่น
แตงโม 

6. pomelo 
พอ้มเมโ้ล่

สม้โอ 
 

7. roseapple 
โรส้แอพ๊เพิล่

ชมพู ่

 8. guava 
กวัอา๊วา่

ฝร่ัง 
 

9. mango 
แมง้โก ้

มะมว่ง 
 

10. rambutan 
แรมบแูทน/
แรมบูท๊ั่น

เงาะ 
 

  
 
II.  Phrases and sentences (เฟรซ้เซส 
แอนฺด เซ็นเทน้เซส) = วลแีละประโยค 

1.  Thai people usually eat rice. 
   (ไท พีเ้พิล่ ยูส้ชว่ลลี ่อีท้ ไรซ้.) 
     ปกตคินไทยรับประทานขา้วเป็นหลกั  
2.  Some people skip breakfast. 
   (ซมั พีเ้พิล่ สคิพ้ เบร๊คฟ่ัสฺท.)   
   คนบางคนไมรั่บประทานอาหารเชา้ 
3.  Could I have a coffee? 
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   (คูด้ ไอ แฮฟ้ อะ คอ้ฟฟ่ี?) 
   ผม/ฉันขอกาแฟสกั 1 ถว้ยไดไ้หม 
4.  How would you like your coffee? 
   (ฮาว วูด้ ย ูไลค้ ยัวร คอ้ฟฟ่ี?) 
   คณุชอบกาแฟแบบไหน 
5.  Black, please.  
     (แบลค๊ พลสี.) 
   กาแฟดํา 
6. With cream and sugar,         
    please. 

     (วธิ ครมี แอนฺด ชูก้า้ร พลสี.) 
   ใสค่รมีและน้ําตาลดว้ย 
7.  What would you like to have? 
     (วอ้ท วูด้ ย ูไลค้ ท ูแฮฟ้?) 
     คณุตอ้งการ(สัง่อาหาร)อะไร 
 8.  I’d like to have stirred-fried 

   vegetables with pork. 
   (ไอด้ ไลค้ ท ูแฮฟ้ สเตอรด์-ฟรายฺด เวจ้เท

   เบิลฺ้ส วธิ พอ้รค์.) 
     ผม/ฉันขอผัดผักกบัหม ู
9.  I’d like chicken fried rice and 

   Tomyum Gung.      
    (ไอด้ ไลค้ ชิค้เกน้ ฟรายฺด ไรซ้ แอนฺด  
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   ตม้ยํากุง้.) 
     ผม/ฉันขอขา้วผัดไกก่บัตม้ยํากุง้ 
10. What would you like to drink? 
     (วอ้ท วูด้ ย ูไลค้ ท ูดริงฺ้ค?) 
   คณุจะดืม่เครือ่งดืม่อะไร 
11. A diet Pepsi and ice, please. 
     (อะ ไดเอ็ท เพพ้ซี ่แอนฺด ไอซ๊ พลสี.) 
   ขอไดเอ็ทเป๊ปซีก่บัน้ําแข็งครับ/คะ่ 
12. I want a Thai iced-tea, not too 

   sweet. 
     (ไอ วอ้นฺท อะ ไท ไอซฺ๊ด ที ่นอ้ท ทู ้สวที.) 
     ผม/ฉันขอชาเย็นแบบไทยไมห่วานมาก 
13. Do you have Chinese tea? 
     (ด ูย ูแฮฟ้ ไชนสี ที?้) 
   คณุมชีาจนีไหม 
14. Rice and green curry is my 

   favorite lunch menu. 
   (ไรซ้ แอนฺด กรนี เคอ้รรี ่อสิ 

   มาย เฟ้เวอริท่ ลันฺ้ช เมนู.) 
     อาหารกลางวนัทีโ่ปรดปรานของผม/ฉัน

   คอืขา้วกบัแกงเขยีวหวาน 
14. Do you like Thai food? 
     (ด ูย ูไลค้ ไท ฟู้ด?) 
     คณุชอบอาหารไทยไหม 
 



 122
 
15. Do you have Phad Thai?     
     (ด ูย ูแฮฟ้ ผัดไท?้) 
   คณุมกีว๋ยเตีย๋วผัดไทยไหม 
16. Would you like to try Somtam? 
     (วูด้ ย ูไลค้ ท ูทราย สม้ต๊ํา?) 
     คณุอยากลองชมิสม้ตําไหม 
17. I love spicy food. 
     (ไอ เลิฟ้ สไป๊ซี ่ฟู้ด.) 
     ผม/ฉันชอบอาหารรสเผ็ด 
18. Enjoy your meal! 
     (เอ็นจอย ยวัร มีล้!) 
     รับประทานอาหารใหอ้รอ่ย 
19. It’s very tasty. 
     (อทิส เวร้ี ่เทส้ที.่)  
     รสชาตดิจัีงเลย 
20. Check, please. 
     (เชคฺ็ค พลสี.) 
     คดิเงนิ/เก็บเงนิดว้ยครับ/คะ่ 
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III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
Conversation 1 : A conversation between a 
Thai person and a foreigner at a food shop. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
ไท ้เพอ้รซัน่ แอนฺ๋ด อะ ฟ้อเรนเน่อร แอท้ อะ ฟู้ด 
ชอ็พ)  
บทสนทนาระหวา่งคนไทยกบัชาวตา่งชาตทิี่
รา้นอาหาร 
 
Thai person : Do you like Thai food? 
          (ด ูย ูไลค้ ไท ฟู้ด?) 
            คณุชอบอาหารไทยไหม 
Foreigner    : Yes, I think it’s quite tasty. 
                     (เยส้, ไอ ธิงฺ้ค อทิส ไคว ้เทส้ที.่) 
                    ชอบครับ/คะ่ ผม/ฉันคดิวา่มันมี
          รสชาตดิ ี
Thai person : What’s your favorite dish? 
                    (วอ้ทฺส ยัวร เฟ้เวอริท่ ดชิ?) 
                    อาหารจานโปรดของคณุคอือะไร 
Foreigner    : I love Phad Thai and Khao 
          Phad Gai. 
                    (ไอ เลิฟ้ ผัดไทย แอนฺด ขา้วผัดไก.่) 
          ผมชอบผัดไทยกบัขา้วผัดไก ่
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Thai person : Would you like to try something  
          new? 
                    (วูด้ ย ูไลค้ ท ูทราย ซมัธงิ นิว้?) 
                    คณุอยากลองชมิอาหารใหม่ๆ  บา้ง
         ไหม 
Foreigner    :  Well, if it’s not too spicy. 
                     (เวลฺ้ล, อี๊ฟ อทิส นอ้ท ทู ้สไป๊ซี.่) 
                    ก็ได ้ถา้มันไมเ่ผ็ดมากเกนิไป 
Thai person : What about  Phad Graprao 
          Gung?  It’s fried shrimp   
           with basil leaves served with     

 plain rice. 
(วอ้ท อะเบา๊ท ผัด กระเพรา กุง้?           
อทิส ฟรายฺด ชริมฺ้พ วธิ เบซ๊ ิล่ ลีฟฺ้ส           
เซริฟฺ์ด วธิ เพลน ไรซ้) 
 ลองผัดกระเพรากุง้ดไูหมครับ          

          เป็นกุง้ผัดกบัใบกระเพราเสริฟ์พรอ้ม
          กบัขา้วสวย 
Foreigner    : Wow, it sounds good! What 
          about you? 
          (วา้ว, อทิส ซาวดส์ กูด้! วอ้ท อะเบา๊ท 
          ยู ้?) 
                     โอโ้ฮ ฟังดนู่ากนิจัง แลว้คณุละ่ 
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Thai person : I’ll have Gaeng Khiew Waan  

Nua. It’s green curry with beef. 
                    (ไอล แฮฟ้ แกงเขยีวหวานเนือ้. อทิส 
          กรนี เคอ้รรี ่วธิ บี๊ฟ.) 
                    ผมจะสัง่แกงเขยีวหวานเนือ้ 
         เป็นแกงใสพ่รกิเขยีวกบัเนือ้ 
Foreigner    :  OK. Let’s enjoy Thai food. 
                   (โอเค.๊ เล็ทฺส เอ็นจอย ไท ฟู้ด.) 
                    เอาละ เรามากนิอาหารไทยใหอ้รอ่ย
         กนัเถอะ 

 
 

Conversation 2 : A conversation between a 
foreign customer and a Thai fruit seller. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท:ู อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ ฟอ
เรน คสัทอ่มเมอ่ร แอนฺด อะ ไท ้ฟรทุ เซล้เลอ่ร)  
บทสนทนาระหวา่งลกูคา้ชาวตา่งชาตกิบัแมค่า้ขาย
ผลไมค้นไทย 
  
Customer  :  What kind of mango are these?  
                   (วอ้ท คา้ยฺด ออ๊ฟ แมง้โก ้อาร ธสี) 
                   นีม่ะมว่งอะไร 
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Fruit seller:  They are Mamuang Nam Dok     

      Mai. They are very good eaten     
      with sticky rice. 
     (เธย ์อาร มะมว่งน้ําดอกไม.้ เธย ์อาร 

         เวร้ี ่กูด๊ อทีเทน่ วธิ สติ๊คคี ่ไรซ้.)
         มะมว่งน้ําดอกไมค้ะ่  รับประทาน
         กบัขา้วเหนยีวอรอ่ยมากคะ่ 
Customer  :  Are they sweet? 
                   (อาร เธย ์สวีท้?) 
                   หวานไหม 
Fruit seller:  Yes. These ones are fresh  from 
        the orchard. 
                  (เยส้. ธสี วนฺัส อาร    
        เฟรช ฟรอม ธ ิ
        ออรชัด่.) 
                  หวานคะ่  มะมว่งพวก   
       นีเ้ก็บสดๆ ใหม่ๆ  จาก  
       สวนเลยนะคะ 
Customer  :  How do you sell them? 
                   (ฮาว ด ูย ูเซลฺ้ล เธม?)             
        แมค่า้ขายยังไงครับ 
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Fruit seller:  The big ones are 80 baht per 
         kilo. The smaller ones are  70 
         baht per kilo. 
                   (เธอะ บิ๊ก วนฺัส อาร เอท้ที ่บาท เพอ่ร  
        คโีล.่ เธอะ สมอ้ลเลอ่ร วนฺัส อาร เซ ้
        เวน่ที ่บาท เพอ่ร คโีล.่) 
                   ลกูใหญก่โิลละ 80 บาท ลกูเล็กลงมา
        กโิลละ 70 บาทคะ่ 
Customer  :  I want 2 kilos of the big ones. 
        (ไอ วอ้นฺท ท ูคโีลส่ ออ๊ฟ เธอะ บิ๊ก 
         วนฺัส.) 
                   ผมซือ้ลกูใหญ ่2 กโิล  
Fruit seller:  OK. For you, it’s only 150 baht 
         for 2 kilos. 
                   (โอเค.๊ ฟอร ย,ู อทิส โอน๊ลี ่วนั ฮนั
         เดร็ด ฟ้ิฟที ่บาท ฟอร ท ูคโีลส่) 
        ไดค้ะ่ สําหรับคณุ สองกโิลคดิไปแค ่
        150 บาทก็แลว้กนั 
Customer  :  That’s very nice of you. Thanks. 
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                   (แธท้ส เวร้ี ่ไนซ้ ออ๊ฟ ย.ู แธงฺ้คส์.) 
                   คณุใจดมีากเลย ขอบคณุครับ 

 
 

 
 
 
IV.  Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การสรา้งประโยคคําถามโดยใช ้Present 
Continuous Tense 
 
ใหนํ้าคํากรยิา is/am/are มาไวห้นา้ประโยคตามดว้ย
ประธานและคํากรยิา +ing 
ตวัอยา่ง  
ประโยคบอกเลา่ Fred is drinking his coffee. 
ประโยคคําถาม : Is Fred drinking his coffee? 
 
ประโยคบอกเลา่ : I am talking with my mother. 
ประโยคคําถาม : Are you talking with your 
mother?  
(ตอ้งเปลีย่นประธานจาก I  เป็น you กอ่นแลว้จงึใช ้
คํากรยิาตามประธานตวัใหม)่ 
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ประโยคบอกเลา่ : They are studying for a 
                test. 
ประโยคคําถาม : Are they studying for a 
                test? 
 
ขอ้ควรจํา เมือ่จบประโยคคําถามตอ้งใชเ้ครือ่งหมาย ? 
เสมอ  
 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
Fruit gestures 
Trainer provides names of 4-5 fruits such as 
banana, papaya, pineapple, orange and guava. 
In small groups or individually, trainees think 
of gestures for each fruit and teach other 
students in the class to copy the gesture. 
When everyone learns the gestures of all the 
fruits, the trainer asks the whole class or a 
group of volunteers to act out the gestures 
of the fruits called out by trainer or other 
trainee. The set of gestures can be banana, 
banana, orange, papaya, papaya, pineapple.  
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Trainer then calls for a new group or changes 
the names of fruits. 
 
ทา่ผลไม ้

   วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฯ คดิทา่ทางแทนผลไม ้
แตล่ะชนดิ (ทัง้หอ้งจะชว่ยกนัคดิทา่ทัง้หมด หรอืแบง่
ผูเ้ขา้รับการอบรมฯ เป็นกลุม่ยอ่ย แตล่ะกลุม่ชว่ยกนั
คดิทา่สําหรับผลไมแ้ตล่ะชนดิ  เสร็จแลว้ตอ้งสอนให ้
เพือ่นรว่มชัน้ทําทา่นัน้ๆใหไ้ด)้ เชน่ทา่กลว้ยอาจจะ 

 
   เป็นเอามอืไขวห้ลงัโยกตวัไปทางซา้ย 1 ครัง้  ทา่สม้
อาจจะเป็นยกมอืประสานเหนอืศรีษะ ใหม้วีงกลม
คลา้ยผลสม้ตรงกลาง ทา่มะมว่งอาจจะเป็นเอามอืทา้ว
สะเอวแลว้หมนุเอว 1 รอบ ฯลฯ  เมือ่ไดท้า่ของผลไม ้
แตล่ะชนดิแลว้ทัง้หอ้งฝึกทําทา่โดยวทิยากรเป็น

ผูเ้รยีกชือ่ผลไมเ้ป็นภาษาองักฤษ  ถา้
วทิยากรพดู banana ทัง้หอ้งก็จะเอา
มอืไขวห้ลงัโยกตวัไปทางซา้ย 1 ครัง้    
เมือ่ฝึกพรอ้มกนัทัง้หอ้งแลว้อาจจะขอ
อาสาสมัครมาแสดงหนา้หอ้งโดยใช ้

คําศพัทป์ระมาณ 3-4 คํา เชน่ banana, orange, 
mango, watermelon  เมือ่วทิยากรพดูคําไหนอาสา 
สมัครก็ทําทา่ตอ่ไปเป็นชดุ 2-3 ครัง้จงึเปลีย่นอาสา 
สมัครชดุใหม ่
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Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
ชาวตะวนัตกมคีาํกลา่ววา่ 
An apple a day keeps the doctor away.  
ในแอปเป้ิล 100 กรัม มคีารโ์บไฮเดรต 13.8 กรัม 

น้ําตาล 10.4 กรัม เสน้ใย 2.4 กรัม ไขมัน 
0.2 กรัม โปรตนี 0.3 กรัม - แลว้ยังมี
แคลเซยีม เหล็ก แมกนเีซยีม ฟอสฟอรัส  

โพแทสเซยีม และสงักะสดีว้ย นักโภชนาการยังพบอกี
วา่แอปเป้ิลสามารถลดโอกาสการเป็นมะเร็งลําไส ้
มะเร็งตอ่มลกูหมาก มะเร็งปอด ไดเ้พราะมวีติามนิ C 
และมตีวั antioxidant ทีส่ามารถทําลายอนุมลูอสิระ
ไดด้ว้ย  นอกจากนีแ้อปเป้ิลยงัคุม้ครองสมองใหป้ลอด
จากโรค Alzheimer และโรค Parkinson ดว้ย    แต่
ในสว่นของโทษก็ม ี เชน่ กรด malic ทีม่ใีนแอปเป้ิล 
ถา้เราบรโิภคมากก็จะทําลายเคลอืบฟัน หรอืเมล็ด
แอปเป้ิลก็มสีาร amygdalin ซึง่มพีษิเล็กนอ้ย  
 
ตามปกตใินการบรโิภคแอปเป้ิล เรา
ควรลา้งเปลอืกใหส้ะอาด เพราะเปลอืก
อาจมยีาฆา่แมลงเคลอืบอยู ่ แต ่“ฝร่ัง” 
ผลไมไ้ทยของเราก็มคีณุสมบตัทิีด่ ี
พอๆ  หรอืดกีวา่แอปเป้ิล  แถมราคายัง
ยอ่มเยากวา่ดว้ย 
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โมดลู 1 
บทที ่7:  การซือ้ของในชวีติประจาํวนัและการ
บอกรสนยิม 

 
Track 7 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 

คาํศพัท ์
 

ลําดบั
ที ่

คําศพัท์
คําอา่น

คําแปล 

1. shirt 
เชริท์

เสือ้เช ิต้ 
 

2. blouse 
เบลา๊ซ

เสือ้ผูห้ญงิ 
 

3. trousers/ 
pants 

เทรา้เซอ่รส์/
แพนฺ้ทส์ 

กางเกงขายาว 

 
4. shorts 

ชอ้รทฺ์ส
กางเกงขาสัน้ 

5. skirt 
สเคิร้ท์

กระโปรง 
 

6. dress 
เดรส้

กระโปรงชดุ 
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7. underwear 

อั๊นเดอ้รแวร
ชดุชัน้ใน 

8. socks 
ซอ้คฺส

ถงุเทา้ 
 

9. jacket 
แจ๊คเก็ท

เสือ้ชัน้นอก 

10. scarf 
สคา้รฟ์

ผา้พันคอ 
 

11. t-shirt 
ท-ีเช ิร้ท์

เสือ้ยดื 
 

12. sport-shirt 
สปอรท์ เช ิร้ท์ 

 

เสือ้กฬีาแขนสัน้ 

13. sweat-shirt 
สเวท้ เชริท์

เสือ้กฬีาแขนยาว 

14. neck-tie 
เน็คไท

เน็คไท 
 

15. jeans 
จนฺีส 

กางเกงยนีส ์

16. wallet 
วอ้ลเลท

ซองธนบตัร 

17. handbag 
แฮนฺดแบก๊ 

 

กระเป๋าถอืสตร ี
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18. belt 

เบล๊ท้ 
เข็มขดั 

 
19. like 

ไลค้
ชอบ 

 
20. dislike 

ดสิไลค้
ไมช่อบ 

 
21. expensive/ 

dear 
เอ็กซเพน้ซฟี/

เดยีร 

แพง 

 
22. cheap 

ชีพ้
ถกู 
 

23. reasonable 
รซีัน่นาเบิล้

สมเหตสุมผล 

24. sale 
เซล

การขายลดราคา 

25. good quality   
กูด๊ ควอ้ลทิี ่

คณุภาพด ี

 
II.  Phrases and sentences (เฟรซ้เซส 
แอนฺ๋ด เซ็นเทน้เซส) = วลแีละประโยค 

 1.  I am looking for white socks. 
       (ไอ แอม ลคุคิง่ ฟอร ไวท้ ซอ้คฺส.) 
      ผม/ฉันกําลงัมองหาถงุเทา้ขาว 
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 2.  I enjoy shopping at the Siam 

      Paragon. 
      (ไอ เอ็นจอย ชอ้พป้ิง แอท้ เธอะ ไซ

      แอม้ พารา้กอ้น.) 
      ผม/ฉันชอบเดนิซือ้ของทีห่า้งสยามพารา

      กอ้น 
  3.  Do you have a cotton   
        jacket in size M? 
        (ด ูย ูแฮฟ้ อะ คอ้ททอ่น  
        แจ๊คเก็ท อนิ ไซซ้ เอม๊?) 
      คณุมเีสือ้คลมุตวันอกทําดว้ยผา้ฝ้าย

      ขนาด เอ็ม ไหม 
  4.  What would you like to buy? 
        (วอ้ท วูด้ ย ูไลค้ ท ูบา้ย?)  
        คณุอยากจะซือ้อะไร 
 5.  Which do you prefer, green or 

      blue? 
        (วชิ ด ูย ูพรเีฟ่อร, กรนี ออร บลู?้) 
        คณุชอบสไีหนมากกวา่กนั สเีขยีวหรอืสี

      น้ําเงนิ 
 6.  I like its material but not the 

      color. 
(ไอ ไลค้ อทิส แมททีเ้รีย่ล บัท้  นอ้ท        
เธอะ คลัเลอ่ร.) 



 136
 
      ผม/ฉันชอบเนือ้ผา้แตไ่มช่อบส ี
 7.  I can’t afford it. 
        (ไอ แคนฺ้ท/คา้นฺท แอฟ๊ฟ่อรด์ อิท่.) 
      ผม/ฉันซือ้ไมไ่หว (ราคาสงูไป) 
 8.  This is not my style. 
        (ธสิ อสิ นอ้ท มาย    

      สตา้ยฺล.) 
        นีไ่มใ่ชแ่บบทีฉั่นชอบ 
   9.  It looks terrific on you. 
        (อทิ ลุคฺ้ส แทรฟิิค ออน ยู.้) 
      คณุใสแ่ลว้ดสูวย/ดดูมีาก 
 10.  Yellow is my favorite color. 
        (เยล้โลว่ อสิ มาย เฟ้เวอริท่ คัล้เลอ่ร.) 
      สเีหลอืงเป็นสโีปรดของผม/ฉัน 
 11.  It’s too expensive for me. 
     (อทิส ทู ้เอ็กซเพน้ซฟี ฟอร ม.ี) 
     ราคาแพงเกนิไปสําหรับผม/ฉัน 
 12.  I’m just browsing. 
        (แอม จัสฺ้ท บรา๊วซิง่.) 
        ผม/ฉันแคเ่ดนิดเูฉยๆ 
 13.  Do you have these shoes 
         in size 5? 
        (ด ูย ูแฮฟ้ ธสิ ชูส้ อนิ ไซซ้ ไฟ้ฟ?) 
        คณุมรีองเทา้แบบนีข้นาดเบอร ์5 ไหม 
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14.  How much is that grey t-shirt? 
       (ฮาว มัช อสิ แธท้ เกรย ์ท-ีเชริท์?)        
       เสือ้ยดืสเีทาตวันัน้ราคาเทา่ไร  
15.  That’s a rip off. 
      (แธทฺ้ส อะ รพิ ออ๊ฟ.) 
       น่ันราคาแพงมากเกนิไป 
16.  This shirt costs five dollars and 

     60 cents. 
       (ธสิ เชริท์ คอ้สฺทส์ ไฟ้ฟ ดอ้ลลา่รฺส 

     แอนฺด ซกิซที ่เซนฺ็ทส์.) 
       เสือ้เช ิต้ตวันีร้าคา 5 ดอลลา่ร 60 เซน็ต ์
 17.  Is the purchase refundable? 
       (อสิ เธอะ เพอ้รเชส รฟัีนเดเบิ๊ล?) 
       สนิคา้ซือ้แลว้คนืไดไ้หม 
 18.  Is this good quality? 
       (อสิ ธสิ กูด๊ ควอลทิี?้) 
       คณุภาพสนิคา้นีด้หีรอืเปลา่ 
 19.  Could you lower the price a little 

      bit? 
     (คูด้ ย ูโลเ้วอ่ร เธอะ ไพรซ้ อะ ลทิเทิล่ 
       บิ๊ท?) 
     คณุชว่ยลดราคาใหอ้กีหน่อยไดไ้หม 
 20.  Could I have a 20 percent        
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        discount? 
        (คูด้ ไอ แฮฟ อะ ทเวน้ที ่เพอรเ์ซนฺ็ท  
      ดสิเคา้นท์?) 
        ลดราคาใหส้กั 20 เปอรเ์ซน็ตไ์ด ้ไหม 

 
 
III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
Conversation 1 :  A conversation between a 
foreign customer and a Thai seller at a 
weekend market.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
ฟอเรน คสัทอ่มเมอ่ร แอนฺด อะ ไท ้เซล
เลอ่ร แอท้ อะ วคีเอนฺด มา้รเ์ค็ท)  
บทสนทนาระหวา่งลกูคา้ชาวตา่งชาตกิบั
คนขายชาวไทยทีต่ลาดนัดแหง่หนึง่ 

 
Customer :  I am looking for a silk shirt. 
       (ไอ แอม ลคุคิง่ ฟอร อะ ซิลฺ้ค เชริท์.) 
                  ผม/ฉันกําลงัมองหาเสือ้เช ิต้ผา้ไหม 
Seller       :  What color? 
                  (วอ้ท คลัเลอ่ร?) 
        สอีะไรครับ/คะ 
Customer :  Either beige or white. 
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        (อี๊ เธอ่ร/ไอเ๊ธอ่ร เบจ้ ออร ไวท้.) 
                  สเีทาออ่นๆ ครมีออ่นๆ หรอืสขีาวก็ได ้
Seller       :  Silk shirts are on this rack. 
                  (ซิลฺ้ค เช ิร้ทฺ์ส อาร ออน ธสิ แรค้.) 
                  เสือ้เช ิต้ผา้ไหมอยูบ่นราวนีค้รับ/คะ่ 
Customer :  Is it real silk? 
                  (อสิ อทิ รลี/เรยีล ซิลฺ้ค?) 
                  ผา้ไหมแทห้รอืเปลา่ 
Seller      :  Yes, 100 percent hand woven 
       silk. 
                  (เยส, วนั ฮัน้เดร็ด เพอฺรเซนฺ็ท แฮนฺด 
        วูฟ้เวน่ ซิลฺ้ค.) 
       แทค้รับ/คะ่  เป็นผา้ไหม
       ทอมอืแท ้100 เปอรเ์ซน็ต ์
Customer :  How much does it  
       cost? 
                  (ฮาว มัช ดา๊ส อทิ คอ้สฺท?) 
                  ราคาเทา่ไรครับ/คะ 
Seller       :  Eight hundred baht each. 
                  (เอท้ ฮนัเดร็ด บาท อชี.) 
                  ตวัละ 800 บาท 
Customer :  Could you lower the price a 
        little bit for me? 
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       (คูด้ ย ูโลเ้วอ่ร เธอะ ไพรซ้ อะ ลทิเทิล่ 
                  บิ๊ท ฟอร มี?้) 
        คณุชว่ยลดราคาใหผ้ม/ฉันอกีนดิได ้
        ไหม 
Seller       :  Sorry. It’s made of high quality 
        silk and the price is very        
        reasonable. 
                  (ซอ้รรี.่ อทิส เมด้ ออ๊ฟ ฮาย ควอ้ลทิี ่
        ซิลฺ้ค แอนฺด เธอะ ไพรซ้ อสิ เวร้ี ่รีซ้นั
        นาเบิล้.) 

เสยีใจครับ/คะ่ มันทํามาจากไหม
คณุภาพสงูและราคาก็สมเหตสุมผลดี
อยูแ่ลว้ 

Customer  :  All right, I’ll take it. 
                   (ออลไรท้, ไอล เทค้ อิท่.) 
                   ตกลง  ผม/ฉันซือ้ 1 ตวั 
 
Conversation 2  : A conversation between a 
foreign customer and a shop attendant at a 

convenience store.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่  
บทีวนี อะ ฟอเรน คสัทอ่มเมอ่ร แอนฺด อะ 
ชอ้พ แอทเทน้แดนฺ้ท แอท้ อะ คอนว ี

              เนยีนฺซ สตอร)   
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บทสนทนาระหวา่งลกูคา้ชาวตา่งชาตกิบัพนักงานขาย
รา้นสะดวกซือ้แหง่หนึง่ 
  
Attendant : Good evening. Welcome to 
        our shop. 
                   (กูด้ อิ๊ฟนิง่. เวล้คัม่ ท ูอา๊วเวอ่ร ชอ้พ.) 
                   สวสัด(ีตอนเย็น)ครับ ยนิดตีอ้นรับ
         สูร่า้นของเรา 
Customer  : Good evening. Do you have socks 
        here? 
       (กูด้ อี๊ฟนิง่. ด ูย ูแฮฟ้ ซอ้คฺส เฮีย้ร?) 
                  สวสัด(ีตอนเย็น) ทีน่ีม่ถีงุเทา้ไหม 
Attendant  : We have plain socks in white, 
       brown and black. 
       (ว ีแฮฟ้ เพลน ซอ้คฺส อนิ ไวท้, บราวน ์
       แอนฺด แบลค๊) 
                  เรามถีงุเทา้แบบธรรมดาสขีาว น้ําตาล
        และสดํีา 
Customer  : Good, I just need a spare pair of      

   socks. How much do they cost?  
   (กูด้, ไอ จ๊ัสฺท นีด้ อะ สแปร แพร ์ออ๊ฟ    
   ซอ้คฺส. ฮาว มัช ด ูเธย ์คอ้สฺท?) 
   ด ี ผมตอ้งการถงุเทา้สํารองสกัคู ่    
   ถงุเทา้ราคาเทา่ไร 
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Attendant  : Three dollars per pair. Would 
        you  also like a spare t-shirt? 
                  (ธร ีดอ้ลลา่รส์ เพอร แพร่.์  วูด้ ย ูออล   
       โซ ่ไลค้ อะ สแปร ท-ีเชริท์?) 
           คูล่ะ 3 ดอลลา่ร ์ คณุตอ้งการเสือ้ยดื   
         สํารองดว้ยไหมครับ 
Customer  : What kind of t-shirts do you 
        have? 
       (วอ้ท คายฺด ออ๊ฟ ท-ีเช ิร้ทฺ์ส ด ูย ู
        แฮฟ้?) 
                  คณุมเีสือ้ยดืแบบไหน 
Attendant  : We have linen and cotton t-
        shirts in 3 colors. 
                  (ว ีแฮฟ้ ไลนิน่ แอนฺ๋ด คอ้ททอ่น ท-ี  
       เช ิร้ทฺ์ส อนิ ธร ีคัล้เลอ่รส์.) 
                  เรามทีัง้เสือ้ยดืผา้ลนินิและผา้ฝ้าย มี
       ทัง้หมด 3 ส ี
Customer  : Do you have an xx in white? 
                  (ด ูย ูแฮฟ้ แอน เอก๊ซ เอ็กซ อนิ 
       ไวท้?) 
                  คณุมสีขีาวขนาด 2 เอ็กซไหม 
Attendant  : Yes, we do. Here it is. They’re 
        10 dollars each. 
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       (เยส, ว ีดู.้ เฮยีร อทิ อสิ เธย ์อาร เท็น 
        ดอ้ลลา่รส์ อชี) 
        มคีรับ  นีค่รับ  ราคาตวัละ 10 
                  ดอลลา่ร ์
Customer  : I’ll take that too. How much does 
       that make all together? 
                  (ไอล เทค้ แธท้ ทู.้ ฮาว มัช ดา๊ส แธท 
        เมค้ ออล ทเูกเ๊ธอ่ร?) 
                  ผมซือ้เสือ้ดว้ย  ราคารวมทัง้หมดเป็น
        เทา่ไร 
Attendant  : Three plus ten makes 13 dollars 
                  (ธร ีพลสั เท็น เมคฺ้ส เธอรท์นี ดอ้ล
        ลา่รส์.)   
         สามกบัแปดรวมเป็น 13 ดอลลา่รค์รับ    
Customer   : Here’s 13 dollars. Good bye. 
                   (เฮยีรส์ เธอรท์นี ดอ้ลลา่รส์. กูด้บาย.) 
                   นีเ่งนิ 13 ดอลลา่ร ์ลาละครับ 
Attendant  : Thank you. Have a good day! 
                   (แธง้คิว่. แฮฟ้ อะ กูด๊ เดย)์ 
                   ขอบคณุ  ขอใหม้คีวามสขุนะครับ/คะ 
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IV.  Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
คาํกรยิา 3 ชอ่ง 
คํากรยิา 3 ชอ่งเป็นเรือ่งสําคญัในภาษาองักฤษ เพราะ
กรยิา 3 ชอ่งตอ้งใชใ้น Tense ตา่งๆ ทัง้ Verb ชอ่ง1, 
Verb ชอ่ง 2 และVerb ชอ่ง3  เชน่ 
1.  Nightingales are named so because they 
frequently sing at night as well as during the 
day. 
2.  Molly, our cat, was sick last night. 
3.  Mr.Peterson has been the school principal 
since 1995. 
  
กรยิา 3 ชอ่งม ี2 รปูแบบหลกัคอื 
1.  มาจากการเตมิ ed หรอื d ทีท่า้ยคํากรยิาเชน่ 
คํากรยิา
ชอ่ง 1 
(Present) 

คํากรยิา
ชอ่ง 2  
(Past) 

คํากรยิา
ชอ่ง 3  
(Past 
Participle) 

คําแปล

smile Smiled smiled ยิม้ 
work Worked worked ทํางาน 
live Lived lived อยู/่

อาศยั 
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love loved loved รัก 
talk talked talked คยุ 

 
    
2.  มาจากการผันตามกฎของภาษาองักฤษ 
 
คํากรยิา
ชอ่ง 1 
(Present) 

คํากรยิา
ชอ่ง 2  
(Past) 

คํากรยิาชอ่ง 
3 
(Past 
Participle)  

คําแปล

go went gone ไป 
eat ate eaten กนิ/ 

รับประ 
ทาน 

stand stood stood ยนื 
hear heard heard ไดย้นิ 
teach taught taught สอน 
buy bought bought ซือ้ 
sell sold sold ขาย 
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V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
 
Clothing Fun 
There are many ways to learn 
the names of clothing items. 
Trainer prepares colorful 
flashcards of about ten items of clothing. 
These can be easily found on the Internet 
and printed. They should be cut to their 
shape instead of being square. 
a.  The trainer puts a flashcard on the board 
for trainees to say its name one by one. 
When 5 items are on the board, the trainer 
switches their position and asks trainees to 
say the names again. Switch positions a few 
times before adding 5 more items on the 
board. The trainer can ask trainees to 
increase the speed of the activity. 
b.  The trainer puts all the cards face down 
on the board. Trainees are divided  
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into 2 teams. One trainee from each team 
takes a turn to select one card from the 
board and say the name of the clothing item. 
Every correct word, the team wins a point. 
The trainer keeps changing the items as 
often as appropriate. 
 
เสือ้ผา้แสนสนกุ 
มกีจิกรรมหลายอยา่งทีช่ว่ยใน
การเรยีนรูคํ้าศพัทเ์กีย่ว กบั
เสือ้ผา้ 
วทิยากรเตรยีมคําศพัทเ์กีย่วกบัเสือ้ผา้ประมาณ 10 คํา
หรอืมากกวา่นัน้  หารปูสวยๆ จากอนิเทอรเ์น็ตและตดั
ออกตามรปูทรงของจรงิ (ไมใ่ชเ่ป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้
เหมอืนบตัรคํา) 
 ก. วทิยากรหงายบตัรคําลงบนกระดานเพือ่ใหผู้เ้ขา้รับ
การฝึกบอกคําศพัทภ์าษาองักฤษทลีะคํา  เมือ่มี
คําศพัทอ์ยูบ่นกระดาน 5 คําใหว้ทิยากรสลบัตําแหน่ง
คําและใหผู้เ้ขา้รับการอบรมอา่นคํา  สลบัคําไปมา 2-
3 ครัง้แลว้เพิม่คําศพัทใ์หมอ่กี 5 คํา  สลบัคําไปมา
แบบเดมิแตใ่ชค้วามเร็วเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ  
ข. วทิยากรควํา่บตัรคําลงบนกระดาน แลว้แบง่ผูเ้ขา้ 
รับการฝึกเป็น 2 กลุม่  ผูเ้ขา้รับการฝึกสง่ตวัแทนทลีะ
คนสลบักนัมาเลอืกบตัรคําและบอกคําศพัทใ์ห ้
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ถกูตอ้ง  ทกุครัง้ทีอ่า่นถกูก็จะได ้1 คะแนน  วทิยากร
สามารถเปลีย่นรปูและคําศพัทไ์ดบ้อ่ยเทา่ทีเ่ห็น 
สมควร 
  
Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
งา่ยๆ สไตลอ์เมรกินั 
การแตง่กายของคนอเมรกินัเป็นแบบ “งา่ย ๆ สไตล์
อเมรกินั"   สว่นมากคนอเมรกินัจะใสห่มวกเบสบอลล ์
ใสร่องเทา้แตะรปูรา่งเทอะทะหรอืรองเทา้ผา้ใบ  ใส่
กางเกงขาสัน้ตวัหลวมๆ   คนอเมรกินัสามารถสวม
กางเกงยนีส ์ เสือ้ยดื ไปทํางานในหนา้รอ้น  ถา้เป็น

หนา้หนาวก็สวมโคท้ หรอืแจ็คเก็ท
ตวัใหญท่ับอกีท ี  โดยเฉลีย่แลว้คน
อเมรกินัแตง่ตวัตํา่กวา่มาตรฐาน  
ของคนยโุรป  เชน่ คนองักฤษหรอื
ฝร่ังเศส   การแตง่กายของคน
อเมรกินัจงึเป็นประเด็นทีถ่กูวพิากษ์ 

วจิารณ์ในประเทศทีใ่หค้วามสําคญัของการแตง่กาย
สภุาพและมรีสนยิม 
โดยรวมแลว้คนไทยเราแตง่ตวัมกีาลเทศะและเรยีบ 
รอ้ยกวา่คนอเมรกินั   การใหค้วามสําคญักบัสถานที่
และเจา้ของสถานทีย่ังเป็นมารยาทที่
จําเป็นตอ้งไดรั้บการพจิารณาทกุครัง้  
ควรแตง่ตวัใหด้ดีกีวา่จะแตง่ตวัไมส่ภุาพ
เรยีบรอ้ย 
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โมดลูที ่1 
บทที ่8:  การถามความตอ้งการของผูอ้ ืน่ การ
ขอความชว่ยเหลอื การขอบคณุ การขอโทษ 

Track 8 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์
 

ลําดบั 
ที ่

คําศพัท์
คําอา่น

คําแปล 

1. care 
แคร

ดแูล/ หว่งใย 
 

2. need 
นดี

ตอ้งการ 
 

3. help/assist 
เฮลฺ้พ /แอส้ซสฺิท 

ชว่ย/ชว่ยเหลอื 

 
4. mind 

มายฺด
ระวงั/ รังเกยีจ 

 
5. ask for 

อา๊สค์ ฟอร
ขอ /ขอใหทํ้า 

 
6. had better/ 

should 
แฮด เบท๊เทอ่ร /ชดู

ควรจะ 
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7. would like 

วูด้ ไลค้
ตอ้งการ/ 
อยากจะ 

8. please 
พลสี

กรณุา/โปรด/ 
ทําใหพ้อใจ 

9. right 
ไรท้

ถกู 

10. wrong 
รอง

ผดิ 

11. sorry 
ซอ้รี่

เสยีใจ 

12. thank 
แธงฺ้ค

ขอบคณุ/ 
ขอบใจ 

13. excuse me 
เอก๊ซคิวฺ้ส มี

ขอโทษ 

14. trouble 
ทรับ้เบิล้

ปัญหา/ 
ความลําบาก 

15. problem 
พรอ้พเบลม้

ปัญหา 

16. difficulty 
ดิ๊ฟฟิคลัที่

ความลําบาก/ 
ความยุง่ยาก 

17. mistake 
มสิเทค้

ความผดิ 

18. advice 
แอด๊ไวซ้

คําแนะนํา 
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19. suggestion 

ซัค่เจ๊สชัน่
ขอ้เสนอแนะ 
การแนะนํา 

20. error 
แอเรอ่ร

ความผดิพลาด 

 
 
II.  Phrases and sentences (เฟรซ้เซส 
แอนฺ๋ด เซ็นเทน้เซส) = วลแีละประโยค 
 1.  Would you like some help? 
       (วูด้ ย ูไลค้ ซมั เฮลฺ้พ?) 
     คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืไหม 
 2.  Can you give me a hand? 
     (แคน ย ูกีฟ้ ม ีอะ แฮนฺ้ด?) 
      ชว่ยผม/ฉันหน่อยไดไ้หม 
 3.  Do you need a hand? 
      (ด ูย ูนีด้ อะ แฮนฺ้ด?) 
      คณุตอ้งการความชว่ยเหลอื
      ไหม 
 4.  Could you help me please? 
      (คูด้ ย ูเฮลฺ้พ ม ีพลสี?) 
      กรณุาชว่ยผม/ฉันหน่อย 
 5.  That would be so kind, thank you. 
      (แธท้ วูด้ บ ีโซ คา่ยฺด, แธง้คิว่.) 
      คณุใจดมีาก ขอบคณุ  
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 6.  It’s my pleasure. 
      (อทิส มาย เพลเ้ชอ่ร.) 
      ดว้ยความยนิด ี
 7.  I appreciate your help. 
      (ไอ แอพ๊พรชีเิอท ยัวร เฮลฺ้พ.) 
      ผม/ฉันซาบซึง้ในความชว่ยเหลอืของ
      คณุ 
 8.  Please excuse me.   
      (พลสี เอ็กซคิว้ส ม.ี) 
      ขอโทษ 
 9. It’s not your fault. 
      (อทิส นอ้ท ยัวร ฟ้อลฺท.) 
      มันไมใ่ชค่วามผดิของคณุ 
 10. May I borrow your pen? 
      (เมย ์ไอ บอ๊รโ์รว่ ยวัร เพน้?) 
      ขอยมืปากกาของคณุหน่อยไดไ้หม
 11. Could you please send me the 
      documents? 
      (คูด้ ย ูพลสี เซนฺ็ด ม ีเธอะ ดอ๊คควิ
      เมนฺ่ทส์?) 
      กรณุาสง่เอกสารมาใหผ้ม/ฉันหน่อยได ้
      ไหม  

12. Would you mind checking           
      this writing for me? 
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     (วูด้ ย ูมายฺด เชค้คิง่ ธสิ ไรท้ิง่ ฟอร ม?ี) 
      คณุชว่ยตรวจงานเขยีนนีใ้หผ้ม/ฉันหน่อย
      ไดไ้หม 
 13. Do you mind moving over a little 
      bit? 
      (ด ูย ูมายฺด มูฟ้วิง่ โอเ๊วอ่ร อะ ลทิเทิล่ 
       บิ๊ท?) 
      คณุชว่ยเขยบิไปนดิหนึง่ไดไ้หม 
 14. It’s very kind of you.  
      (อทิส เวร้ี ่คา่ยฺด ออ๊ฟ ย.ู) 
      คณุกรณุามาก 
 15. With sincere thanks. 
      (วธิ ซนิเซยีร แธง้คส์.) 
      ดว้ยความขอบคณุอยา่งจรงิใจ 
 16. I am sorry. I made a bad mistake. 
      (ไอ แอม ซอ้รี.่ ไอ เมด้ อะ แบด๊ มสิ
      เทค้.) 
      ขอโทษ ผม/ฉันทําความผดิ      
       อยา่งมากเลย 

17. Advice and suggestions are      
     welcome. 

      (แอดไวซ้ แอนฺด ซัค่เจส๊ชันฺ่ส อาร 
       เวล้คัม่.) 
      เชญิแสดงความคดิเห็นและใหคํ้าแนะนํา 



 154
  
 18. The problem has already been 
       solved. 
      (เธอะ พรอ้พเบลม่ แฮส้ ออลเรด้ดี ้บนี   
       โซลฺ้ฟ์ด.) 
       ปัญหาไดรั้บการแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ 
 19. The work was done without  
       difficulty. 
      (เธอะ เวริค์ วอ้ส ดัน้ วธิเอา๊ท ดิ๊ฟฟิคลั
      ที.่) 
      งานสําเร็จลลุว่งไดโ้ดยไมม่คีวามยุง่ยาก 
 20. There are a few spelling errors. 
      (แธร อาร อะ ฟิว สเป้ลลิง่ แอเ๊รอ่รส์.) 
      มกีารสะกดผดิอยูเ่ล็กนอ้ย 
 
 
III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
Conversation 1 :  A conversation between a 
foreigner and a local person about making an 
international call.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอร์
เซช้ัน่ บทีวนี อะ ฟ้อเรนเน่อร แอนฺด 
อะ โลค้ัล่ เพอรซัน่ อะเบา๊ท  
เมค้คิง่ แอน อนิเทอรแ์นช้ัน่น่ัล คอลล)์  
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บทสนทนาระหวา่งชาวตา่งชาตกิบัคนทอ้งถิน่เกีย่วกบั
การตอ่โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ 

  
Foreigner    : Excuse me, could you help me 
          please? 

          (เอก๊ซคิว้ส ม,ี คูด้ ย ูเฮลฺ้พ ม ีพลสี?) 
          ขอโทษครับ คณุชว่ยผมหน่อยได ้

          ไหม 
Local person: Of course. How can I help 
          you? 
          (ออ๊ฟ คอรส์. ฮาว แคน ไอ เฮลฺ้พ ย?ู) 
          ไดค้รับ  จะใหช้ว่ยอะไรครับ 
Foreigner     : I need to make a call back 
          home. Do you know where I 
          can make an international call? 
          (ไอ นีด้ ท ูเมค้ อะ คอลล ์แบค๊ โฮม่. 
          ด ูย ูโนว แวร ไอ แคน เมค้ แอน อนิ
          เทอรแนช้ัน่น่ัล คอ้ลล?) 
          ผมตอ้งโทรศพัทก์ลบับา้น  คณุรูไ้หม
          วา่ผมจะตอ่โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ 
          ไดท้ีไ่หน 
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Local person: The easiest way is to buy an 
          international calling card and 
          use it with an international 
          public phone. 
          (ธ ิอี๊ซีเ่อสฺ้ท เวย ์อสิ ท ูบาย  แอน 
          อนิเทอรแนช้ัน่น่ัล คอลลิง่ คา้รด์ 
          แอนฺด ยูส้ อทิ วธิ แอน อนิเทอร
          แนช้ัน่น่ัล พับลิค่ โฟน.) 
          วธิทีีง่า่ยทีส่ดุคอืซือ้บตัรโทรศพัท์
          ระหวา่งประเทศแลว้เอาไปโทรฯทีตู่ ้
          โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศแบบ
          สาธารณะ 
Foreigner     : Where can I buy such a card? 
          (แวร แคน ไอ บาย ซชั อะ คา้รด์?) 
          ผมจะซือ้บตัรโทรศพัทแ์บบนีไ้ดท้ี่
          ไหน 
Local person: At any post service kiosk. I’m 
          not sure whether 7- Eleven 
          has it. You’d better check 
          there. 
          (แอท้ เอน๊ี ่โพสฺ้ท เซอ้รวซิ คอิอ๊สฺค. 
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          แอม นอ้ท ชวัร เวเ้ธอ่ร เซเ้วน่ อเีลฟ้
          เวน่ แฮส้ อทิ. ยดู เบท๊เทอ่ร เชค็ค 
          แธร.) 
          ซือ้ทีร่า้นบรกิารไปรษณียท์ีไ่หนก็ได ้
          ผมไมแ่น่ใจวา่รา้นเซเวน่ อเีลฟเวน่จะ
          มขีายหรอืเปลา่ คณุลองสอบถามดก็ู
          แลว้กนั 
Foreigner     : Thank you for your help. I 
          appreciate it. 
          (แธง้คิว่ ฟอร ยัวร เฮลฺ้พ. ไอ  
          แอพ๊พรชีเิอท อทิ.) 
          ขอบคณุสําหรับความชว่ยเหลอืของ
          คณุ  ผมซาบซึง้มาก 
Local person: It’s my pleasure. 
          (อทิส มาย เพลเ้ชอ่ร.) 
          ดว้ยความยนิดคีรับ 
 

 
Conversation 2 : A conversation 
between a new and an old office 
worker in their office.(คอนเวอร์

เซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ นวิ แอนฺด 
แอน โอลฺด ออ๊ฟฟิซ เวริค์เคอ่ร ์อนิ แธร ออ๊ฟฟิซ)  
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บทสนทนาระหวา่งคนงานใหมก่บัคนงานเกา่ใน
สํานักงาน 
 
N/W : Excuse me, can you give me  
 a hand? 
 (เอ็กซคิวฺ้ส ม,ี แคน ย ูกีฟ้ ม ีอะ แฮนฺด?) 
 ขอโทษครับ  คณุชว่ยผมหน่อยไดไ้หมครับ 
O/W :  What’s wrong? 
   (วอ้ทฺส รอง?) 
   มปัีญหาอะไรครับ 
N/W : This photocopier doesn’t work. The 
   green light is on here but when I 
   pressed the start button,nothing 
   happened. 
   (ธสิ โฟ้โทค่อ๊พพเิออ่ร ดา๊สซึน่ เวริค์. เธอะ 
   กรนี ไลท้ อสิ ออน เฮยีร บั๊ท เวน ไอ 
   เพรสฺด เธอะ สตา๊รท์ บั๊ททั่น นอ้ทธิง่  
   แฮพเพินฺ่ด.) 
O/W :  Did the paper jam? 
   (ดิ๊ด เธอะ เพเ้พอ่ร แจ๊ม?) 
   กระดาษตดิหรอืเปลา่ 
N/W :  No, I already checked that. 
   (โน, ไอ ออลเรด้ดี ้เชคฺ็ด แธท.) 
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   ไมค่รับ ผมตรวจดแูลว้ 
O/W :  Did you check the paper tray? 
   (ดิ๊ด ย ูเชค็ค เธอะ เพเ้พอ่ร เทรย้?์) 
   คณุตรวจดถูาดใสก่ระดาษหรอืเปลา่ 
N/W :  Yes, I did. It’s almost full. 
   (เยส้, ไอ ดี๊ด. อทิส ออ๊ลโมสฺ้ท ฟู้ล.) 
   ตรวจแลว้ครับ มกีระดาษ
   เกอืบเต็มถาด 
O/W : Let me check it.    
   (เล็ท ม ีเชค็ค อทิ) 
   ใหผ้มดกูอ่นนะ  
 
 (checking all the buttons) 
 (เชค็คิง่ ออล เธอะ บั๊ททั่นฺส) 
  ตรวจดปูุ่ มตา่งๆ 
    
   Here, someone set it on the “hold” 
   position. It should be ok now. 
   (เฮยีร, ซมัวนั เซท็ อทิ ออน เธอะ“โฮลฺด”  
   โพซีช้ัน่. อทิ ชูด้ บ ีโอเค นาว.) 
   นีไ่ง  ใครก็ไมรู่ก้ดปุ่ มทีตํ่าแหน่ง“หยดุ” 
   เอาไว ้ น่าจะใชเ้ครือ่งไดแ้ลว้นะครับ 
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N/W : Thank you very much. I’ll remember 
   to check the“hold” button next 
   time. 
   (แธง้คิว่ เวร้ี ่ม่ัช.  ไอล รเีมม้เบอร้ ท ูเชค็ค 
   เธอะ “โฮลฺด” บั๊ททั่น เน็กซท์ ทาม.)
   ขอบคณุมากครับ  ผมจะจําไวว้า่ตอ้งตรวจดู
   ปุ่ ม “หยดุ” ดว้ยในครัง้ตอ่ๆ ไป 
O/W : Not at all. 
   (นอ้ท แอท้ ออล.)     
   ไมเ่ป็นไรครับ 
 
 
IV.  Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การใช ้Present Perfect Tense 
รปูประโยค    
ประธาน + have/has + กรยิาชอ่งที ่3 
 
The children have done their homework. 
Linda has made up her mind. 
 
1.  ใชเ้พือ่แสดงถงึการกระทําทีเ่ร ิม่ในอดตี ดําเนนิมา
จนถงึปัจจบุนั และยังคงดําเนนิอยูใ่นขณะทีพ่ดู  มักจะ 
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มคํีากรยิาวเิศษณ์ (adverb) เชน่ since, for, up to 
now เป็นตน้รว่มอยูใ่นประโยคดว้ย เชน่ 
- Mr. Anderson has lived in Bangkok since 
2007. 
- I have worked on this project for more 
than 6 months. 
2.  ใชเ้พือ่แสดงถงึการกระทําทีไ่ดทํ้าซํ้าๆ ในอดตี  
และเหตกุารณ์ทีว่า่นีอ้าจจะเกดิขึน้ตอ่ไปไดอ้กีใน
อนาคต  มักจะมคํีากรยิาวเิศษณ์ (adverb) เชน่ 
once, twice, many times, over and over etc. 
- I have traveled to Nepal three times. 
- The teacher has repeated the tense rules 
over and over. 
3.  ใชเ้พือ่แสดงเหตกุารณ์ทีเ่พิง่เกดิขึน้ใหม่ๆ   มักจะ 
มคํีากรยิาวเิศษณ์ (adverb) เชน่ just, recently, 
lately etc. 
- John has just been promoted to an 
executive position. 
- We haven’t seen Pim in her office lately.  
Is everything ok? 
 
4.  ใชก้ลา่วถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตี แตไ่มไ่ด ้
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บง่เวลาทีเ่กดิขึน้ใหช้ดัเจน จะมคํีาวา่ up to the 
present time, until now, so far etc. 
- The police haven’t found the lost man until 
now. 
- Wendy hasn’t heard about her job 
application so far. 
 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
Find your partner. 
Trainer prepares pictures of different 
things such as pen, pencil, ruler, notebook, 
necktie,  5 baht coin etc. for half of the 
class. The other half will get a card with a 
sentence such as  
 May I borrow your ruler? 
 May I borrow your pencil? etc. 

 
Each card will have each name 
of the things on the pictures. 
Trainer distributes one card or 
picture  to each trainee. The  
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trainees with the pictures check what 
pictures they get but do not show them to 
the others. The trainees who have the word 
cards will ask the other trainees “May I 
borrow your…..? If the words do not match 
the pictures, the trainees with the pictures 
will say, “No, I don’t have it/them.” If the 
words match the pictures, they have found 
their partners. Keep going until all the cards 
are matched. 
 
เกมหาคู ่
วทิยากรหาภาพสิง่ของตา่งๆ เชน่ รปูปากกา ดนิสอ 
ไมบ้รรทัด สมดุ เนค้ไท เหรยีญ 5 บาทฯลฯ  สําหรับผู ้
เขา้รับการฝึกจํานวนครึง่หนึง่ของชัน้เรยีน  สว่นผูเ้ขา้
รับการฝึกอกีครีง่หนึง่จะไดรั้บบตัรคําทีม่ปีระโยค เชน่ 
 ขอยมืไมบ้รรทดัของคณุหน่อยไดไ้หม 
 ขอยมืดนิสอของคณุหน่อยไดไ้หม  ฯลฯ 
บตัรคําแตล่ะใบจะมชีือ่ของสิง่ทีอ่ยูบ่นรปูภาพ  เมือ่
วทิยากรแจกบตัรคําหรอืบตัรรปูใหผู้เ้ขา้รับการฝึกคน
ละ 1 ใบ  ผูเ้ขา้รับการฝึกทีไ่ดบ้ตัรรปูเปิดดวูา่ไดร้ปู
อะไรแตห่า้มใหค้นอืน่ดรูปูของตวัเอง  ผูเ้ขา้รับการฝึก 
ทีไ่ดรั้บบตัรคําจะถามผูเ้ขา้รับการฝึกคนอืน่ๆ เป็น
ภาษาองักฤษ  “May I borrow your….?” ถา้สิง่ 
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ทีถ่ามไมต่รงกบัรปูภาพทีผู่ถ้กูถามม ี  ผูถ้กูถามก็จะ
ตอบวา่ “No, I don’t have it” หรอื “No, I don’t 
have them”  ถา้คําทีถ่ามตรงกบัรปูภาพทีผู่ถ้กูถามมี
อยู ่  การหาคูก็่ประสบความสําเร็จ  ทําอยา่งนีไ้ป
จนกวา่บตัรคําและบตัรรปูจับคูก่นัจนครบ 
 
Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
 
หลกัการทํางานของคนในวฒันธรรมตะวนัตกแตกตา่ง
ไปจากหลกัการทํางานในวฒันธรรมไทย เชน่  
1.  ในการทํางานกบัคนตา่งชาต ิ ถา้ไมเ่ขา้ใจคําสัง่
หรอืสิง่ทีเ่ขาพดู  เราจะตอ้งถามทันท ี ไมค่วรเงยีบไว ้
เพราะสิง่ทีเ่ราไมเ่ขา้ใจอาจทําความเสยีหายใหก้บังาน
และ/หรอืบรษัิทได ้  
2.  เมือ่มปัีญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานใหแ้จง้ใหผู้ ้
ทีรั่บผดิชอบรับทราบทันท ี   ตอ้ง
รายงานทัง้สว่นทีด่แีละสว่นที่
อาจจะเป็นปัญหาเพือ่จะไดม้กีาร
เตรยีมตวัแกไ้ข  ตอ้งรายงาน
อยา่งตรงไปตรงมา  การสือ่สารที่
มปีระสทิธภิาพเป็นสิง่จําเป็น
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง 
3.  ตอ้งตรงตอ่เวลา  รูจั้กใหค้วามสําคญักบัเวลาของ 
คนอืน่ๆ ดว้ย 



 165
โมดลูที ่1 
บทที ่9 :  การเจ็บป่วย 

 
Track 9 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั 
ที ่

คําศพัท์
คําอา่น

คําแปล 

1. be sick/ ill 
บ ีซคฺิค/ อลิล ์

ไมส่บาย 

 
2. be well/ fine/ OK 

บ ีเวลล/์ ฟายฺน/ 
โอเค

สบายด ี

3. have a flu 
แฮฟ้ อะ ฟลู

เป็นไขห้วดั 

4. stomach ache 
สะตอ๊มัค่ เอค

ปวดทอ้ง 

5. toothache 
ทูธ้เอค

ปวดฟัน 

6. headache 
เฮด้เอค

ปวดศรีษะ 
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7. sore throat 

ซอร โธรท้
เจ็บคอ 

8. sore eye 
ซอร อาย

เจ็บตา 

9. influenza (flu) 
อนิฟลเูอน๊ซา่ (ฟล)ู

ไขห้วดัใหญ ่

10. fever 
ฟ้ีเวอ่ร

เป็นไขต้วัรอ้น 

    11. diarrhea 
ไดอาเรยี

ทอ้งเสยี 
 

12. muscle pain 
มัสเซิล่ เพน

ปวดกลา้มเนือ้ 

13. dizziness 
ดซิซเีนส

วงิเวยีนตาลาย 

14. cough 
คฟั/คอ้ฟ

ไอ 

15. suffer from 
ซฟัเฟ่อร ฟรอม

ทรมานจากโรค 

16. food poisoning 
ฟู้ด พอ้ยซัน่นิง่

อาหารเป็นพษิ 

17. hurt 
เฮริท์

เจ็บ ปวด 

18. 
 

terrible 
แทเ้รอเบิล้ 

แย ่/อาการไม่
ด ี
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19. get well 

เก็ท เวลล์
อาการดขี ึน้ 

20. to have recovered 
ท ูแฮฟ้ รคีฟัเวอ่รด์

อาการดขีึน้/ 
ทเุลา 

21. to have 
recuperated 
ท ูแฮฟ้ 

รคีพุเพอรเ์รทเทด่

อาการดขีึน้ 
ทเุลา 

22. chronic 
ครอนิค่ 

เรือ้รัง 
 

 
 
II.  Phrases and sentences (เฟรซ้เซส 
แอนฺ๋ด เซ็นเทน้เซส) = วลแีละประโยค 

1.  I have a headache. 
    (ไอ แฮฟ้ อะ เฮด้เอค.) 
 ฉัน/ผมปวดศรีษะ 
2.  I am getting better. 
    (ไอ แอม เก็ททิง่ เบท๊เทอ่ร.)  
    ฉัน/ผมอาการดขีึน้ 
3.  I am suffering from food poisoning. 
    (ไอ แอม ซฟัเฟ่อริง่ ฟรอม ฟู๊ ด พอ้ยซัน่นิง่.)     
    ฉัน/ผมทรมานจากอาหารเป็นพษิ 
4.  Ouch! I cut my finger. 
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    (เอา๊ช! ไอ คทั มาย ฟ้ิงเกอ้ร.)  
    โอย๊ ฉัน/ผมทํามดีบาดนิว้ตวัเอง 
5.  I have a terrible cough. 
    (ไอ แฮฟ้ อะ แทเ้รอเบิล้ คฟั/คอ้ฟ.)  
    ฉัน/ผมไอแยม่าก 
6  Get well soon. 
    (เก็ท เวลล ์ซนู.) 
    ขอใหอ้าการดขีึน้เร็วๆนะ 
7.  He’s got a toothache. 
    (ฮสี กอ้ท อะ ทูธ้เอค.) 
    เขาปวดฟัน 
8.  He’s burnt himself. 
    (ฮสี เบิ๊รนฺ์ท ฮมิเซล้ฟ.)   
    เขาทําไฟไหม/้ไฟลวกตวัเอง 
9.  She’s got a chronic cold. 
    (ชสี กอ้ท อะ ครอนิค่ โคลฺ้ด.) 
    เธอเป็นหวดัเรือ้รัง 
10. They have been stung. 
    (เธย ์แฮฟ้ บนี สตงั.) 
    พวกเขาถกูแมลงตอ่ย 
11. What are the symptoms? 
    (วอ้ท อาร เธอะ ซิม้พท์อ่มฺส?)  
    อาการเจ็บป่วยเป็นอยา่งไร 
12.  I feel dizzy. 
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 (ไอ ฟีล ดซิซี.่) 
 ฉันรูส้กึตาลาย 
13.  I tend to vomit. 
 (ไอ เทนฺด ท ูโวม้ทิ.)   
 ฉันอยากอาเจยีน 
14.  I have a high/low temperature. 
 (ไอ แฮฟ้ อะ ไฮ/โลว เทม้เพอเรเ้ชอ่ร.) 
 ฉันมไีขส้งู/ตํา่  
15.  I have a stomach cramp. 
 (ไอ แฮฟ้ อะ สะตอ๊มั่ค แครมฺ้พ.)  
 ทอ้งของฉันเป็นตะครวิ 
16.  I’ve been bleeding. 
 (ไอฟ้ บนี บลดีดิง้.)  
 ฉันเลอืดออก 
17.  I’ve got bruises. 
 (ไอฟ้ กอ้ท บรูส้เซส.)  

 ฉันมบีาดแผลฟกชํ้า 
18.  I’ve broken my arm. 
 (ไอฟ้ โบร๊คเคน่ มาย อารม์.) 
 แขนของฉันหกั 
19.  I have heartburn. 
 (ไอ แฮฟ้ ฮา้รท์เบริน์.)  

 ฉันอาการแสบรอ้นกลางอก 
20.  The wound is bleeding. 
 (เธอะ วนฺูด อสิ บลดีดิง้.) 
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บาดแผลมเีลอืดไหล 

 
 
III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
Conversation 1 : A conversation between a 
patient and a doctor at a clinic.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
เพเ้ชีย่นฺท แอนฺด อะ ดอ๊คเทอ่ร แอท้ อะ คลนิคิ)  
บทสนทนาระหวา่งคนไขก้บัแพทยใ์นคลนิกิแหง่หนึง่ 
 

Doctor  :  Hi, there. What seems to be 
          the problem?  

          (ฮา้ย, แธร. วอ้ท ซมฺีส ท ูบ ีเธอะ 
          พรอ้พเบลม้?) 

          สวสัด ี ไมส่บายเป็นอะไรครับ 
Patient  :  Good morning, doctor. I’m 

           not feeling well today. 
          (กูด้ มอ้รนิง่, ดอ๊คเทอ่ร. แอม นอ้ท 
           ฟ้ีลลิง่ เวลล ์ทเูดย.์) 
          สวสัดคีรับคณุหมอ  วนันีผ้มรูส้กึไม่

          คอ่ยสบาย 
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Doctor  :  Tell me your symptoms. 
          (เทลล ์ม ียัวร ซิมฺ้พทอ่มฺส.) 
          ชว่ยเลา่อาการใหห้มอฟังหน่อยครับ 
Patient  :  I feel like vomiting all the 

          time. I can’t eat, nor can I 
          drink. 

          (ไอ ฟีล ไลค้ โวม้ทิทิง่ ออล เธอะ 
          ทาม. ไอ แคนฺ้ท/คา้นฺท อที นอฺร 
          แคน ไอ ดริงฺ้ค.) 

          ผมรูส้กึอยากจะอาเจยีนตลอดเวลา 
          ผมกนิอาหารไมไ่ด ้ ดืม่อะไรก็ไมไ่ด ้
Doctor  :  Stick your tongue out. You 

          have a very red throat. Let me 
          check your temperature. Oh, 
          it’s 37 degrees Celsius. 
          (สติ๊ค ยวัร ทัง เอา๊ท. ย ูแฮฟ้ อะ เวรี ่
          เรด้ โธรท้.  เล็ท ม ีเชค็ค ยัวร เทม้
          เพอเรเ้ชอ่ร.  โอห,์ อทิส เธอ้รที ่ 
          เซเ้วน่ ดกีรสี เซล้เซีย่ส.) 
          แลบลิน้ใหห้มอดหูน่อย  คอของคณุ
          แดงมาก  ใหห้มอวดัอณุหภมูหิน่อย 
          นะครับ ออ้!  37 องศาเซลเซยีส 

Patient  :  What should I do then? 
          (วอ้ท ชูด้ ไอ ด ูเธน?) 
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               ผมควรจะตอ้งทําอะไรบา้งครับ 
Doctor  :  You have a throat infection, so 

          drink a lot of lukewarm water 
          and take only liquid food. 

          (ย ูแฮฟ้ อะ โธรท้ อนิเฟ้คชัน่, โซ 
          ดริงฺ้ค อะ ลอ้ท ออ๊ฟ ลูค้วอรม์       
          วอ้เทอ่ร แอนฺด เทค้ โอนลี ่ลคิวิด่ 
          ฟู้ด.) 

          คณุมอีาการคออกัเสบ ตอ้งดืม่น้ํา 
          อุน่มากๆ และกนิอาหารน้ําๆเทา่นัน้ 
Patient  :  Do I need some antibiotics?

          (ด ูไอ นีด้ ซมั แอนทีไ่บโอทคิส?) 
          ผมตอ้งกนิยาฆา่เชือ้ไหมครับ 
Doctor  :  Of course. Take this         
          prescription to the drugstore 

          to get some medicine to cure 
          the bacteria causing your sore 
          throat. 

          (ออ๊ฟ คอ้รส์. เทค้ ธสิ เพรส้ครพิชัน่ 
          ท ูเธอะ ดรักสตอร ท ูเก็ท ซมั  

          เมด้ซิ ิน่ ท ู เคยีวร เธอะ แบคทเีรยี 
          คอ้สซิง่ ยัวร ซอร โธรท้.) 
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          ตอ้งครับ  เอาใบสัง่ยานีไ้ปทีร่า้นขาย

          ยาเพือ่ซือ้ยาฆา่เชือ้แบคทเีรยีทีทํ่าให ้
          เกดิอาการเจ็บคอนะครับ 

Patient  :  Thank you very much, doctor. 
          (แธง้คิว่ เวร้ี ่มัช, ดอ๊คเทอ่ร.) 
          ขอบคณุคณุหมอมากครับ  
Doctor  :  My pleasure. 
          (มาย เพลเ้ชอ่ร.) 
          ดว้ยความยนิดคีรับ 
  

 
Conversation 2:  A conversation between a 
doctor and a patient at the OPD (Out-Patient 
Division)  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี  อะ 
ดอ๊คเทอ่ร แอนฺด อะ เพเ้ชีย่นฺท แอท้ ธ ิโอพดี ี-เอา๊ท 
เพเ้ชีย่นฺท ดิ๊วชิัน่)  
บทสนทนาระหวา่งแพทยแ์ละคนไขใ้นแผนกคนไข ้
นอก 

Patient  :   Doctor, you have to help me. 
  (ดอ๊คเทอ่ร ,ย ูแฮฟ้ ท ูเฮลฺ้พ ม.ี)

  หมอครับ หมอตอ้งชว่ยผมนะครับ 
Doctor  : Sure. What’s your problem? 
  (ชวัร. วอ้ทส ยวัร พรอ้พเบลม้?) 
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             ไดค้รับ  คณุมปัีญหาอะไร 
Patient  : I can’t hear very well. I think 

my left ear’s got some air in 
it. I can hear my own voice. 
When  I speak, my voice 
echoes in my left ear. 

 (ไอ แคนฺ้ท/คา้นฺท เฮยีร เวร้ี ่เวลล.์ 
ไอ ธิงฺ้ค มาย เลฟฺ้ท เอยีรส กอ้ท 
ซมั แอร ์อนิ อทิ. ไอ แคน เฮยีร 
มาย โอน วอ้ยฺซ. เวน ไอ สป๊ีค มาย 
วอ้ยฺซ เอค๊โคส่ อนิ มาย เลฟฺ้ท 
เอยีร.) 

 การฟังของผมไมค่อ่ยดเีทา่ไร  ผม
คดิวา่มลีมในหขูา้งซา้ย ผมไดย้นิ
เสยีงของตวัเอง  เวลาผมพดูเสยีง
ของผมจะกอ้งอยูใ่นหซูา้ย 

Doctor  : When did it happen? 
  (เวน ดิ๊ด อทิ แฮพ้เพิน่?) 
  เกดิขึน้ตัง้แตเ่มือ่ไร 
Patient  : It happened on the plane 

  when I flew to Bangkok from 
  Krabi. 
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  (อทิ แฮพ้เพินฺ่ด ออน เธอะ เพลน 

  เวน ไอ ฟลวู ท ูแบง๊คอ่ค ฟรอม 
  กระบี)่ 

  มันเกดิขึน้บนเครือ่งบนิตอนทีผ่มบนิ
  จากกระบีม่ากรงุเทพฯ ครับ 

Doctor  : I think you’re suffering from 
an earache. It sometimes 
happens to people when their 
ears don’t adjust to the air 
pressure at high altitude. 

 (ไอ ธิงฺ้ค ยัวร ซฟัเฟ่อริง่ ฟรอม 
แอน เอยีรเอค. อทิ ซมัทามฺส แฮพ้
เพินฺ่ส ท ูพีเ้พิล่ เวน แธร เอยีรส์ 
ดอ้นฺท แอด๊จัสฺ้ท ท ูธ ิแอร เพรส้  
เชอ่ร แอท้ ไฮ อลัทชิูด่.) 

 หมอคดิวา่คณุคงเกดิอาการเจ็บห ู
มันเกดิขึน้ไดใ้นบางครัง้กบัคนทีหู่
ไมส่ามารถปรับสภาพใหเ้ขา้กบั
ความกดอากาศในทีส่งูได ้

Patient  : Will I recover? 
  (วลิล ไอ รคีฟัเวอ้ร?) 
  ผมจะหายไหมครับ 
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Doctor  : Yes. You must breathe in 

  deeply anytime your ear gets 
  stuffy.You might try chewing  

  some gum next time you’re 
  boarding a plane. Now let me 
  inspect your ear to see if the 
  eardrum is still normal. 

  (เยส. ย ูมัสฺท บรธี อนิ ดี๊พลี ่
  เอน๊ีท่าม ยัวร เอยีร เก็ทฺส สตั๊ฟฟ่ี.  

  ย ูไมท้ ทราย ชวูอิง้ ซมั กมั 
  เน็กซท์  ทาม ยวัร บอรด์ดิง้ อะ  

  เพลน. นาว เล็ท ม ีอนิสเป๊ค ยัวร 
  เอยีร ท ูซ ีอีฟ้ ธ ิเอยีรดร่ัม อสิ 
  สตลิล นอ้รมั่ล.) 

  หายครับ  คณุตอ้งหายใจลกึๆ
  เมือ่ไรก็ตามทีรู่ส้กึหอูือ้  คณุอาจจะ
  ลองเคีย้วหมากฝร่ังกอ่นขึน้เครือ่ง
  ครัง้หนา้  ตอนนีข้อหมอตรวจหขูอง
  คณุดวูา่แกว้หอูยูใ่นสภาพปกตไิหม 

Patient: Will it hurt? 
  (วลิล อทิ เฮริท์?) 
  จะเจ็บไหมครับ 
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Doctor: No, you won’t feel anything. 
  (โน, ย ูโวนฺ้ท ฟีล เอน๊ีธ่งิ.) 
  ไมห่รอกครับ คณุจะไมรู่ส้กึอะไร

  เลย   
  
  (looking) (ลุค้คิง่) หมอตรวจ 
 
  Your eardrum is still normal.  
  (ยัวร เอยีรดร่ัม อสิ สตลิล นอ้รมัล.) 
  แกว้หขูองคณุยงัอยูใ่นสภาพปกต ิ
Patient: What should I do then? 
  (วอ้ท ชูด้ ไอ ด ูเธน?) 
  ผมควรจะตอ้งทําอะไรบา้งครับ 
Doctor:  I’ll prescribe you some 

  medicine to heal your hearing. 
  Take a tablet after each meal 
  three times a day. 

  (ไอล เพรส้ไครบ้ ย ูซมั เมด้ซิ ิน่ 
  ท ูฮลี ยัวร เฮยีรริง่. เทค้ อะ 
  แทเ้บลท่ อา๊ฟเทอ่ร อชี มลี ธร ี
   ทา่มฺส อะ เดย.์) 

  หมอจะสัง่ยาใหสํ้าหรับรักษา
  ปัญหาการไดย้นิของคณุ  กนิยาครัง้
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  ละ 1 เม็ดหลงัอาหารวนัละ 3 มือ้ 
Patient: Okay. 
  (โอเ๊ค.) 
  ไดค้รับ 
Doctor: In three days, you’ll hear 

much better again. But, if it’s 
not getting better, come back  

 to see me. Here’s the 
prescription. 

   (อนิ ธร ีเดยส์, ยลู เฮยีร มัช เบท๊   
   เทอ่ร อะเกน. บั๊ท อีฟ้ อทิส นอ้ท  
   เก็ททิง่ เบท๊เทอ่ร, คมั แบค๊ ท ูซ ี 
   ม.ี เฮยีรส เธอะ เพรสครพิชัน่.) 
   ภายในสามวนัคณุจะไดย้นิชดัขึน้ 
แตถ่า้ยังไมด่ขี ึน้ กลบัมาหาหมออกี
ครัง้  นีใ่บสัง่ยาของคณุ  

Patient: Thanks a lot for your help. 
  (แธง้ส อะ ลอ้ท ฟอร ยัวร เฮล้พ.) 
  ขอบคณุมากครับ 
Doctor: That’s all right. Good bye. 
      (แธท้ส ออล ไรท้. กูด๊บาย.) 

      ไมเ่ป็นไรครับ  สวสัดคีรับ 
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IV:  Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
ประโยคขอรอ้งหรอืบงัคบั 
รปูประโยค  : กรยิา (infinitive without to) + กรรม
    หรอืสว่นขยาย 
เชน่ - Be quiet in the library. 
 - Read this book for the test. 
 - Sit properly. 
 
ถา้เป็นประโยคทีต่อ้งการเนน้คําสัง่  
อาจจะใชเ้ครือ่งหมาย ! แทน . ก็ได ้
เชน่ - Get out! 
 - Stop! 
 - Drop the gun! 
 
ถา้เป็นประโยคทีต่อ้งการเนน้การขอรอ้ง  ใหใ้ชคํ้าวา่ 
please ขึน้ตน้ประโยคหรอืไวท้า้ยประโยคก็ได ้
 - Please open the window. 
 - Help me, please. 
 - Please stand in line. 
 
ถา้เป็นประโยคทีต่อ้งการสัง่ไมใ่หทํ้า  ตอ้งใชก้รยิา
ชว่ย  Do +not ขึน้ตน้ประโยคเสมอ 
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เชน่ - Do not park here. 
 - Do not walk across the yard. 
 - Do not leave your belongings 
 unattended. 
ตวัยอ่ของ Do not คอื Don’t 
 - Don’t be late. 
 
V. Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ =  กจิกรรม 
What’s wrong with you? 
The trainer writes down each symptom on a 
card and asks a volunteer to mime or 
demonstrate that symptom for the class to 
guess what the symptom is. 
Here is the list of symptoms for the class to 
practice speaking: 
 

1. I’ve got a headache.  
2. I’ve got a toothache. 
3. I’ve broken my leg. 
4. I’ve been stung. 
5. I’ve got a sore throat. 
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6.   I’ve got a terrible cold. 
7.   I’ve burnt myself. 
8.   I’ve got a bad cough. 
9.   I’ve got a temperature/ fever. 
10.  I’ve got the measles.  

 
คณุเป็นอะไร 
วทิยากรเรยีกผูเ้ขา้รับการฝึกออกมาหนา้ชัน้และให ้
แสดงทา่ทางอาการเจ็บป่วยทีว่ทิยากรเขยีนไวใ้นบตัร
คํา   และใหท้ัง้ชัน้ชว่ยกนัตอบอาการเจ็บป่วยนัน้เป็น
ภาษาองักฤษ   ถา้ไมเ่ขยีนลงบนบตัรคํา อาจจะเขยีน 
อาการเจ็บป่วยทัง้หมดบนกระดาน white board และ
ใหท้กุคนชว่ยกนัหาคําตอบ   และอาจจะใหช้ว่ยกนั
แนะนําการรักษาอาการนัน้เป็นภาษาองักฤษโดยให ้
ขึน้ตน้ประโยค ดงันี ้
 
อาการ : I’ve got a headache.  

(ผม/ฉันปวดหวั) 
แนะนํา : You should see the doctor as 
  soon as possible.   

(คณุควรไปพบแพทยโ์ดยเร็วทีส่ดุ) 
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Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 

เมือ่มอีาการเจ็บป่วย    ชาวตะวนัตก 
โดยเฉพาะชาวอเมรกินัมักไปพบ
แพทยเ์พือ่วนิจิฉัยและขอใบสัง่ยา 
(Prescription) มาซือ้ยาในรา้นขาย
ยาหรอืรา้นสะดวกซือ้   การซือ้ยา
โดยไมม่ใีบสัง่ยาจากแพทยเ์ป็นสิง่

ผดิกฏหมาย   ยาทีจ่ะซือ้ไดเ้องเป็นยาสามัญทั่วไป
เทา่นัน้ เชน่ ยาทาภายนอก ยาอมแกเ้จ็บคอ ยาบว้น
ปากแกค้อเจ็บ ยาแกท้อ้งเสยี เป็นตน้ ยาอืน่ๆ  
นอกเหนอืจากทีย่กตวัอยา่งจะตอ้งมใีบสัง่จากแพทย์
เทา่นัน้จงึจะซือ้ได ้  ดงันัน้ แพทย ์โรงพยาบาล เภสชั
กร และรา้นขายยาจงึมคีวามเกีย่วพันกบัชวีติประจําวนั 
ของชาวอเมรกินัอยา่งมาก โดยเฉพาะจติแพทย ์ และ
นักโภชนาการ     เป็นอาชพีทีส่รา้งรายไดง้ามไมแ่พ ้
แพทยรั์กษาโรคเพราะผูค้นนยิมมาพบเพือ่ปรกึษา
ปัญหาทางจติและโรคสารอาหาร   ตวัอยา่งเรือ่งขําขนั
ตอ่ไปนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่เมือ่มปัีญหาสขุภาพหรอืปัญหา
ทางจติใจคนไขมั้กปรกึษาแพทยเ์ป็นอนัดบัแรก   และ 
แพทยก็์จะแนะนําใหป้ฏบิตัติา่งๆ (คา่คําปรกึษาจะสงู
พอๆกบัคา่ยา) การโทรปรกึษาแพทยค์วรมรีะยะเวลาที่
เหมาะสม  แตเ่รือ่งตอ่ไปนีเ้ป็นเรือ่งตลก จงึเกดิขึน้ใน
กลางดกึเมือ่แพทยกํ์าลงัพักผอ่นนอนหลบั 
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A psychiatrist got a frantic call in the middle 
of the night from one of his patients who 
was a kleptomaniac. 
 “Doctor, you’ve got to help me,” he 
begged. “I’ve got that old urge to steal.” 
 “For heaven’s sake,” the psychiatrist 
replied, “Just take two ashtrays and call me 
in the morning.” 
 (คําแปล:จติแพทยค์นหนึง่ไดรั้บโทรศพัท์
ละลํา่ละลกัจากคนไขค้นหนึง่ในกลางดกึคนืหนึง่ซ ึง่ 
ป่วยเป็นโรคชอบลกัขโมยของ (Kleptomania)  
 “คณุหมอครับ คณุหมอตอ้งชว่ยผมดว้ย” เขา
ออ้นวอน “ไอค้วามอยากขโมยของกําลงักําเรบิอกี
แลว้ครับ” (ผมอยากขโมยของเหลอืเกนิแลว้ตอนนี)้ 
 “โอ สวรรคท์รงโปรดชว่ยดว้ย” จติแพทย์
ตอบ “คณุรบีหยบิทีเ่ขีย่บหุรีไ่ปสองอนักอ่นนะ พรุง่นี้
เชา้คอ่ยโทรมาหาผมอกีท”ี 
 (จติแพทยต์อ้งการบอกวา่ กําลงันอนหลบัอยู ่
ใหข้โมยของในบา้นตวัเองไปกอ่น รุง่ข ึน้คอ่ยมารักษา
กนัใหม)่ 
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โมดลูที ่1 
บทที ่10:   ความปลอดภยัในการทาํงาน 
 

Track 10 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั 
ที ่

คําศพัท์
คําอา่น

คําแปล 

1. precaution 
พรคีอ้ชัน่

การระมดัระวงั/ 
ความไมป่ระมาท 

2. safety 
เซฟตี้

ความปลอดภยั 
 

3. security 
ซเิคีย้วรทิี่

ความม่ันคง/  
ความปลอดภยั 

4. welfare 
เวลแฟร

สวสัดภิาพ 
 

5. to heed 
ท ูฮดี

เอาใจใส/่ 
ทําตามคําแนะนํา 

6. to supervise 
ท ูซพุเพอ้รไวซ้

ดแูล/ ควบคมุ/ 
ตรวจตรา 

7. to 
demonstrate 
ท ูเดมอนฺสเตรทฺ

สาธติ /แสดงใหด้ ู
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8. to follow 

ท ูฟ้อลโลว่
ทําตาม 

9. to instruct 
ท ูอนิสตร๊ัคฺท

สอน/บอกวธิ ี

10. to control 
ท ูคอนโทรล

ควบคมุ 

11. to handle 
ท ูแฮนเดิล้

จัดการ 

12 procedure 
โพรซีเ้ชอ่ร

ขัน้ตอน/ วธิกีาร 

13. helmet 
เฮล้เมท

หมวกนริภยั 
 

14. manual 
แมน่้วล

คูม่อื 
 

15. foreman 
ฟอรแมน่

หวัหนา้งาน 
 

16. teamwork 
ทมีเวริค์ 

การทํางานรว่มกนั 
การทํางานเป็นกลุม่ 

 

17. risk 
รสฺิค 

 

การเสีย่ง 
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18. first aid 

เฟิรสฺ์ท เอด
การปฐมพยาบาล

เบือ้งตน้ 
19. rules 

รลฺูส
กฎระเบยีบ 

 
20. equipment 

อคีวพิเมนฺ่ท
อปุกรณ์ 

 
  
II.  Phrases and sentences (เฟรซเซส่ 
แอนฺ๋ด เซ็นเทน้เซส่) = วลแีละประโยค 

1. Obey the rules.   
 (โอเบย ์เธอะ รลฺูส.) 
 เชือ่ฟังกฎระเบยีบ 
2. Heed the instructions. 
 (ฮดี ธ ิอนิสตร๊ัคชันฺ่ส.)   
 เชือ่ฟังหรอืทําตามคําแนะนํา 
3. Follow the regulations. 
 (ฟ้อลโลว่ เธอะ เรก้กวิเลช้ันฺ่ส.) 

 ทําตามกฎขอ้บงัคบั 
4. Break the rules.  
 (เบร๊ค เธอะ รลฺูส.) 
 ฝ่าฝืนกฎระเบยีบ 
5. Take precaution.  
 (เทค้ พรคีอ้ชัน่.) 
 ระมัดระวงั 
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6. Stay out of danger. 
 (สเตย ์เอา๊ท ออ๊ฟ แดน๊เจอ้ร.) 

 อยา่ใหม้อีนัตราย 
7.   Be in good hands. 
 (บ ีอนิ กูด๊ แฮนฺดส์.)  
 อยูใ่นการดแูลทีด่ ี
8.  Take good/great care.  
 (เทค้ กูด๊/เกรท้ แคร.) 
 ระมัดระวงัอยา่งยิง่ยวด 
9.  The machine functions  normally. 
 (เธอะ แมชนี ฟัง้คชันฺ่ส นอ้รมัลลี.่)

 เครือ่งจักรทํางานตามปกต ิ
10. The machine is out of order. 
 (เธอะ แมชนี อสิ เอา๊ท ออ๊ฟ ออรเ์ดอ้ร.)

 เครือ่งจักรชาํรดุ 
11. You have to heed the instructions 

 very carefully. 
 (ย ูแฮฟ้ ท ูฮดี ธ ิอนิสตร๊ัคชันฺ่ส เวร้ี ่แคร้ฟลู

 ลี.่)  
 คณุตอ้งทําตามคําแนะนําอยา่งระมัดระวงั 
12. Consult the manual closely. 
 (คอนซัลฺ้ท เธอะ แมน่้วล โคลสฺ้ลี.่) 

 อา่นคูม่อือยา่งละเอยีด 
13. We work in a team. 
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 (ว ีเวริค์ อนิ อะ ทมี.)   
 เราทํางานเป็นทมี/กลุม่ 
14. We work long hours: from 8 a.m. to 8 

 p.m. 
 (ว ีเวริค์ ลอง อา๊วเวอ่รส์ ฟรอม เอท้ เอ เอม้

 ท ูเอท้ พ ีเอม้.)   
 เราทํางานหลายชัว่โมง   ตัง้แต ่8 โมงเชา้

 ถงึ 2 ทุม่ 
15. Our workplace has been awarded 

 “Safety” accreditation and is 
 certified by ISO 2009. 

 (อาวเวอ่ร เวริค์เพลซ้ แฮส้ บนี อะวอ้รด์เด็ด 
 “เซฟที”่ แอค๊เครดเิทช้ัน่ แอนฺ๋ด อสิ เซอฺรทิ

 ฟายฺด บาย ไอ เอส โอ ท ูทา้วซันฺ่ด แอนฺด
 ไนน.)  

 ทีทํ่างานของเราไดรั้บรางวลัความปลอดภยั
 และไดรั้บวฒุบิตัรจาก ISO 2009 
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III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
Conversation 1 : A conversation between two 
Thai workers and a foreman.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี ท ูไท ้
เวริค์เคอ่รส์ แอนฺด อะ ฟอรแมน่/โฟรแมน่)  
บทสนทนาระหวา่งคนงานไทยกบัหวัหนา้งาน 
 
Worker 1 :   Hi, boss.  
 (ฮา้ย, บอ๊ส.) 
 สวสัดคีรับหวัหนา้ 
Foreman :   Hi, are you ready to start your 

job? 
 (ฮา้ย, อาร ย ูเรด้ดี ้ท ูสตา๊รท์ ยัวร  
 จ๊อบ?) 
 สวสัด ี พวกคณุพรอ้มจะเริม่งานกนัหรอื

ยัง 
Worker 1 :   Kind of.  I still don’t really 

know what I should or should not 
do particularly. 

 (คา้ยฺด ออ๊ฟ. ไอ สตลิ ดอ้นฺท รีล้ลี/่
เรีย้ลลี ่โนว วอ้ท ไอ ชูด้ ออร ชูด้ นอ้ท 
ด ูพา้รทคิวิลารรี.่) 
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 เกอืบแลว้ครับ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผม

ยังไมรู่แ้น่วา่ผมจะตอ้งและไมต่อ้งทํา
อะไรบา้ง 

Foreman :  What we’re most concerned 
with in this place is safety, 
security and good welfare. So you 
should follow every step of our 
instructions. 

       (วอ้ท เวยีร โมสฺ้ท คอนเซรินฺ์ด วธิ อนิ 
       ธสิ เพลซ้ อสิ เซฟ้ที,่ ซเิคีย้วรทิี ่แอนฺ๋ด 
       กูด๊ เวล้แฟร. โซ ย ูชูด้ ฟ้อลโลว่ เอฟ๊รี ่
       สเตพ้ ออ๊ฟ อาวเวอ่ร อิ๊นสตร๊ัคชันฺ่ส.) 
       สิง่ทีเ่ราเป็นหว่งมากทีส่ดุในสถานทีน่ีค้อื
       ความปลอดภยัทัง้ของบคุคลและ
       สถานที ่รวมทัง้สวสัดกิารทีด่ดีว้ย  
      ดงันัน้พวกคณุตอ้งทําตามกฎระเบยีบ
      ของเราทกุขัน้ตอน 
Worker 2 :  I just heard that our factory 

has received the Safety Award. 
 (ไอ จ๊ัสฺท เฮริด์ แธท่ อาวเวอ่ร แฟ้คทอรี ่

แฮส้ รซีฟฺีด เธอะ เซฟ้ตี ้อะวอรด์.) 
 ผมไดย้นิมาวา่โรงงานของเราเพิง่จะ

ไดรั้บรางวลัเรือ่งความปลอดภยั 
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Foreman :  That’s right and we’re very 

proud of it. I hope you guys will 
be part of making this place a 
safer working environment. 

       (แธท้ส ไรท้ แอนฺด เวยีร เวร้ี ่พราวฺด 
       ออ๊ฟ อทิ. ไอ โฮฟ้ ย ูกายฺส วลิล บ ี 
       พา้รท ออ๊ฟ เมค้คิง่ ธสิ เพลซ้ อะ เซฟ้
       เฟ่อร เวริค์คิง่ เอนไวร้อนเมนฺ่ท.) 
       ถกูตอ้ง และเราก็ภมูใิจกบัรางวลันีม้าก 
       ผมหวงัวา่พวกคณุจะเป็นสว่นหนึง่ของ
       การทําใหโ้รงงานของเราเป็นสถานที่
       ทํางานทีม่สีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั
       กวา่เดมิ 
Worker 1 :  I’ve been trained not to cause 

any losses or damage. 
 (ไอฟ๊ บนี เทรนฺด นอ้ท ท ูคอ้ส เอน๊ี ่

ลอ้สเซส ออร แดเ๊มจ.) 
 ผมไดรั้บการอบรมมาไมใ่หทํ้าใหเ้กดิ

ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ 
Foreman :  Good. Please heed all the safety 

instructions strictly. 
 (กูด้.  พลสี ฮดี ออล เธอะ เซฟ้ที ่อิ๊น 
 สตร๊ัคชันฺ่ส สตริ๊ คฺทล์ี.่) 
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 ดแีลว้  ชว่ยเอาใสใ่จคําแนะนําเกีย่วกบั

ความปลอดภยัตา่งๆ อยา่งจรงิจังดว้ย 
Worker 2 :  Precaution and security are 

needed under all circumstances. 
 (พรคีอ้ชัน่ แอนฺด ซเิคีย้วรทิี ่อาร นีด้เด็ด 

อนัเดอ้ร ออล เซอรคัม้สแตน๊เซส.) 
 ตอ้งคํานงึถงึความระมดัระวงัและความ

ปลอดภยัตลอดเวลา 
Foreman :   That’s right. If you don’t 

understand any procedure, just       
    fetch me and I’ll stand alongside  
    to you to make sure you do the  
    job correctly and safely. 
    (แธท้ส ไรท้. อีฟ้ ย ูดอ้นฺท อั๊นเดอร์
สแตนฺด เอน๊ี ่โพรซีเ้ชอ่ร, จ๊ัสฺท เฟ้ทฺช ม ี
แอนฺด ไอล สแตนฺด อะลองไซด้ ท ูย ูท ู
เมค้ ชวัร ย ูด ูเธอะ จ๊อบ คอรเ์รค้ลี ่
แอนฺ๋ด เซฟ้ลี)่ 

 ถกูตอ้ง ถา้คณุไมเ่ขา้ใจขัน้ตอนไหนก็
ตามหาตวัผม แลว้ผมจะอยูเ่คยีงขา้งคณุ
เพือ่ใหม่ั้นใจวา่คณุทํางานอยา่งถกูตอ้ง
และปลอดภยั 

Worker 1 :  You’ll be with us all the time. 
Right? 
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 (ยลู บ ีวธิ อสั ออล เธอะ ทาม. ไรท้?) 
 คณุจะอยูก่บัพวกเราตลอดเวลาใชไ่หม 
Foreman :  Definitely. I’ll be with you until      
     you’re able to handle every step 
           by yourselves. 
           (เดฟ้ฟินิท่ลี.่ ไอล บ ีวธิ ย ูอนัทลิ ยัวร    
       เอเ๊บิล้ ท ูแฮน้เดิล้ เอฟ้รี ่สเต็พ บาย 
       ยัวรเซลฺ้ฟ์ส.) 
       แน่นอน  ผมจะอยูก่บัพวกคณุจนกระทั่ง
       คณุสามารถจัดการงานทกุขัน้ตอนได ้
       ดว้ยตวัเอง 
Worker 1 :  We appreciate your being so 

helpful. 
 (ว ีแอพ๊พรชิเิอท ยัวร บี๊อ ิง้ โซ เฮลฺ้พ 
 ฟู่ ล.) 
 เราขอบคณุมากทีค่ณุคอยชว่ยเหลอื 
                 พวกเราเป็นอยา่งด ี
Foreman : It’s my responsibility to train 

you properly. 
 (อทิส มาย เรส้พอนซบิลิทิี ่ท ูเทรน ย ู
 พรอ้พเพอ่รลี.่) 
 มันเป็นความรับผดิชอบของผมทีจ่ะ

ฝึกงานใหพ้วกคณุอยา่งถกูตอ้ง 
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Conversation 2 : A conversation between 2 
Thai workers.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี ท ูไท ้
เวริค์เคอ่รส์)  
บทสนทนาระหวา่งแรงงานไทย 2 คน 
 
Worker 1      :  Let’s go to check out the 
  construction tools. 
  (เล็ทส โก ท ูเชค็ค เอา๊ท เธอะ 
  คอนสตร๊ัคชัน่ ทลฺูส.) 
  ไปเบกิเครือ่งมอืกอ่สรา้งกนัดกีวา่ 
Worker 2 :  Where do we go? 
  (แวร ด ูว ีโก?) 
  เราจะไปทีไ่หนกนั 
Worker 1 :  The Supply Section near 
  the Personnel Office. 
  (เธอะ ซพัพลาย เซค้ชัน่ เนยีร 
  เธอะ เพอรซนัเน่ล ออ๊ฟฟิซ.) 
  ไปทีแ่ผนกพัสดใุกล ้ๆ  ฝ่ายบคุคล 
Worker 2 :  What do we need? 
  (วอ้ท ด ูว ีนีด้?) 
  เราตอ้งการอะไรบา้ง 
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Worker 1 :  We need screws, an electric 

drill, a saw, a wheelbarrow, 
and a screwdriver. 

 (ว ีนีด้ สครวฺูส, แอน อเิล็คทรคิ 
ดรลฺิล,  อะ ซอว,์ อะ วลีบา๊รโ์รว่, 
แอนฺด อะ สครูว้ไดรเ้วอ่ร.) 

 เราตอ้งการสกร ูสวา่นไฟฟ้า เลือ่ย 
 รถเข็นและไขควง 
Worker 2 :  That’s not enough. We also 

need a hammer,  a lawn 
mower, nails and a rake. 

 (แธท้ส นอ้ท อนัิฟ้. ว ีออ๊ลโซ นีด้ 
อะ แฮม้เมอ่ร, อะ ลอวน์ โมเ้วอ่ร, 
เนลฺ้ส แอนฺ๋ด อะ เรค้.) 

 ยังไมพ่อ  เราตอ้งการคอ้น เครือ่ง
ตดัหญา้ ตะปแูละคราดดว้ย 

Worker 1 :  Are any of these tools 
  sharp? 
  (อาร เอน๊ี ่ออ๊ฟ ธสี ทลฺูส ชา้รพ์?) 
  เครือ่งมอืพวกนีค้มไหม 
Worker 2 :  Some are but some aren’t. 
  (ซมั อาร บัท่ ซมั อา๊รนฺ์ท.) 
  บางอยา่งก็คม แตบ่างอยา่งก็ไมค่ม 
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Worker 1 :  We must be very careful 
  when we use these tools. 
  (ว ีมัสฺท บ ีเวร้ี ่แครฟู่ ล เวน ว ียูส้ 
  ธสี ทลฺูส.) 
  พวกเราตอ้งระวงัมากเวลาใช ้
  เครือ่งมอืเหลา่นี ้
Worker 2 : We must not hurt ourselves 
  or others.   
  (ว ีมัสฺท นอ้ท เฮริท์ อาวเวอ่ร
  เซลฺ้ฟ์ส ออร อา๊รเธอ่รส์.) 
  เราตอ้งไมทํ่าใหต้วัเองหรอืคนอืน่
  บาดเจ็บ 
Worker 1 :  No, we mustn’t. Maybe we 
  should consult our boss 
  before  we start working. We 
  should not do it all by     

  ourselves. 
  (โน่, ว ีมัสซึน่. เมยบ์ี๊ ว ีชูด้ คอน     
  ซัลฺ้ท อาวเวอ่ร บอ๊ส บฟีอร ว ี      
  สตา๊รท์ เวริค์คิง่. ว ีชูด้ นอ้ท ด ูอทิ       
  ออล บาย อา๊วเวอ่รเซลฺ้ฟ์ส.) 
  ใช ่เราจะไมทํ่าอยา่งนัน้ เราควรจะ 

  ปรกึษาหวัหนา้กอ่นทีจ่ะเริม่ ทํางาน  
  เราไมค่วรจะลงมอืทําโดยพลการ 



 197
 
Worker 2 :What I’m really concerned 

about most is the matter of 
electricity and operating 
heavy machinery.  

 (วอ้ท แอม รลีลี/่เรยีลลี ่คอนเซรินฺ์ด 
อะเบา๊ท โมสฺ้ท อสิ เธอะ แมท้เทอ่ร 
ออ๊ฟ อเิล็คทรซิทิี ่แอนฺด ออ๊พเพอ่ร 

 เรท้ทิง่ เฮฟ้วี ่แมชนีเนอรี.่) 
 สิง่ทีผ่มกงัวลมากทีส่ดุคอืเรือ่งเกีย่ว 

กบัไฟฟ้าและการใชเ้ครือ่งจักร
ขนาดใหญ ่

Worker 1 :  I guess the foreman will tell 
  us what we need to do. 
  (ไอ เกส้ เธอะ โฟรแมน่/ฟอรแมน่ 
  วลฺิล เทลฺล อสั วอ้ท ว ีนีด้ ท ูดู.้) 
  ผมคดิวา่หวัหนา้คงจะบอกพวกเรา
  วา่จะตอ้งทําอะไรบา้ง 
Worker 2 :  Yes, but what we must not 
  do is causing a fire, loss or 
  other damage. 

      (เยส่, บั๊ท วอ้ท ว ีมัสฺท นอ้ท ด ูอสิ  
      คอ้สซิง่ อะ ฟายเออ่ร, ลอ้ส ออร      
      อา๊เธอ่ร แดเ๊มจ่.) 
       แน่นอน แตส่ ิง่ทีเ่ราจะตอ้งไมทํ่าคอื 
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  การทําใหเ้กดิไฟ ความสญูเสยีหรอื
  ความเสยีหายอืน่ๆ 
Worker 1 :  I’m sure we won’t. Don’t 
  worry. We’ll do our best. 
  (แอม ชวัร ว ีโวนฺ้ท. ดอ้นฺท วอ้รร์ี.่ 
  วลิ ด ูอาวเวอ่ร เบสฺ้ท.) 
  ผมม่ันใจวา่เราจะไมทํ่าเชน่นัน้ ไม่
  ตอ้งหว่ง เราจะทําใหด้ทีีส่ดุ 
Worker 2 :  That’s good. Let’s go now. 
  (แธท้ส กูด้.  เล็ทส โก นา้ว.) 
  ดแีลว้ ไปกนัเถอะ 
 
 
IV.  Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
คาํกรยิาชว่ย (Modals) 
คํากรยิาชว่ย เป็นคํากรยิานําหนา้กรยิาแท ้ ทําใหม้ี
ความหมายเพิม่ขึน้ คํากรยิาชว่ยมหีลายชนดิ ทีย่กมา
ในบทเรยีนนีม้ ี4 คําเพือ่ใชใ้นการแนะนําคอื    
 should (ควร .)           
 should not  (ไมค่วร) 
 must (ตอ้ง)        
 must not (ตอ้งไม)่ 
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รปูแบบ  กรยิาชว่ย  +   กรยิาแท ้
  should + V1 
  should not + V1 
  must + V1 
  must not + v1 
 
ความหมาย : เพือ่เพิม่ความหมายการแนะนํา : ควร/ 
ไมค่วร/ ตอ้ง /ตอ้งไม ่
ตวัอยา่ง 

1. You should follow every step we 
instruct you. 

2. You should not smoke while the 
machine is operating. 

3. You should consult the foreman 
before you start the machine. 

4. You should not chat when you work. 
5. You should not bring any flammable 

material to the construction site. 
6. You must obey the working 

regulations. 
7. You must not break the rules. 
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8. You must wear the uniform during 
week days. 

9. You must not take personal leave 
without permission. 

10. You must cooperate with 
your supervisors and 
colleagues 

 
 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
Read the following instructions and choose 
either a or b. 

1. Should you turn off the machine 
after you finish using it? 

a. No, you shouldn’t.   
b.  Yes, you should. 

     2.   Should you use your boss’s first name              
     in the West? 
            a.  Yes, you should.  
 b.   No, you shouldn’t. 
      3.   Should you light a match at the  
      factory? 
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            a.  No, you shouldn’t.  
 b.   Yes, you should. 
      4.   Must you disobey the regulations? 
            a. Yes, you must.  
 b.  You mustn’t. 
      5.   Must you be careful when you work? 
            a.  No, you mustn’t.  
 b.  Yes,  you must.   
 
 
What do these signs read? 
 
1.  a.  No entry. 

 
b.  No walk. 
 

2.  a.  Smoke Area  
 
b.  Do not smoke 
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3. 

      

a.  No parking for all 
vehicles.. 
b.  No parking for 
bicycle. 

4. 

      

a.  Motorcycle is 
allowed. 
b.  No motorcycle. 
 

5. 

      

a.  Foods but drinks 
are allowed. 
b.  Foods and drinks 
aren’t allowed. 

 
 
 
VI. Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
 
ชาวตะวนัตกใหค้วามสําคญักบัปัจเจกบคุคลมาก 
(Individualism)โดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการ
ทํางาน(Work)ความมุง่มั่นเอาจรงิเอาจัง 
(Determination) การสรา้งตนหรอืพึง่พาตนเอง 
(Self-reliance) ดงัจะเห็นไดจ้ากคําคมหรอืสภุาษิต
ทีส่ะทอ้นความรูส้กึวา่ 
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ความอยูร่อดปลอดภยัของสว่นรวมหรอืสงัคมตอ้งมา
กอ่นสิง่อืน่ใด 
 
1.  Great works are performed not by 
strength but by perseverance.  

ผลงานยิง่ใหญห่าไดถ้กูสรา้งขึน้จากพละกําลงั
อยา่งเดยีวไม ่แตถ่กูสรา้งขึน้จากความพากเพยีร 
 
2.  Small opportunities are often the 
beginning of great enterprises.  

โอกาสเล็กๆมักเป็นการเริม่ตน้ของโครงการใหญ ่
 

3.  A short cut is not always short.    
ทางลดัไมใ่ชท่างลดัเสมอไป 
 

4.  Impossible is a word to be found only in 
the dictionary of fools. 

 คําวา่เป็นไปไมไ่ดเ้ป็นคําทีพ่บอยูใ่นพจนานุกรม
ของคนโงเ่ทา่นัน้ 
 
5.  Where there’s a will, there’s a way.  
      ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความสําเร็จอยูท่ีน่ั่น 
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โมดลูที ่1 
บทที ่11:คาํศพัทแ์ละประโยคเกีย่วกบัการตรงตอ่
เวลา การรบัผดิชอบตอ่งาน และการปฏบิตัติาม
ขอ้บงัคบัของสถานประกอบการ 

 
Track 11 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั 
ที ่

คําศพัท์
คําอา่น

คําแปล 

1. be punctual 
บ ีพัง้ชว่ล

ตรงตอ่เวลา 
 

2. strictly 
สตริ๊คลี่

อยา่งเขม้งวด/ 
อยา่งจรงิจัง 

3. show up 
โชว อัพ้ 

ปรากฏตวั 
 

4. responsible 
เรส้พอ้นซเิบิล้

รับผดิชอบ 

5. responsibility 
เรส้พอ้นซบิลิทิี่

ความรับผดิชอบ 

6. conform to 
คอนฟอรม์ ท ู

 

ทําตาม 
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7. early 

เออรล์ี่
กอ่น/ เร็ว/เชา้ 

 
8. late 

เลท
สาย/ ชา้ 

 
9. reliable 

รลีา้ยเอเบิล้
วางใจได ้

10. trustworthy 
ทรัสฺทเวริธ์ที่

ไวใ้จได/้ 
เชือ่ใจได ้

11. regulations 
เรก้กวิเลช้ัน่ส

ระเบยีบ 

12. rules 
รลฺูส

กฎ 
 

13. requirements 
รคีวา้ยเมนฺ่ทส์

ขอ้บงัคบั / 
ความตอ้งการ 

14. hardworking 
ฮา้รด์เวริค์คิง่

ขยันขนัแข็ง/ 
ทํางานหนัก 

15. stick to 
สติ๊ค ทู

ยดึตดิกบั 
 

16. abide by 
อะบายฺด บาย

ยดึ/ ทําตาม 

17. violate 
ไวโ้อเลท

ฝ่าฝืน 
 

18. break 
เบรค้

ฝ่าฝืน / 
ไมทํ่าตาม 
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19. working attitude

เวริค์คิง่ แอท๊ทชิดู
ทัศนคตใินการ

ทํางาน 
20. positive thinking

โพซ้ถิฟี/พอ้ซถิฟี 
ธิง้คิง่

การคดิใน
ทางบวก 

 
 
II.  Phrases and sentences  (เฟรซเซส 
แอน๊ด เซ็นเทน้เซส่) = วลแีละประโยค  

1.  You must be on time.  
     (ย ูมัสฺท บ ีออน ทาม.)     
     คณุตอ้งมาตรงเวลา 
2.  You must be punctual. 
     (ย ูมัสฺท บ ีพัง้ชว่ล.)  
     คณุตอ้งตรงตอ่เวลา 
3.  You must show up during    
     the  weekdays. 
     (ย ูมัสฺท โชว อัพ้ ดิ๊วริง่ เธอะ วีค้เดยส์.) 
     คณุตอ้งเขา้ทีทํ่างานตัง้แตว่นัจันทรถ์งึวนัศกุร ์
4.  You must be responsible for your      
     work. 
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 (ย ูมัสฺท บ ีเรส้พอ้นซเิบิล้ ฟอร ยัวร เวริค์.) 

 คณุตอ้งรับผดิชอบตอ่งานของคณุ 
5.  Responsibility is our first priority. 
     (เรส้พอ้นซบิลิทิี ่อสิ อาวเวอ่ร เฟิรสฺ์ท   
 ไพรออ๊รทิี.่)   
 ความรับผดิชอบคอืความสําคญัอนัดบัหนึง่ 

 ของเรา 
6.  You should conform to the working 

 conditions. 
 (ย ูชูด้ คอนฟอรม์ ท ูเธอะ เวริค์คิง่ 

 คอนดิ๊ชัน่ส.) 
 คณุตอ้งปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการ 
 ทํางาน 
7.  You must follow the rules and 

 regulations strictly.  
 (ย ูมัสฺท ฟ้อลโลว่ เธอะ รลฺูส ์แอนฺด เรก้กวิ

 เลช้ันฺ่ส สตริ๊คลี.่)  
 คณุตอ้งทําตามกฎและระเบยีบของทีน่ีอ่ยา่ง

 เครง่ครัด 
8.  Our requirements include hard work, 

 punctuality, responsibility and 
 honesty. 

 (อาวเวอ่ร รคีวา้ยเมนฺ่ทส์ อนิคลูด๊ ฮา้รด์  
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     เวริค์, พัง้ชอูลัลทิี,่ เรส้พอ้นซบิลิทิี ่แอนฺ๋ด 

 ออนฺเนสตี.้) 
      สิง่สําคญัสําหรับเราคอื ความขยันขนัแข็ง 

 การตรงตอ่เวลา ความรับผดิชอบ และความ
 ซือ่สตัย ์

9.  You must not break any working rules. 
     (ย ูมัสฺท นอ้ท เบรค้ เอน๊ี ่เวริค์คิง่ รูลฺ้ส.) 
      คณุตอ้งไมฝ่่าฝืนกฎเกณฑใ์นการทํางานขอ้    
     ใดๆ 
10.  We appreciate your healthy working 

 attitude throughout your stay here.  
 (ว ีแอพ๊พรชิเิอท ยัวร เฮล้ที ่เวริค์คิง่ แอท๊

 ทชิดู ธรเูอา๊ท ยัวร สเตย้ ์เฮยีร.) 
 เราขอบคณุทีค่ณุมทีัศนคตใินการทํางานทีด่ี

ตลอดเวลาทีค่ณุทํางานทีน่ี ่
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III.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
Conversation 1 : A conversation between the  
manager and  workers  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี เธอะ 
แมเ้นเจอ้ร แอนฺด เวริค์เคอ่รส์)  
บทสนทนาระหวา่งผูจั้ดการกบักลุม่คนงาน 
 
Manager : Welcome to Best Garment 
  Factory. Before you’re sent  
  out to work, I’d like to inform 
  you about something so that  

you can work here  
successfully and happily. 

         (เวล้คัม่ ท ูเบสฺ้ท กา๊รเมนฺ่ แฟ้ค 
         ทอรี.่ บฟีอร ยัวร เซนฺ้ท เอา๊ท ท ู        
         เวริค์,ไอด้ ไลค้ ท ูอิ๊นฟอรม์ ย ู

   อะเบา๊ท ซมัธงิ โซ แธท้ ย ูแคน 
  เวริค์ เฮยีร ซคัเซสฟู่ ลลี ่แอนฺ๊ด 
             แฮฟ้พลีี.่) 
                       ขอตอ้นรับสูโ่รงงานเบสทก์ารเ์มน้ท ์
  กอ่นทีพ่วกคณุจะถกูสง่ไปทํางาน 
  ผมอยากจะใหข้อ้มลูบางอยา่งทีจ่ะ 
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  ทําใหค้ณุทํางานทีน่ีไ่ดอ้ยา่งประสบ
  ความสําเร็จและมคีวามสขุ 
Workers: Yes, sir. 
  (เยส, เซอ่ร.) 
  ครับ 
Manager: First, we expect you to be 
  punctual. This means you must 
  come early.Working shifts 
  start at 8 a.m. sharp. So if 
  you are late it will be  
  recorded. Too many times 
  being late will result in no 
  bonus. 
  (เฟิรสฺ์ท, ว ีเอก๊ซเป็คฺท ย ูท ูบ ี
  พัง้ชว่ล. ธสิ มนฺีส ย ูมัสฺท คมั เออ๊ร์
  ลี.่ เวริค์คิง่ ชฟฺิทส์ สตา๊รท์ แอท้ 
  เอท้ เอ เอม้ ชา้รพ์. โซ อิฟ้ ย ูอาร 
  เลท้ อทิ วลฺิล บ ีรคีอ้รด์เด็ด. ทู ้เมนี ่
  ทา่มฺส บี๊อ ิง้ เลท้ วลฺิล รซีัลฺ้ท อนิ 
  โน โบน่ั๊ส.) 
  สิง่แรกทีเ่ราคาดหวงัคอืขอใหพ้วก
  คณุตรงตอ่เวลา  หมายความวา่คณุ
  ตอ้งมาทํางานแตเ่ชา้    การทํางาน
  กะแรกเริม่เวลา 8 โมงตรง  ถา้คณุ 
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  มาสายจะมกีารบนัทกึขอ้มลูไว ้ถา้
  คณุมาสายบอ่ยๆ คณุจะไมไ่ดรั้บเงนิ
  โบนัส 
Workers: Do we have to punch in and 
  punch out here? 
                       (ด ูว ีแฮฟ้ ท ูพัน้ช อนิ แอนฺด พัน้ช 
  เอา๊ท เฮีย้ร?) 
                       ทีน่ีต่อ้งตอกบตัรเวลาเขา้และออก
  ไหมครับ 
Manager: Sure. Your supervisor will 
  show you how to. 
  (ชอฺร. ยัวร ซพุเพอ่รไวเ้ซอ่ร วลฺิล 
  โชว ย ูฮาว ท.ู) 
  ถกูตอ้ง  หวัหนา้งานของพวกคณุ
  จะแสดงใหค้ณุดวูา่จะตอ้งทํา
  อะไรบา้ง 
Workers: What’s the next rule? 
  (วอ้ทส เธอะ เน็กซท์ รลู?) 
  กฎขอ้ตอ่ไปคอือะไรครับ 
Manager: The next rule is that you      

       must be responsible for your  
       work.  You cannot just leave  
       work undone or messy. If you  
       do,your pay will be cut. 
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 (เธอะ เน็กฺซท์ รูล่ อสิ แธท่ ย ูมัสฺท 
 บ ีเรส้พอ้นซเิบิล้ ฟอร ยัวร เวริค์. 
 ย ูแคนนอ้ท จ๊ัสฺท ลีฟ้ เวริค์ อนัดัน้ 
 ออร เมส้ซี.่ อีฟ้ ย ูดู,้ ยัวร เพย ์วลฺิล 
 บ ีคทั.) 
 กฎขอ้ตอ่ไปคอืคณุตอ้งรับผดิชอบ

ในงานของคณุ  คณุจะทิง้งานไป
โดยทีย่ังทําไมเ่สร็จหรอืรกรงุรัง
ไมไ่ด ้ ถา้คณุทําคณุจะถกูตดัเงนิ 

Workers: What happens if we are sick? 
  (วอ้ท แฮฟ้เพินฺ่ส อีฟ้ ว ีอาร ซคฺิค?) 
  จะเป็นอยา่งไรถา้พวกเราไมส่บาย 
Manager:  In that case, you can take 

sick leave and must give a 
medical certificate to the 
Personnel Section. 

 (อนิ แธท้ เคส, ย ูแคน เทค้ ซคฺิค      
      ลฟี แอนฺด มัสฺท กีฟ้ อะ เมด้คิัล่     
      เซอ้รทฟิิเคท ท ูเธอะ เพอรซ์นัเน่ล   
      เซค็ชัน่.) 

 ในกรณีทีไ่มส่บาย คณุสามารถลา
ป่วยได ้ และตอ้งนําใบรับรอง
แพทยส์ง่ทีแ่ผนกบคุคล 
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Workers: That’s fair enough. 
  (แธท้ส แฟร อนัีฟ้.) 
  ยตุธิรรมดคีรับ 
Manager: You’re also not allowed to 
  chat, eat or drink while you 
  are at work.We must do 
  everything to guarantee our 
  work satisfaction and  
  efficiency.   
  (ยัวร ออ๊ลโซ ่นอ้ท อลัลา่วด ์ท ู
  แชท, อีท้ ออร ดริงฺ้ค วายฺล ย ูอาร 
  แอท้ เวริค์. ว ีมัสฺท ด ูเอฟ๊รีธ่งิ ท ู
  การัน้ที ่อาวเวอ่ร เวริค์ แซท้สิ
  แฟ้คชัน่  แอนฺด อฟิิเชีย่นซี.่) 
  พวกคณุจะคยุ รับประทานอาหาร
  หรอืดืม่เครือ่งดืม่ระหวา่งทํางาน
  ไมไ่ด ้ เราตอ้งทําทกุอยา่งเพือ่
  ประกนัความพงึพอใจและความมี
  ประสทิธภิาพของงานของเรา 
Workers: Do we work in a team? 
  (ด ูว ีเวริค์ อนิ อะ ทีม้?) 
  พวกเราตอ้งทํางานเป็นกลุม่ไหม
Manager: Yes. We work as a team and  
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  provide training and super 
  vision.  Any more questions? 
  (เยส. ว ีเวริค์ แอส๊ อะ ทมี แอนฺด 
  โพรวา่ยฺด เทรน้นิง่ แอนฺด ซพุ
  เพอ่รวชิัน่. เอนี ่มอร เควส้ชันฺ่ส?) 
  ใช ่ เราทํางานเป็นทมี   และมกีาร
  ฝึกงานและการดแูลดว้ย  มคํีาถาม
  อะไรอกีไหม 
Workers: Do we have to work overtime? 
  Say on weekends? 
  (ด ูว ีแฮฟ้ ท ูเวริค์ โอเวอ่รทา้ม? 
  เซย ์ออน วีค้เอนฺ้ดส์?) 
  เราตอ้งทํางานลว่งเวลาไหม เชน่ 
  ตอนวนัหยดุสดุสปัดาห ์
Manager: There may be some overtime 

work and you would be paid   
  extra for that. Remember we 

believe in equal work and  
        equal pay. OK? Now you may      
        disperse and get to work. 
        (แธร เมย ์บ ีซมั โอเ๊วอ่รทา่ม เวริค์   
        แอนฺด ย ูวูด้ บ ีเพด เอก๊ซตรา้ ฟอร  

                       แธท. รเีมม้เบอ้ร ว ีบลีีฟ้ อนิ     
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อคีวอ่ล เวริค์ แอนฺ๋ด อคีวอ่ล เพย.์      
         โอเค?๊ นาว ย ูเมย ์ดสิเพอรส์      
         แอนฺด เกท้ ท ูเวริค์.) 
         อาจจะมงีานลว่งเวลาบา้งและคณุ

จะไดรั้บเงนิเพิม่สําหรับการทํางาน
ลว่งเวลา  จําไวว้า่เราเชือ่มั่นในการ
ทํางานและการจา่ยเงนิทีเ่ทา่เทยีม
กนั เอาละ ตอนนีพ้วกคณุแยกยา้ย
กนัไปทํางานไดแ้ลว้ 

Workers: Thanks for your orientation. 
  (แธง้คส์ ฟอร ยัวร โอเรยีนเทช้ัน่.) 
  ขอบคณุสําหรับการแนะนําเบือ้งตน้
  ของคณุ 
 
Conversation 2 : A conversation between 2 
workers about taking a sick leave   
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเซช้ัน่ บทีวนี ท ู
เวริค์เคอ่รส์ อะเบา๊ท เทค้คิง่ อะ ซคฺิค ลีฟ้)  
บทสนทนาระหวา่งคนงานไทย 2 คนเกีย่วกบัการขอ
ลาป่วย 
 
Worker 1:  I’ve got a headache. 
       (ไอฟ้ กอ้ท อะ เฮด้เอค.) 
      ผมรูส้กึปวดหวั  
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Worker 2: Have you taken any medicine yet? 

     (แฮฟ้ ย ูเทค้เคน่ เอน๊ี ่เมด้ซิ ิน่ เย็ท?) 
      คณุกนิยาหรอืยัง 
Worker 1:  Yes, I have.  
      (เยส, ไอ แฮฟ่.) 
      กนิแลว้ครับ 
Worker 2: Do you want to take a sick leave 
      today? 
      (ด ูย ูวอ้นฺท ท ูเทค้ อะ ซคฺิค ลฟี ทู
      เดย๊?์) 
      คณุตอ้งการลาป่วยสกัวนัหนึง่ไหม 
Worker 1:  Only in the morning.  I’ll show up 
      in the afternoon if I get better. 
      (โอน๊ลี ่อนิ เธอะ มอ้รนิง่. ไอล โชว อัพ้ 
       อนิ ธ ิอา๊ฟเทอ่รนู่น อีฟ้ ไอ เกท้ เบท๊  
       เทอ่ร.) 
       จะลาเฉพาะตอนเชา้  ผมจะเขา้มา
       ทํางานตอนบา่ยถา้ผมรูส้กึดขี ึน้ 
Worker 2:  Good. I’ll tell Mr. Shen what’s 
      happening with you. 
      (กูด้. ไอล เทลฺล มสิเตอ้ร เชน วอ้ทฺส 
      แฮพ้เพิน่นิง่ วธิ ย.ู) 
      ดแีลว้ ผมจะบอกมสิเตอรเ์ชนใหว้า่เกดิ
      อะไรขึน้กบัคณุ 
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Worker 1:  I’ve never been absent before. I 
      think he’ll understand the        
                 situation. 
      (ไอฟ้ เนเ้วอ่ร/เนฟ้เวอ่ร บนี แอบ๊เซนฺ่ท 
      บฟีอร. ไอ ธิง้ค ฮลี อั๊นเดอฺ้รส์แตนฺด 
      เธอะ ซทิเูอช๊ัน่.) 
      ผมไมเ่คยขาดงานมากอ่น  ผมคดิวา่เขา
      คงเขา้ใจสถานการณ์ 
Worker 2:  Take a rest and get well soon. 
      See you in the afternoon.      
     (เทค้ อะ เรสฺ้ท แอนฺด เกท้ เวลฺล ซูน่.  ซ ี
     ย ูอนิ ธ ิอา๊ฟเทอ่รนูน.) 
     นอนพักผอ่นและหายเร็วๆ นะ แลว้พบกนั
     ตอนบา่ย 
Worker 1:  I will. Thanks for  your concern. 
                (ไอ วลฺิล. แธง้คส์ ฟอร ยัวร คอนเซิร่น์.) 
                ตกลงครับ ขอบคณุทีเ่ป็นหว่ง 
Worker 2:  Bye now.  
      (บาย นาว.) 
      ลากอ่นนะ 
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IV.  Grammar (แกร็มมา่ร) = ไวยากรณ ์
การใชค้าํคณุศพัท ์(adjective) ในประโยคบอก
เลา่และประโยคปฏเิสธ 
 
ประโยคบอกเลา่ 
Verb to be + complement (noun or adjective)  
Verb to be +  สว่นเตมิเต็ม ไดแ้ก ่คํานาม หรอื 
คําคณุศพัท ์
1.  You must be punctual.   
     คณุตอ้งตรงตอ่เวลา 
2.  You must be responsible for your work.         
     คณุตอ้งรับผดิชอบตอ่งานของคณุ 
3.  You must be trustworthy.   
     คณุตอ้งน่าเชือ่ถอืหรอืไวว้างใจได ้
4.  You must not be late.   
     คณุตอ้งไมม่าสาย 
5.  You must not be messy.   
     คณุตอ้งไมเ่ละเทะ 
 
ประโยคปฏเิสธ 
Verb to be + not + complement (noun or 
adjective) 
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Verb to be + not + สว่นเตมิเต็ม ไดแ้ก ่คํานาม หรอื 
คําคณุศพัท ์
1.  He is not honest. 
    เขาไมซ่ือ่สตัย ์
2.  Tom is not always punctual. 
    ทอมไมต่รงตอ่เวลาเสมอไป 
3.  She is not very creative. 
    เธอไมค่อ่ยสรา้งสรรคม์ากนัก 
4.  The teacher isn’t strict. 
    ครไูมค่อ่ยเขม้งวด 
 
 
คําสรรพนามสอดคลอ้งกบัคํากรยิา verb to be ดงันี ้

   I am + noun/ adj. 
   He is + noun/ adj. 
   She is + noun/ adj.  
   You are + noun/ adj. 

  They are + noun/ adj. 
  We are + noun/ adj. 
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V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
วทิยากรใหผู้เ้รยีน list  คณุลกัษณะของผูทํ้างานทีด่ี
วา่มอีะไรบา้ง ดงันี ้
1.  punctual  ตรงตอ่เวลา 
2.  responsible  รับผดิชอบ 
3.  hard working ขยันขนัแข็ง 
4.  honest  ซือ่สตัย ์
5.  cooperative  ใหค้วามรว่มมอื 
6.  ………………. 
7.  ………………. 
8.  ………………. 
9.  ………………. 
10.  ……………… 
 
วทิยากรใหผู้เ้รยีนนําคําขา้งตน้มาพดูในประโยค 
พรอ้มบอกความหมาย ดงัตวัอยา่ง 
1.  I am punctual.  = ผม/ฉัน ตรงตอ่เวลา 
2.  She is  …….. 
3.  He is ….. 
4.   You are ……. 
5.  They are …… 
6.  We are …….. 



 221
 
วทิยากรใหผู้เ้รยีนเตมิคํากรยิา verb to be ลงใน
ประโยค ใหส้อดคลอ้งกบัประธาน 
  

is 
am 
are 

 
1.    We __________ creative.  
       เราสรา้งสรรค ์
2.    You __________ cooperative.   
       คณุใหค้วามรว่มมอื 
3.     They __________ late.   
       พวกเขามาสาย 
4.     He ___________ responsible.   
       เขามคีวามรับผดิชอบ 
5.    She __________ irresponsible.   
       เธอไมม่คีวามรับผดิชอบ 
6.     I __________  early.   
       ผม/ฉันมาเร็ว 
7.     You __________ honest.  
       คณุซือ่สตัย ์
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8.     He __________ not honest.   
       เขาไมซ่ือ่สตัย ์
9.    They __________ not disciplined. 
       พวกเขาไมม่วีนัิย 
10.   We __________ not amoral.     
       เราไมไ่รศ้ลีธรรม 
 
 
Cultural tips  (ความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม) 
 
ชาวตะวนัตก โดยเฉพาะชาวอเมรกินั 
คํานงึถงึสว่นรวมมากกวา่สว่นบคุคล 
โดยเฉพาะในการทํางาน พนักงานตอ้ง
มคีวามรับผดิชอบตอ่งาน ตรงตอ่เวลา 
ขยันขนัแข็ง ใหค้วามรว่มมอืกบับรษัิท
และเพือ่นรว่มงาน รักงานบรกิารและบรกิารลกูคา้ใหด้ี
ทีส่ดุ  
 
จนมคํีากลา่ววา่ “ลกูคา้คอืพระเจา้”(Customers are 
God.)  ตลอดจน ศพัทแ์ละสํานวนทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ใน
การทํางานนัน้ผลประโยชนข์องบรษัิทและลกูคา้ตอ้ง
มากอ่นตวัผูบ้รกิารเสมอ ดงัจะเห็นไดจ้ากศพัทสํ์านวน
ตอ่ไปนี ้
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☺     After sales service    บรกิารหลงัการขาย 
หมายถงึการมคีวามรับผดิชอบ ไมท่อดทิง้ลกูคา้ หรอื
ผลติภณัฑท์ีข่าย 
 
☺      Customers come first. ลกูคา้ตอ้งถกู
เสมอ ไมว่า่ในกรณีใด 
 
☺     Honesty is the best policy.  ความซือ่สตัย์
เป็นนโยบายทีด่ทีีส่ดุ ตดิตอ่กบัลกูคา้อยา่งซือ่สตัย ์
 
 
☺     We serve you the best.   เราบรกิารทา่น
อยา่งดทีีส่ดุ 

 
☺     24 hour service  บรกิาร
ตลอดวนัตลอดคนื ไมม่พัีก 
 
 
☺       Service mind  มจีติใจ

ในการบรกิาร หรอืรักการบรกิาร 
☺     Busy as a bee  ขยันขนัแข็ง ไมน่ิง่ดดูาย  
หาอะไรทําอยูต่ลอดเวลา เปรยีบเหมอืนผึง้งาน 
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☺     Public awareness จติสาธารณะ มสํีานกึตอ่
สว่นรวม ไมค่ดิถงึประโยชนส์ว่นตนอยา่งเดยีว 
 
☺    Rome was not built in a day.  ชา้ๆไดพ้รา้
เลม่งาม กรงุโรมกวา่จะสรา้งเสร็จใชเ้วลานานมาก 
ธรุกจิตอ้งใชเ้วลานานมาก กวา่จะประสบผลสําเร็จ 
 
☺     The early bird catches the worm.      
ผูท้ีม่ากอ่นยอ่มไดเ้ปรยีบกวา่ มโีอกาสมากกวา่ 
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ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
A 
abide by (205) 
across (98) 
address (58) 
advice (150) 
again (26) 
a.m. (76) 
angry (30) 
ant (29) 
ambulance (29) 
April (83) 
ask for (149) 
assist (149) 
at present (76) 
at the curve (99) 
August (84) 
award (26) 
away (27) 
 
 
B 
banana (118) 
bargain (118) 

bay (28) 
be fine (165) 
be OK (165) 
be punctual (204) 
be sick (165) 
be well (165) 
bee (32) 
beef (117) 
begin (76) 
behind (99) 
belt (134) 
bench (21) 
big (34) 
bike (21) 
bite (33) 
block (99) 
blouse (132) 
book (20) 
break (205) 
breakfast (116) 
bug (38) 
bus stop (100) 
buy (118) 



ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
C 
car (2) 
care (149) 
cat(2) 
cellular phone (59) 
chain (5) 
chair (5) 
cheap (134) 
chicken (117) 
chronic (167) 
citizen (60) 
cliff (34) 
coffee (117) 
colleague (42) 
come from (59) 
conform to (204) 
contact (59) 
control (185) 
corner (99) 
cough (166) 
count (77) 
country (59)  
cross walk (100) 

curry (117) 
curve (98) 
 
D 
date (76 ) 
day (75) 
December (84) 
dear(134) 
demonstrate (184) 
deer (7)’ 
diarrhea (166) 
difficulty (150) 
dinner (116) 
dizziness (166) 
direct line (59) 
dislike (134) 
dive (33) 
doctor (7) 
draw (30) 
dress (132) 
drinks (117) 
drum (7) 
 



ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
E 
early (205) 
eat (32) 
egg (118) 
eight (77) 
eighteen (78) 
eighty (81) 
eighty eight (82) 
eighty five (82) 
eighty four (82) 
eighty one (81) 
eighty nine (82) 
eighty seven (82) 
eighty six (82) 
eighty three (82) 
eighty two (81) 
elbow (31) 
eleven (77) 
equipment (186) 
eraser (32) 
error (151) 
excuse me (150) 
expensive (134) 

extension number 
(59) 
 
F 
family name (42,58) 
fat (23) 
February (83) 
female (60) 
fever (166) 
fifteen (78) 
fifty (80) 
fifty eight (80) 
fifty five (80) 
fifty four (80) 
fifty nine (80) 
fifty one (80) 
fifty seven (80) 
fifty six (80) 
fifty three (80) 
fifty two (80) 
fine (42) 
fire (33) 
first aid (186) 



ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
first name (58) 
fish (117) 
five (23, 77) 
flu (165) 
follow (185) 
food (116) 
food poisoning 
(166) 
forty (79) 
forty eight (80) 
forty five (79) 
forty four (79) 
forty nine (80) 
forty one (79) 
forty seven (80) 
forty six (79) 
forty three (79) 
forty two (79) 
footbridge (100) 
footpath (98) 
foreman (185) 
four (77) 
fourteen (78) 

fox (36) 
Friday (83) 
fried rice (117) 
friend (42) 
fruits (22) 
 
G 
gender (60) 
get well (167) 
go(1) 
good (1) 
good afternoon (41) 
good day (41) 
good morning (41) 
good evening (41) 
good quality (134) 
guava (119) 
gum (1) 
 
H 
had better (149) 
handbag (133) 
handle (185) 



ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
hardworking (205) 
hat (23) 
have a flu (165) 
have recovered 
(167) 
have recuperated 
(167) 
headache (165) 
heart (23) 
heed (184) 
heir (24) 
helmet (185) 
help (149) 
here’s (43) 
hello (41) 
holidays (76) 
home (24) 
hometown (60) 
honest (25) 
hour (24,75) 
how do you do (42) 
how are you (42) 
hundred (82) 

hurt (166) 
 
 
I 
in front of (99) 
influenza (166) 
instruct (185) 
intersection (100) 
introduce (43) 
ill (164) 
 
J 
jacket (133) 
January (83) 
jar (3) 
jeans (3,133) 
job (4) 
juice (117) 
June (83) 
July (83) 
 
K 
king (2) 



ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
key (2) 
kiss (3) 
 
L 
landmark (99) 
lamp (15) 
last name (42,58) 
late (205) 
letter (32) 
like (134) 
live at (58) 
live in (58) 
live on (58) 
lobster (15) 
local people (59) 
lorry (15) 
lunch (116) 
lunch break (76) 
 
M 
male (60) 
mall (31) 
mango (119) 

manual (185) 
March (83) 
market (28) 
May (83) 
meal (116) 
meet (43) 
milk (13) 
mind (149) 
minute (75) 
mistake (150) 
mobile phone (59) 
month (75) 
moon (14) 
mouse (13) 
mug (38) 
muscle pain (166) 
Monday (83) 
 
N 
native people (59) 
nationality (59) 
name (42) 
near (99) 



ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
neck-tie (133) 
need (149) 
nephew (10) 
next to (99) 
nice (42) 
nine (77) 
nineteen (78) 
ninety (82) 
ninety eight (82) 
ninety five (82) 
ninety four (82) 
ninety nine (82) 
ninety one (82) 
ninety seven (82) 
ninety six (82) 
ninety three (82) 
ninety two (82) 
not well (42) 
notebook (10) 
November (84) 
now (76) 
nurse (10) 
 

O 
October (84) 
one (77) 
one hundred (82) 
opener (35) 
opinion (35) 
opposite (98) 
orange (118) 
orchestra (36) 
order (118) 
otter (36) 
oval (35) 
overpass (100) 
P 
pants (132) 
papaya (22,118) 
park (28) 
pen (31) 
pencil (21) 
phone number (59) 
pineapple(118) 
please (150) 
play (27) 



ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
Pluto (37) 
p.m. (76) 
pomelo (119) 
pork (117) 
positive thinking  
(206) 
precaution (184) 
problem (150) 
printer (22) 
procedure (185) 
pup (38) 
 
 
R 
rain (14) 
rambutan (119) 
reasonable (134) 
regulations (205) 
reliable (205) 
religion (60) 
requirements 
(205) 
resident (60) 

responsibility 
(204) 
responsible (204) 
right (150) 
ring (14) 
risk (185) 
roommate (43)  
roseapple (119) 
round (15) 
roundabout (100) 
ruby (37) 
rules (186,205) 
 
S 
safety (184) 
sale (134) 
Saturday (83) 
Scarf (133) 
sea (18) 
second (75) 
security (184) 
September (84) 
seven (77) 



ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
seventeen (78) 
seventy (81) 
seventy eight (81) 
seventy five (81) 
seventy four (81) 
seventy one (81) 
seventy nine (81) 
seventy six (81) 
seventy seven (81) 
seventy three (81) 
seventy two (81) 
ship (5) 
shirt (5,132) 
shorts (132) 
should (149) 
show up (204) 
sick (18) 
sidewalk (98) 
sit (34) 
six (77) 
sixteen (78) 
sixty (80) 
sixty eight (81) 

sixty five (81) 
sixty four (81) 
sixty one (80) 
sixty five (81) 
sixty nine (81) 
sixty seven (81) 
sixty six (81) 
sixty three (80) 
sixty two (80) 
skirt(132) 
snack (116) 
snake (29) 
soap (19) 
socks (133) 
sore eye (166) 
sore throat (166) 
sorry (150) 
soup (117) 
spicy (118) 
sport-shirt (133) 
star (27) 
start (76) 
station (100) 



ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
stick to (205) 
stomach ache (165) 
stop (76) 
straight(98) 
strictly (204) 
suffer from (166) 
Sunday (83) 
suggestion (151) 
supervise (184) 
sweat-shirt (133) 
 
T 
t-shirt (133) 
table (9) 
tea (117) 
teamwork (185) 
ten (77) 
terrible (166) 
thank (150) 
thirteen (77) 
this is (43) 
thirty (78) 
thirty eight (79) 

thirty five (79) 
thirty four (79) 
thirty nine (79) 
thirty one (78) 
thirty seven (79) 
thirty six (79) 
thirty three (79) 
thirty two (78) 
three (77) 
Thursday (83) 
time (75) 
to be born (60) 
to be closed (77) 
to be open (76) 
to be over (77) 
toothache (165) 
traffic circle(100) 
traffic lights (99) 
tree (9) 
trouble (150) 
trousers (132) 
trustworthy (205) 
Tuesday (83) 



ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
tuna (37) 
turtle (9) 
turn left (98) 
turn right (98) 
twelve (77) 
twenty (78) 
twenty eight (78) 
twenty five (78) 
twenty four (78) 
twenty nine (78) 
twenty one (78) 
twenty seven (78)  
twenty six (78) 
twenty three (78) 
twenty two (78) 
two (77) 
 
U 
underwear (133) 
 
V 
vegetable (117) 
violate (205) 

 
W 
walk (16) 
wallet (133) 
war (30) 
watermelon (119) 
Wednesday (83) 
welfare (184) 
what (42) 
window (16) 
wolf (16) 
working attitude 
(206) 
working hours (76) 
would like (150) 
wrong (150) 
 
Y 
yawn (6) 
year (76) 
yogurt (6) 
yoyo (6) 
 



ดรรชนีคําศัพท์ โมดลู  1 
Z 
zebra crossing 
(100) 
 
 
 



            ที่ปรึกษาโครงการ:  นายนคร  ศิลปอาชา 
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

                                 นายสันติ  บํารุงคุณากร 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 
นางสาวเกยูร  คณารุงเรือง 
ผูอํานวยการกลุมงานพฒันาระบบและรูปแบบการฝก  
นายอวิรุทธ  มุสิกบุตร   
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการพิเศษ 
นายเอกราช  สําเภาเงนิ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ 
นางสาวโสภา  เจรียงจิตร 
นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
นายประสาร  คิดด ี
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฎิบัติการ 
 

ผูดําเนินการจัดทําเอกสาร: รองศาสตราจารย ดร. ระพิณ  ทรัพยเอนก 
  รองศาสตราจารย ดร. อุษา  กรทับทิม 
  อาจารยสิริลักษม  หิริโอตัปปะ 
  รองศาสตราจารยเยาวลักษณ  ธันธนาพรชัย
  อาจารยสุทธิพงศ  ภัทรมังกร 
  อาจารยสิริชัย  โชคชัยสัมฤทธ์ิ 
  อาจารยอาภาภรณ  เทพวนาประสิทธ์ิ 
  อาจารยรุจน ี รัตนภิญโญพงษ   
  อาจารยนริศรา  เทพานนท 
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