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การทองเที่ยวและบริการ ผูวางงานจํานวน 10,000 คน 
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โมดลูที ่2 
บทที ่ 1 : การบอกขอ้มลูเกีย่วกบัตนเองและการ
พบปะสงัสรรค ์

 
Track 1 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. name 
เนม 

ชือ่ 
 

2. nick name 
นคิ เนม 

ชือ่เลน่ 

3. last name 
ลา้สฺท เนม 

ชือ่สกลุ 
 

4. occupation/ 
career 

ออ๊คควิเพช้ัน่/ 
คาเรยีร 

อาชพี 

5. work 
เวริค์ 

ทํางาน/งาน 
 

6. work experience 
เวริค์ เอ็กซพเีรีย้นซ 

ประสบการณ์จาก
การทํางาน 
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7. company 

คัม้พานี/่คอ้มพานี ่
บรษัิท 

 
8. position 

โพซชิัน่ 
ตําแหน่งงาน 

9. duty 
ดิ๊วที ่

ภาระหนา้ที ่
 

10. responsibility 
เรส้พอ้นซบิลิทิี ่

ความรับผดิชอบ/
ภาระหนา้ที ่

 
11. single 

ซิง้เกิล้ 
โสด 

 
12. married 

แมร้ิด่ 
แตง่งานแลว้ 

 
13. graduate 

แกร๊ดดเูอท 
สําเร็จการศกึษา 

14. to drink for 
ท ูดริงฺ้ค ฟอร 

ดืม่อวยพรให ้

15. to hold a party 
ท ูโฮลฺด อะ พา้รที ่

จัดงานเลีย้ง
สงัสรรค ์

 
16. get together 

party 
เก็ท ทเูกเ๊ธอ่ร  

พา้รที ่

งานเลีย้งพบปะ
สงัสรรค ์
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17. graduation 

party 
แกร๊ดดเูอช๊ัน่ 
พา้รที ่

งานเลีย้งสําเร็จ
การศกึษา 

18. birthday party 
เบิร้ธ์เดย ์พา้รที ่

งานเลีย้งวนัเกดิ 

19. homecoming 
party 

โฮมคั๊มมิง่ พา้รที ่

งานเลีย้งคนืสู่
เหยา้ 

20. farewell party 
แฟรเวลล ์พา้รที ่

งานเลีย้งอําลา 

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

1.   I work for a…………………... 
    (ไอ เวริค์ ฟอร อะ ........) 
     ฉันทํางานอยูก่บั.......    
2.   I have worked here for five years. 
    (ไอ แฮฟ เวริคฺ์ด เฮยีร ฟอร ไฟ้ฟ เยยีรส์.) 
      ฉันทํางานทีน่ีม่าเป็นเวลาหา้ปีแลว้ 
3.   I work in the position of……. 
    (ไอ เวริค์ อนิ เธอะ โพซ้ชิัน่ ออ๊ฟ....) 
      ฉันทํางานอยูใ่นตําแหน่ง.......... 
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4.   I’m a………………….    
     (แอม อะ/เอ.........) 
      ฉันเป็น........................  
5.   I’m married with 2 children. 
    (แอม แมร้ิด่ วธิ ท ูชิล้เดรน่.) 
      ฉันแตง่งานมลีกูสองคนแลว้ 
6.   I’m single. 
    (แอม ซิง้เกิล้.) 
      ฉันโสด 
7.   I studied at …………………. 
    (ไอ สตั๊ดดิด่ แอท้..............) 
      ฉันเรยีนที.่........................ 
8.   I graduated from…(school’s name). 
    (ไอ แกร๊ดดเูอทเทด้ ฟรอม..............) 

ฉันสําเร็จการศกึษาจาก.................. 
9. I have 2 years experience in the 

service industry. 
(ไอ แฮฟ ท ูเยยีรส์ เอ็กซพเิรีย้นฺซ อนิ 
เธอะ เซอ้รวซิ อนิดั๊สทรี.่) 

      ฉันมปีระสบการณ์การทํางานสองปีเกีย่ว 
    กบัอตุสาหกรรมบรกิาร 

10. I used to be a salesclerk 2 years 
    ago. 
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    (ไอ ยูสฺ้ด ท ูบ ีอะ เซลฺสเ์คลริค์ ท ูเยยีรส์ 

    อะโก.) 
     ฉันเคยเป็นพนักงานขายเมือ่สองปีกอ่น 
11. How long have you worked here? 
    (ฮาว ลอง แฮฟ้ ย ูเวริคฺ์ด เฮยีร?) 
     คณุทํางานทีน่ีม่านานเทา่ไรแลว้ 
12. Where did you graduate from? 
   (แวร ดิ๊ด ย ูแกร๊ดดเูอท ฟรอม?) 
     คณุจบการศกึษามาจากทีไ่หน 
13. Do you like your job? 
   (ด ูย ูไลค้ ยวัร จ๊อบ?) 
     คณุชอบงานของคณุไหม 
14. Where do you work? 
   (แวร ด ูย ูเวริค์?) 
     คณุทํางานทีไ่หน 
15. Which department do you work for? 
   (วชิ ดพีา้รท์เมนฺ่ท ด ูย ูเวริค์ ฟอร?) 
     คณุทํางานแผนกอะไร 
16. What are your main duties and   
     responsibilities? 
   (วอ้ท อาร ยัวร เมน ดิ๊วทีส่ แอนฺด  
     เรส้พอ้นซบิลิทิีส่?) 
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     หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบหลกัๆของคณุ 
     คอือะไร 
17. Are you enjoying the party? 
   (อาร ย ูเอ็นจอยอิง้ เธอะ พา้รที?้) 
      คณุสนุกกบังานเลีย้งไหม 
18.  Did you come alone?     
    (ดิ๊ด ย ูคมั อะโลน้?) 
     คณุมาคนเดยีวหรอื 
19. How about the food? 
   (ฮาว อะเบา๊ท เธอะ ฟู้ด?) 
     อาหารเป็นอยา่งไรบา้ง 
20. Do you like……...? 
    (ด ูย ูไลค้.........?) 
      คณุชอบ ............ ไหม 

 
III.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) =บท
สนทนา 
Conversation 1 : A conversation between a 
Thai worker (Suree) and a foreign worker 
(Robert) during their first meeting at the 
company’s get together party.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
ไท ้เวริค์เคอ่ร สรุยี ์แอนฺด อะ ฟอเรน เวริค์เคอ่ร  



 7
 
รอ้เบิร่ท/โรเ้บิร่ท ดิ๊วริง่ แธร เฟิรสฺ์ท มทีทิง่ แอท้ เธอะ 
คอมพานีส่ เก็ท ทเูกเ้ธอ่ร พา้รที)่  
บทสนทนาระหวา่งคนงานไทย(สรุยี)์ กบัพนักงานตา่ง 
ชาต ิ (โรเบริต)์ ในการพบกนัครัง้แรกของพวกเขาใน
งานเลีย้งพบปะสงัสรรคข์องบรษัิท 

 
 Robert :  Hello, I haven’t seen you 
               in this company before. Let    

me introduce myself. I’m 
Robert. 

 (เฮลโล,้ ไอ แฮฟ้วึน่ ซนี ย ูอนิ ธสิ 
 คอ้มพานี ่บฟ้ีอร. เล็ทฺ ม ีอนิโทร

ดิวฺ้ซ มายเซลฺ้ฟ. แอม รอ้เบิร่ท/โร ้
เบิร่ท)  

               สวสัดคีรับ ผมไมเ่คยพบคณุใน
บรษัิทนีม้ากอ่นเลย ผมขอแนะนํา
ตวัเองกอ่นแลว้กนั ผมชือ่โรเบริต์ 

Suree :  Hello. My name is Suree. 
              I’m a new receptionist here. 
   (เฮลโล.่ มาย เนม อสิ สรุยี.์  แอม 
  อะ นวิ รเีซฟ้ชัน่นสฺิท เฮีย้ร.) 
  สวสัดคีะ่ ดฉัินชือ่สรุยี ์ฉันเป็น
  พนักงานตอ้นรับคนใหมข่องทีน่ี ่
Robert :  I am a sales manager. 
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I’ve worked here for three                
years.               

  (ไอ แอม อะ เซลฺส แมเ้นเจอ้ร. 
  ไอฟ้ เวริคฺ์ด เฮยีร ฟอร ธร ีเยยีรส์.) 
  ผมเป็นผูจั้ดการฝ่ายขาย ผมทํางาน 
              ทีน่ีม่าสามปีแลว้ 
Suree : Do you like your job? 
  (ด ูย ูไลค้ ยัวร จ๊อบ?) 
                คณุชอบงานของคณุไหมคะ  
Robert : Yes, I think selling is quite a 

challenging job. Actually, I’ve 
been a salesman for nearly 
ten years. 

 (เยส, ไอ ธิงฺ้ค เซล้ลิง่ อสิ ไคว ้อะ 
ชาเลน้จิง้ จ๊อบ. แอค๊ชว่ลลี ่ไอฟ้ 
บนี อะ เซลฺสแมน่ ฟอร เนีย้รลี ่เท็น 
เยยีรส์.) 

               ครับ ผมคดิวา่การขายเป็นงานที ่
              คอ่นขา้งทา้ทาย จรงิๆแลว้ผมเป็น 

           พนักงานขายมาเกอืบสบิปีแลว้ 
Suree : For me, after I graduated 

from Assumption Commercial 
College, I worked at Max  
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 Hotel for 6 months before I 
got a job here.  

 (ฟอร มี,่ อา๊ฟเทอ่ร ไอ แกรด๊ด ู
 เอทเทด ฟรอม แอสซัม้ชัน่ คอม 
 เมอ้รเชีย่ล คอ้ลเลจ่, ไอ เวริคฺ์ด 

แอท้ แม็กซ โฮเทล่ ฟอร ซกิซ 
มัน้ธฺส บฟีอร ไอ กอ้ท อะ จอ๊บ 
เฮีย่ร.) 

               สําหรับฉัน หลงัจากสําเร็จการ 
ศกึษาจากวทิยาลยัอสัสมัชญั
พาณชิยการแลว้ ฉันก็ทํางานที่
โรงแรมแม็กซหกเดอืนกอ่นทีจ่ะ 

 ไดง้านทีน่ี ่
Robert     : I hope you will enjoy  
  working here. But now let’s go 
  to get some food and drink 
  over there. 
  (ไอ โฮพ ย ูวลฺิล เอ็นจอย เวริค์คิง่ 
  เฮยีร. บั๊ท นาว เล็ทฺส โก ท ูเก็ท 
  ซมั ฟู๊ ดฺ แอนฺ๋ด ดริงฺ้ค โอเ๊วอ่ร แธร.) 

ผมหวงัวา่คณุจะสนุกกบัการทํางาน 
ทีน่ีน่ะครับ แตต่อนนีเ้ราไปเลอืก 
อาหารและเครือ่งดืม่ทางดา้นโนน้ 
กนัเถอะ 
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Suree      : That’s a good idea because 

I’m getting hungry now. Let’s 
go. 

 (แธทฺส อะ กูด๊ ไอเดีย่ บคีอ้ส แอม 
เก็ททิง่ ฮัง้กรี ้น๊าว.  เล็ทฺส โก.๊) 

               น่ันเป็นความคดิทีด่เีลยเพราะดฉัิน
เริม่จะหวิแลว้ เราไปกนัเถอะคะ่ 

            
 
Conversation 2 :A conversation between a 
new secretary (Ying) and her boss  (Maria) at 
Maria’s son’s birthday party.  
(คอนเวอรเ์ซชัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ นวิ 
เซค็เครท้แทรี ่หญงิ แอนฺด เฮอร บอ๊ส มาเรีย่ แอท้ มา
เรีย่ส ซนัส เบิร้ธ์เดย ์พา้รที)่  
บทสนทนาระหวา่งเลขานุการคนใหม(่หญงิ) กบัเจา้ 
นายของเธอ(มาเรยี) ในงานเลีย้งวนัเกดิของลกูชาย
มาเรยี 

 
Maria  :  Hi, Ying!  Welcome to the 

party.  
 (ฮา้ย, หญงิ! เวลคมั ท ูเธอะ พา้ร

ที.่) 
              สวสัดหีญงิ ยนิดตีอ้นรับสูง่านเลีย้ง 
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Ying :  Hello, Maria. Thanks for  

inviting me here. This is a 
birthday gift for your son. 

  (เฮลโล,้ มาเรีย่. แธง้คส์ ฟอร อนิ
  ไวท้ิง่ ม ีเฮยีร. ธสิ อสิ อะ เบิร้ธ์เดย ์ 
  กิฟฺ้ท ฟอร ยวัร ซัน่) 
               สวสัดมีาเรยี ขอบคณุนะคะทีเ่ชญิ

ฉันมาทีน่ี ่นีเ่ป็นของขวญัวนัเกดิ
สําหรับลกูชายคณุ  

Maria : Thank you very much. I  
               think he must be happy when 

he sees it. How about your  
 family? Why didn’t you bring 

them here? 
 (แธง้คิว่ เวร้ี ่มัช. ไอ ธิงฺ้ค ฮ ีมัสฺท บ ี

แฮพป้ี เวน ฮ ีซสี อทิ. ฮาว 
อะเบา๊ท ยัวร แฟ้มลิี?่ วาย ดิ๊ดนึน่ ย ู
บรงิ เธม เฮยีร?) 

               ขอบใจมาก ฉันคดิวา่เขาจะตอ้งดใีจ 
เมือ่เห็นของขวัญ  แลว้ครอบครัว
คณุละ่ ทําไมคณุไมพ่าพวกเขามา
ทีน่ีด่ว้ย 

Ying :  Well, I don’t have my own 
family. I’m not married yet. 
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 (เวลฺ้ล, ไอ ดอ้นฺท แฮฟ มาย โอน๊ 
 แฟ้มลิี.่ แอม นอท แมร้ิด่ เย็ท.) 
               คอืดฉัินยังไมม่คีรอบครัวเป็นของ

ตวัเองคะ่ ดฉัินยังไมไ่ดแ้ตง่งาน 
Maria :  I see. Do you have any 

brothers or sisters? 
 (ไอ ซี.่ ด ูย ูแฮฟ้ เอน๊ี ่บราเธอ้รส์ 
 ออร ซสิเตอ้ร?) 
               ฉันเขา้ใจ แลว้คณุมพีีห่รอืนอ้งบา้ง

ไหม 
Ying :  Yes, I have one older 

brother. He works as an 
engineer in Korea. And my 
younger brother is studying 
his last year at Khon Kaen 
University. 

 (เยส, ไอ แฮฟ้ วนั โอล๊เดอ้ร บรา  
เธอ่ร. ฮ ีเวริคฺ์ส แอส แอน เอน๊จิ
เนยีร อนิ โคเรีย่. แอนฺด มาย ยัง้ 

 เกอ้ร บราเธอ่ร อสิ สตั๊ดดีอ้ ิง้ ฮสิ 
ลา้สฺท เยยีร แอท้ ขอนแกน่ ยนูิ
เวอรซ์ทิี.่) 

               คะ่ ฉันมพีีช่ายหนึง่คน เขาทํางาน
เป็นวศิวกรอยูท่ีเ่กาหล ีและนอ้ง  



 13
 
 ชายของฉันกําลงัเรยีนอยูปี่สดุทา้ย

ทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน่  
Maria :  How about your parents?  
               Do you stay with them? 
  (ฮาว อะเบา๊ท ยัวร แพเ้รน่ทส์? ด ูย ู
  สเตย ์วธิ เธม้?) 
               แลว้พอ่แมข่องคณุละ คณุอาศยัอยู่

กบัพวกทา่นหรอืเปลา่ 
Ying :  No, they live in Khon Kaen, 

my hometown. For me, I share 
an apartment with my friend. 

 (โน, เธย ์ลฟี อนิ ขอนแกน่, มาย 
โฮมทา่วน.์ ฟอร มี,้ ไอ แชร แอน 
อะพา้รท์เมนฺ่ท วธิ มาย เฟรนฺด.) 

               เปลา่คะ่พวก
ทา่นอาศยัอยูท่ี่
ขอนแกน่ซึง่
เป็นภมูลํิาเนา
ของดฉัิน สว่น
ดฉัินเชา่หอ้งรว่มกบัเพือ่น 

Maria      : I see. Ok, now let’s enjoy 
the party. Please make 
yourself at home. If you want 
anything, please let me know. 
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 (ไอ ซี.่ โอเค,้ นาว เล็ทส เอ็นจอย 

เธอะ พา้รที.่ พลสี เมค้ ยัวเซลฺ้ฟ 
แอท้ โฮม. อฟี ย ูวอ้นฺท เอน๊ีธ่งิ, 
พลสี เล็ท ม ีโนว.) 

              ฉันเขา้ใจละ่ ตอนนีม้ารว่มสนุกใน
งานเลีย้งกนัเถอะ ทําตวัตามสบาย 

 เหมอืนอยูบ่า้นของคณุเองนะ ถา้
คณุตอ้งการอะไรก็บอกฉันได ้

Ying        : Thanks. 
 (แธง้คส์.) 
                ขอบคณุคะ่ 

 
IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การใช ้used to (เคย) และ to be used to 
(คุน้เคย) 
 
Used to + verb (infinitive without to) = 
เคย (ทําอะไรในอดตี) .ใชเ้พือ่แสดงอดตีกาล  พดู
ถงึสิง่ซ ึง่เกดิในอดตี  ไมม่คีวามเกีย่วเนือ่งกบัปัจจบุนั 
 
- I used to work as an operator when I was 
20 years old. 
 ผม/ฉันเคยทํางานเป็นพนักงานรับโทรศพัทต์อนอาย ุ
20 ปี 
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- Our family used to live in Phuket. 
  ครอบครัวของเราเคยอยูท่ีภ่เูก็ต 
 
- John used to be a lecturer at Ramkham 
haeng University. 
  จอหน์เคยเป็นอาจารยท์ีม่หาวทิยาลยัรามคําแหง 

To be used to+verb ing = คุน้เคย เคยชนิ  - 
We are used to getting up very early in the 
morning.                                                     
พวกเราเคยชนิกบัการตืน่นอนแตเ่ชา้  

- The people in Bangkok are used to heavy 
traffics during the rush hours.                      
คนกรงุเทพฯ เคยชนิกบัการจราจรทีต่ดิขดัในชว่ง
ชัว่โมงเรง่ดว่น                                     

- We are not used to 
Australian English accent.                                           
พวกเราไมคุ่น้เคยกบัภาษาองักฤษ
สําเนยีงออสเตรเลีย่น  
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V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ =กจิกรรม 

Let’s have a party!  
Organize a party in class. Everyone should 
help to prepare all the things needed. 
Trainer has to prepare cards for all trainees.  
The cards contain name and other 
information (e.g. family, career, educational  
background, and work experience).  Before 
the party starts, the trainer gives one card 
to each trainee. At the party, he or she is 
supposed to be the person in the card. They 
have to try to get to know new friends in the 
party within 30 minutes. Trainer should 
encourage them to use English all the times. 
The winner is the one who has most friends 
in class. He or she should be able to tell  
others something about his or her new 
friends as well. 
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มาจดัปารต์ ีก้นัเถอะ 
วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการฝึกเลอืกประเภทของงานเลีย้ง
ทีต่อ้งการจะจัดขึน้ในชัน้เรยีน เมือ่ตกลงกนัไดแ้ลว้ก็
มอบหมายใหผู้เ้ขา้รับการฝึกเตรยีมอปุกรณ์ทีจํ่าเป็นมา
คนละอยา่ง เชน่ จาน ชอ้น สอ้ม แกว้น้ํา  เครือ่งดืม่ 
อาหาร วทิย ุ เป็นตน้ สว่นวทิยากรตอ้งเตรยีมบตัร
ขอ้มลูตามจํานวนของผูเ้ขา้รับการฝึก บตัรขอ้มลูจะ
ระบชุือ่ ภมูลํิาเนา สถานภาพทางครอบครัว สมาชกิใน 
ครอบครัว ประวตักิารศกึษา อาชพีในอดตีและปัจจบุนั 

และขอ้มลูอืน่ๆตามตอ้งการ ผูเ้ขา้
รับการอบรมตอ้งสวมบทบาทเป็น
บคุคลตามขอ้มลูในบตัรทีต่นไดรั้บ 
แจกจากวทิยากร   ภายในงานเลีย้ง 

ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งพยายาม
แนะนําตนเองและทําความรูจั้กกบัผูอ้ืน่ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
(ในการสนทนาเพือ่ทําความรูจั้กกนันัน้ทกุคนตอ้งฝึก 
ใชภ้าษาองักฤษ) หลงัจาก 30 นาทผีา่นไป   ผูเ้ขา้รับ
การฝึกทีส่ามารถทําความรูจั้กกบัเพือ่นใหมไ่ดม้ากที ่
สดุพรอ้มทัง้บอกขอ้มลูเกีย่วกบัเขาเหลา่นัน้ไดจ้ะเป็น
ผูช้นะ  วทิยากรควรเตรยีมรางวลัไวสํ้าหรับผูช้นะดว้ย 
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Cultural tips  (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
มารยาทในการรบัประทานอาหารแบบตะวนัตก 
(ตอนที ่1) 
 
มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวนัตกนัน้มี
ขอ้กําหนดหลายอยา่ง และอปุกรณ์ตา่งๆก็มากมาย 
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♦. เมือ่เขา้ไปทีโ่ตะ๊อาหาร สภุาพบรุษุควรดงึเกา้อีใ้ห ้

สภุาพสตร ีแลว้คลีผ่า้เชด็ปากบนโตะ๊ใหส้ภุาพสตรี

ดว้ยการคลีผ่า้เชด็ปากใหว้างบนตกั โดยพับเป็นสอง

ทอ่นเอาชายผา้เขา้หาตวั   และเมือ่ตอ้งลกุจากโตะ๊

ระหวา่งรับประทานอาหาร ผา้เชด็ปากนัน้ใหว้างลงบน

เกา้อีห้รอืพนักวางแขน เมือ่รับประทานเสร็จแลว้ใหเ้อา

ผา้วางบนโตะ๊ดา้นขวา  

 ♦. ควรน่ังอยา่งสบาย ตวัตรง ไมก่ม้หนา้ ใหด้งึเกา้อี้

เขา้หาโตะ๊ และไมน่ั่งไขวห่า้ง ไมน่ั่งเทา้แขน เอามอื

วางบนตกั และไมค่วรประแป้งหรอืทาลปิสตกิบนโตะ๊

อาหาร 

♦. โทรศพัทม์อืถอืไมค่วรเปิดเสยีง และหา้มวางไวบ้น

โตะ๊อาหาร ผดิมารยาทเพราะถอืวา่ไมใ่หค้วามสําคญั

กบัคนทีน่ั่งรว่มโตะ๊ดว้ย  
(อา่นตอ่ตอนที ่2) 
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โมดลูที ่2 

บทที ่2 :การเดนิทาง การบอกสภาพดนิฟ้า 
อากาศและฤดกูาล 

Track 2  
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. travel 
แทรฟ้เวิล่/ 
ทรา้ฟเวิล่ 

เดนิทาง/ ทอ่งเทีย่ว 

2. journey 
เจ๊อรน์ี ่

การเดนิทาง 
 

3. trip 
ทรพิ 

การทอ่งเทีย่ว 

4. excursion 
เอ็กซเคอ้รชัน่ 

การเดนิทางระยะสัน้ 

5. destination 
เดส๊ทเินช้ัน่ 

จดุหมาย 
ปลายทาง 

6. route 
รูท้ / เรา้ท 

 

เสน้ทาง 
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7. luggage/ 

baggage 
ลกัเกจ / แบก๊เกจ 

สมัภาระ 

8. station 
สเตช๊ัน่ 

สถาน ี
 

9. railway station 
เรลเวย ์สเตช๊ัน่ 

สถานรีถไฟ 

10. subway station 
ซบัเวย ์สเตช๊ัน่ 

 

สถานรีถ 
ไฟฟ้าใตด้นิ 

11. ticket counter 
ทคิเก็ท 
เคา้นเทอ่ร 

ทีข่ายตัว๋ 

12. platform 
แพลท้ฟอรม์ 

ชานชาลา 
 

13. round-trip 
ticket 
ราวฺด-ทรพิ  
ทคิเก็ท 

ตัว๋ไปกลบั 

14. one-way  
ticket 

วนั-เวย ์ทคิเก็ท 

ตัว๋เทีย่วเดยีว 

15. fare 
แฟร 

คา่โดยสาร 
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16. season 

ซีซ้ัน่ 
ฤดกูาล 

 
17. summer 

ซัม้เมอ่ร 
ฤดรูอ้น 

 
18. rainy season 

เรน้นี ่ซีซ้ัน่ 
ฤดฝูน 

19. winter 
วิน้เทอ่ร 

ฤดหูนาว 
 

20. fall 
ฟอลล ์

ฤดใูบไมร้ว่ง 
 

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

1.   How do you go to work? 
      (ฮาว ด ูย ูโก ท ูเวริค์?) 
     คณุเดนิทางไปทํางานอยา่งไร 
2.   I go by bus. 
      (ไอ โก บาย บสั.) 
     ฉันไปโดยรถประจําทาง 
3.   I go by train.       
    (ไอ โก บาย เทรน.)      
    ฉันไปโดยรถไฟ 
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4.   I go by sky train.   
     (ไอ โก บาย สกาย เทรน)  
      ฉันไปโดยรถไฟฟ้า 
5.   I go by subway. 
      (ไอ โก บาย ซบัเวย.์) 
     ฉันไปโดยรถไฟฟ้าใตด้นิ 
6.   I go by plane. 
      (ไอ โก บาย เพลน.) 
     ฉันไปโดยเครือ่งบนิ 
7.   I drive to the….( bank, office). 
      (ไอ ไดรฟ้ ท ูเธอะ ………..) 
     ฉันขบัรถไปที.่................. 
8.   Where can I buy a ticket? 
      (แวร แคน ไอ บาย อะ ทคิเก็ท?) 
     ฉันสามารถซือ้ตัว๋ไดท้ีไ่หน 
9.   Where is the nearest bus stop? 
      (แวร อสิ เธอะ เนีย้เรสฺท บสั สตอ๊พ?) 
     จดุจอดรถประจําทางทีใ่กลท้ีส่ดุอยูท่ีไ่หน 
10. How far is Top Supermarket? 
      (ฮาว ฟาร อสิ ทอ้พ ซพุเพอ่รม์า้รเ์ค็ท?) 
     ทอ๊ปซปุเปอรม์ารเก็ตอยูไ่กลแคไ่หน 
11. How long does it take from here to 

your office? 
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 (ฮาว ลอง ดา๊ส อทิ เทค้ ฟรอม เฮยีร ท ู

ยัวร ออ๊ฟฟิซ?)  
      ใชเ้วลานานแคไ่หนจากทีน่ีไ่ปสํานักงาน 

ของคณุ 
12. It takes 15 minutes to walk from 

    here. 
     (อทิ เทคฺ้ส ฟ้ิฟทนี มนิทฺิส ท ูวอลค์ ฟรอม 

    เฮยีร.) 
     ใชเ้วลาเดนิสบิหา้นาทจีากทีน่ี ่
13. How is the weather today? 
      (ฮาว อสิ เธอะ เวเ้ธอ่ร ทเูดย?์) 
      วนันีอ้ากาศเป็นอยา่งไรบา้ง  
14. It’s cool and windy. 
      (อทิส คลู แอนฺด วิน้ดี?้) 
      อากาศเย็นและมลีมแรง 
15. It’s hot and sunny. 
      (อทิส ฮอ้ท แอนฺด ซนันี.่) 
       อากาศรอ้นและมแีดดจัด 
16. It’s rainy and stormy. 
      (อทิส เรน้นี ่แอนฺด สตอ้รม์มี.่) 
       มฝีนตกชกุและมพีาย ุ
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17. It’s foggy today.      
     (อทิส ฟ้อกกี ้ทเูดย๊.์) 
       วนันีม้หีมอกมาก 
18. Is it cloudy today? 
      (อสิ อทิ คลาวดี ้ทเูดย๊?์) 
      วนันีม้เีมฆมากหรอืเปลา่ 
19.  The weather is cold during winter. 
      (เธอะ เวเ้ธอ่ร อสิ โคลฺด ดิ๊วริง่ วิน้เทอ่ร.) 
      อากาศหนาวชว่งฤดหูนาว 
20. The weather is cool and windy in 

    the fall. 
      (เธอะ เวเ้ธอ่ร อสิ คลู แอนฺด วิน้ดี ้อนิ 

    เธอะ ฟอลฺล) 
      อากาศหนาวเย็นและมลีมแรงชว่งฤดใูบ 
    ไมร้ว่ง 

 
III.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = 
บทสนทนา 
Conversation 1 : A conversation between a 
ticket seller and a tourist at the ticket 
counter in Hua Lamphong Railway Station.  
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(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
ทคิเก็ท เซล้เลอ่ร แอนฺด อะ ทัวรสฺิท แอท้ เธอะ ทคิ
เก็ท เคา้นเทอ่ร อนิ หวัลําโพง เรลเวย ์ สเตช๊ัน่) 
บทสนทนาระหวา่งพนักงานขายตัว๋กบันักทอ่งเทีย่ว ณ 
จดุขายตัว๋ในสถานรีถไฟหวัลําโพง 
 
Tourist        : Good morning. I want to buy a 
 ticket to Lamphun, please. 

 (กูด้ มอรน์ิง่. ไอ วอ้นฺท ท ูบาย อะ 
ทคิเก็ท ท ูลําพนู, พลสี.) 

 สวสัดคีรับ ผมตอ้งการซือ้ตัว๋ไปลําพนู 
 หนึง่ใบ  

Ticket seller : Do you want a round-trip 
ticket? It is cheaper. 

 (ด ูย ูวอ้นฺท อะ ราวฺด-ทรพิ ทคิเก็ท, 
อทิส ชีพ้เพอ่ร.) 

 คณุตอ้งการซือ้ตัว๋ไปกลบัไหม  ราคา
จะประหยดักวา่ 

Tourist        : I know, thanks. But my friend 
 will drive me back to Bangkok.  

(ไอ โนว ,แธง๊คส์. บั๊ท มา้ย เฟรนฺด     
วลฺิล ไดรฟ้ ม ีแบค๊ ท ูแบง๊คอ่ค.) 

            ผมรู ้ขอบคณุนะแตข่ากลบัเพือ่นของ    
 ผมจะขบัรถมาสง่ทีก่รงุเทพฯ 
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Ticket seller : I see. Which class seat do you 
                     want?                     
                     (ไอ ซี.่ วชิ คลา้ส ซที ด ูย ูวอ้นฺท?)  
                     ผมเขา้ใจครับ คณุตอ้งการทีน่ั่งชัน้ 

  อะไรครับ  
Tourist          : First class sleeper. 
 (เฟิรสฺ์ท คลา้ส สลพีเพอ่ร.) 
                     ตูน้อนชัน้หนึง่ 
Ticket seller : That is 1,135 baht. Please go 

to the sixth platform. The train 
is about to leave in 10 minutes. 

 (แธท้ อสิ วนั ทา้วซัน่ด วนั ฮนัเดร็ด 
แอนฺ๋ด เธอ้รท์ี ่ไฟ้ฟ บาท. พลสี โก ท ู
เธอะ ซกิซธ์ แพลท้ฟอรม์. เธอะ เทรน 
อสิ อะเบา๊ท ท ูลฟี อนิ เท็น มนิทฺิส.)  

 ราคาตัว๋ 1,135 บาท กรณุาไปรอที ่
ชานชาลาหก รถไฟกําลงัจะออกใน 
สบินาทนีี ้

Tourist          : Here you are. And do you 
know how long does it take 
from here to Lamphun? 

 (เฮยีร ย ูอาร. แอนฺด ด ูย ูโนว ฮาว 
ลอง ดา๊ส อทิ เทค้ ฟรอม เฮยีร ท ู
ลําพนู?) 
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 นีค่รับ แลว้คณุรูไ้หมวา่ใชเ้วลานาน 

เทา่ไหรจ่ากทีน่ีก้วา่จะถงึลําพนู 
Ticket seller   : It takes around 7 hours. 
 Have a nice trip! 

            (อทิ เทคฺ้ส อะราวนด์ เซเ้วน่ อา๊ว 
 เวอ่รส์.  แฮฟ้ อะ ไนซ้ ทรพิ!) 
 ใชเ้วลาประมาณเจ็ดชัว่โมงครับ  

ขอใหเ้ดนิทางอยา่งมคีวามสขุ 
Tourist        : Thank you very much. 

(แธง้ คิว่ เวร้ี ่ม่ัช.) 
            ขอบคณุมากครับ 
       
  

 
 
Conversation 2 : A conversation between a 
Thai worker (Chai) and a foreign worker 
(Martin) at their work place. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ ไท ้
เวริค์เคอ่ร ชยั แอนฺด  อะ  ฟอเรน เวริค์เคอ่ร มารท์นิ 
แอท้ แธร เวริค์ เพลซ้) 
บทสนทนาระหวา่งคนงานไทย (ชยั) กบัคนงานตา่ง 
ชาต ิ(มารต์นิ) ณ ทีทํ่างานของพวกเขา 
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Martin  : Hello, Chai. Are you free this  

Saturday? 
 (เฮลโล,่ ชยั.  อาร ย ูฟร ีธสิ แซท้เทอ่ร

เดย๊?์) 
 สวสัดชียั วนัเสารน์ีค้ณุวา่งไหม 

Chai :  Yes I am, why? 
(เยส ไอ แอม้, วา้ย?) 

      วา่ง  ทําไมหรอื 
Martin : I want to go to Chatuchak 

Weekend Market, but I don’t know 
how to get there. I would really 
appreciate it if you could 
accompany me.  

 (ไอ วอ้นฺท ท ูโก ท ูจตจัุกร วคีเอ็นฺด มาร์
เค็ท บัท่ ไอ ดอ้นฺท โนว ฮาว ท ูเก็ท แธร. 
ไอ วูด้ รลีลี ่แอพ๊พรชีเิอท อทิ อฟี ย ูคูด้ 
แอค๊คอมพานี ่ม)ี 

 : ผมอยากจะไปตลาดนัดจตจัุกร แตไ่ม ่
รูว้า่จะไปอยา่งไร  ผมจะซาบซึง้มากถา้ 
คณุจะชว่ยพาผมไป 

Chai : Sure. I think we can go there by 
subway.  
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 (ชวัร. ไอ ธิงฺ้ค ว ีแคน โก แธร บาย 

ซบัเวย.์) 
ไดเ้ลย ผมคดิวา่เราสามารถไปโดยรถ 
ไฟฟ้าใตด้นิได ้

Martin     :I think going by bus is cheaper, 
isn’t it? 
(ไอ ธิงฺ้ค โกอิง้ บาย บสั อสิ ชีพ้เพอ่ร, อสิ
ซึน่ อิ๊ท) 

 ผมวา่การไปโดยรถประจําทางจะถกูกวา่ไม่
ใชห่รอื 

Chai : Yes, but don’t forget this is rainy 
season. It may rain on that day, so  

 taking the subway will be more 
convenient. And it’s also faster. 
(เยส, บัท่ ดอ้นฺท ฟอรเก็ท ธสิ อสิ เรน้นี ่ซี้
ซัน่. อทิ เมย ์เรน ออน แธท เดย,์ โซ ่เทค้ 
คิง่ เธอะ ซบัเวย ์ วลฺิล บ ี มอร คอนวี้
เนีย่นฺท. แอนฺด อทิส ออลโซ ่ฟ้าสเทอ่ร.) 

   ใช.่.แตอ่ยา่ลมืวา่นีเ่ป็นหนา้ฝน วนันัน้ฝน 
อาจจะตก ดงันัน้ไปโดยรถไฟฟ้าใตด้นิจะ 
สะดวกกวา่และเร็วกวา่ดว้ย 

Martin    : Ok, where should we meet? 
       (โอเ๊ค,่  แวร ชูด้ ว ีมีท้?) 

      ตกลง แลว้เราจะไปพบกนัทีไ่หน 
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Chai       : Let’s meet at Suttisan Station 

    first and we will get off at       
               Kamphaengphet Station. It’s in 

    front of the market. 
     (เล็ทส มที แอท้ สทุธสิาร สเตช๊ัน่ เฟิรสฺ์ท     
       แอนฺด ว ีวลฺิล เก็ท ออ๊ฟ แอท้ กําแพง           
     เพชร สเตช๊ัน่. อทิส อนิ ฟรอ้นฺท ออ๊ฟ        
       เธอะ มารเ์ค็ท)    

 ไปพบกนัทีส่ถานสีทุธสิารกอ่นแลว้เรา      
       จะลงทีส่ถานกํีาแพงเพชร   ซึง่อยูด่า้น   
       หนา้ตลาดเลย 

Martin     : That’s good. I hope it will be a     
                 sunny day on Saturday. 

        (แธท้ส กูด้. ไอ โฮพ อทิ วลฺิล บ ีอะ ซัน้     
        นีเ่ดย ์ออน แซท้เทอ่รเดย.์)  
      ดจัีง ฉันหวงัวา่วนัเสารจ์ะเป็นวนัทีแ่ดด 
        ดนีะ 

Chai      : I hope so. 
     (ไอ โฮพ้ โซ.่) 
       ฉันก็หวงัอยา่งนัน้      
       เชน่กนั 
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IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การใชก้ารเปรยีบเทยีบข ัน้กวา่ 
Comparative Degree  
รปูประโยค:  คํานาม + กรยิา be (is, am, are) 
             + คําคณุศพัทข์ัน้กวา่ + than+ คํานาม  
เชน่ ● An air ticket is more expensive 
than a  train ticket.           
 (ตัว๋เครือ่งบนิแพงกวา่ตัว๋รถไฟ) 
            ● A round-trip ticket is cheaper than 
a one-way ticket. 

  (ตัว๋ไปกลบัจะประหยัดกวา่ตัว๋เทีย่วเดยีว) 
 
1.  Comparative Form ใชเ้มือ่ตอ้งการเปรยีบเทยีบ 
ระหวา่งบคุคลสองคน สตัวส์องตวั หรอืสิง่ของสองสิง่ 
 
2. คําคณุศพัทท์ีใ่ชต้อ้งเปลีย่นรปูใหเ้ป็นขัน้กวา่ตาม 
กฎเกณฑด์งันี ้
 2.1    คําคณุศพัทท์ีอ่อกเสยีงพยางคเ์ดยีวให ้
เตมิ er   ทา้ยคํา เชน่ 
       old (เกา่,แก)่        older (เกา่,แกก่วา่) 
       cheap (ถกู)          cheaper (ถกูกวา่)       
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 cold  (หนาว)        colder (หนาวกวา่) 
   
 2.2    คําคณุศพัทท์ีอ่อกเสยีงพยางคเ์ดยีว 
และมตีวัสะกดทา้ยคําหนึง่ตวัมสีระหนึง่ตวัอยูห่นา้ตวั 
สะกดใหเ้พิม่ตวัสะกดนัน้กอ่นเตมิ er ทีท่า้ยคํา เชน่               
       hot (รอ้น)          hotter (รอ้นกวา่) 
       big (ใหญ)่           bigger (ใหญก่วา่) 
       thin(บาง,ผอม)     thinner (บาง,ผอมกวา่) 
  
 2.3  คําคณุศพัทท์ีอ่อกเสยีงสองพยางคข์ึน้ 
ไปใหใ้ส ่ more ขา้งหนา้คําคณุศพัท ์เชน่ 
     beautiful (สวย)      more beautiful  
            (สวยกวา่) 
     expensive (แพง)    more expensive  
           (แพงกวา่)    
     convenient(สะดวก) more convenient 
                                 (สะดวกกวา่) 

 2.4.   คําคณุศพัทท์ีล่งทา้ยดว้ย “y” ให ้
เปลีย่น “y” เป็น “i” แลว้จงึเตมิ er เชน่ 
 busy (ยุง่)           busier (ยุง่กวา่)                     
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 sunny (แดดแรง)         sunnier  
                   (แดดแรงกวา่)     
 easy (งา่ย)                easier (งา่ยกวา่) 

 2.5  คําคณุศพัทบ์างคําสามารถเปลีย่นรปู 
ไดเ้ลย  เชน่     
 good (ด)ี              better(ดกีวา่)                  
 bad (แย)่              worse (แยก่วา่)                         

 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = 
กจิกรรม 
Weather forecast 
The trainer will give each pair 
of trainees a world weather 
forecast report. Let them study the 
information in the report and ask them to 
compare the weather of different regions in 
Thailand and in other countries. The trainer 
should encourage trainees to practice using 
comparative degrees, to exchange 
information in pairs. The trainer may then  
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ask some trainees about the weather of some 
countries and how to prepare before 
traveling to those countries.  
 
มาพยากรณ์อากาศกนัเถอะวทิยากรเตรยีมหาขอ้ 
มลูรายงานพยากรณ์อากาศ(สองวนั)จากหนังสอืพมิพ ์
หรอืเว็บไซตแ์ลว้ถา่ยสําเนาแจกผูเ้ขา้รับการฝึกคูล่ะ 1 
ชดุ ผูเ้ขา้รับการฝึกสองคนจะได ้รับขอ้มลูรายงาน 
พยากรณ์อากาศคนละวนักนั   ใหผู้เ้ขา้รับการฝึก
เปรยีบเทยีบขอ้มลูแลว้ฝึกพดูพยากรณ์อากาศโดยใช ้
รปูประโยคขัน้กวา่ทีเ่รยีนมา    ระหวา่งนัน้วทิยากรควร 
เดนิดผููเ้ขา้รับการฝึกแตล่ะคูใ่หแ้น่ใจวา่ ทกุคูไ่ดฝึ้กใช ้
ภาษาองักฤษและฝึกเปรยีบเทยีบสภาพอากาศทัง้ 
ภายในประเทศและตา่งประเทศ  รวมทัง้เปรยีบเทยีบ 
สภาพอากาศของวนัสองวนัทีต่า่งกนัดว้ย    จากนัน้ 
วทิยากรอาจเลอืกถามผูเ้ขา้รับการฝึกบางคนวา่ถา้ 
ตอ้งการจะเดนิทางทอ่งเทีย่วไปประเทศ  (เชน่ 
อนิโดนเีซยี,ออสเตรเลยี, แคนาดา และอืน่ๆ)  จะตอ้ง 
เตรยีมตวัอยา่งไรและสภาพอากาศทีน่ั่นเป็นเชน่ไร 
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Cultural tips  (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม)
มารยาทในการรบัประทานอาหารแบบตะวนัตก 
(ตอนที ่2) 

♦. ไมค่วรถอดรองเทา้ใตโ้ตะ๊ (อยา่ทําเด็ดขาด) และ

ไมค่วรใสร่องเทา้แตะหรอืรองเทา้สน้เปิด (เหมาะกบั

ค็อกเทลมากกวา่ และถา้สวมรองเทา้สน้เปิด ก็ไมค่วร

ใสถ่งุน่อง)    

♦. เอาใจใสด่แูลทรงผม ตอ้งทํา ตอ้งเก็บใหเ้รยีบ 

รอ้ย    

♦. เสือ้ผา้ผูห้ญงิใหร้ะวงั อยา่ใสค่อลกึ เวลากม้จะไม่

งาม ถา้สวมกระโปรง ไมน่ยิมนุ่งกระโปรงสัน้    

♦. จําไวว้า่จานขนมปังอยูท่างซา้ยมอืเสมอ (หากหยบิ

ผดิ ใหก้ลา่วคําขอโทษ แลว้เปลีย่นจานขนมปังได)้  
♦. ขนมปังหยบิรับประทานไดเ้ลย ไมต่อ้งรอให ้

เจา้ภาพบอก หากหมดแลว้ขอใหมไ่ด ้วธิรัีบประทานที่

ถกูตอ้งคอื บขินมปังดว้ยมอื แลว้ทาเนยตรงชิน้ทีเ่ขา้

ปาก และเมือ่ใชม้ดีป้ายขนมปังเสร็จแลว้ ตอ้งวางคนื 
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ไวท้ีจ่านขนมปัง (ขนมปังรับประทานไดเ้รือ่ยๆ 

จนกระทั่งจบเมนคอรส์ ถอืเป็นอนัสิน้สดุ)  
♦. แกว้น้ําอยูท่างขวามอื อยา่ใชผ้ดิ จะผดิทัง้โตะ๊   

♦. ทอ่งเอาไวว้า่ ใชช้อ้น สอ้ม มดี จากดา้นนอกสดุเขา้

หาดา้นในสดุ 
(อา่นตอ่ตอนที ่3) 
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โมดลู 2 
บทที ่3 : การซือ้สนิคา้และบรกิาร 

 
Track 3  
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. price 
ไพรซ้ 

ราคา 
 

2. fixed price 
ฟิกซด์ ไพรซ้ 

 

ราคาทีกํ่าหนด 
ไวแ้ลว้ 

3. bargained 
price 

บารเ์กนฺ้ด ไพรซ้ 

ราคาทีต่อ่รองได ้
 

4. go shopping 
โก ชอ้พป้ิง 

ไปซือ้ของ 

5. to buy/ 
to purchase 
ท ูบาย/ 

ท ูเพอรเ์ชส้ 

ซือ้ 
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6. to browse in 

ท ูบร๊าวฺซ อนิ 
แวะเขา้ไปในรา้น 

7. to bargain 
ท ูบา๊รเ์กน 

ตอ่รองราคา 

8. to cost 
ท ูคอ้สฺท 

เป็นราคา 
 

9. to discount 
ท ูดสิเคา้ท 

ลดราคา 

10. service 
เซอรว์ซิ 

การบรกิาร 
 

11. service charge 
เซอรว์ซิ ชา้รจ์ 

 

คา่ใหบ้รกิาร 
 

12. self-service 
เซลฺ้ฟ เซอรว์ซิ 

 

การบรกิารตวัเอง 
 

13. to refund 
ท ูรฟัีนฺด 

คนืเงนิให ้
 

14. refundable 
รฟัีนดะเบิล้ 

คนืเงนิใหไ้ด ้

15. receipt/ 
sales slip 
รซีที/ 

เซลฺส สลพิ 

ใบเสร็จรับเงนิ 
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16. guarantee/ 

warranty 
การันที/่ 
วอ้รรั์นที ่

การรับประกนัคณุ 
ภาพสนิคา้ 

17. cashier 
แคชเชยีร 

พนักงาน 
เก็บเงนิ 

18. delivery 
service 

เดลเิวอรี ่เซอรว์ซิ 

บรกิารจัดสง่ 

19. after-sales 
service 

อา๊ฟเทอ่ร-เซลฺส 
เซอรว์ซิ 

การบรกิารหลงัการ 
ขาย 

20. tip 
ทพิ 

เงนิตอบแทน 
หลงัรับบรกิาร (ทปิ) 

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

1.   How much does it cost? 
(ฮาว มัช ดา๊ส อทิ คอ้สฺท?) 

      ราคาเทา่ไร 
2.   How much is ……….? 
    (ฮาว มัช อสิ .............) 
      …………..ราคาเทา่ไร 
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3.   Can you reduce the price? 
    (แคน ย ูรดี ิ๊วซ เธอะ ไพรซ้?) 
      คณุสามารถลดราคาใหไ้ดไ้หม 
4.   Can you give me a discount? 
    (แคน ย ูกีฟ้ ม ีอะ ดสิเคา้ท?) 
      คณุสามารถลดราคาใหฉั้นไดบ้า้งไหม 
5.   Are these items on sale? 
    (อาร ธสี ไอเ๊ทมฺ่ส ออน เซล้?) 
      สนิคา้เหลา่นีเ้ป็นสนิคา้ลดราคาหรอืเปลา่ 
6.   It costs…………. 
    (อทิ คอ้สฺทส์................) 
      ราคา...................... 
7.   Where can I buy kitchenware? 
    (แวร แคน ไอ บาย คทิเชน่แวร?) 
      ฉันจะซือ้เครือ่งใชใ้นหอ้งครัวไดท้ีไ่หน 
8.   Where is the electronics section? 
    (แวร อสิ ธ ิอเิล็คทรอนคฺิส เซค็ชัน่?) 

แผนกเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอยูท่ีไ่หน 
9.   Can I bargain? 
    (แคน ไอ บารเ์กน๊?)             

    ฉันสามารถตอ่รองราคาไดไ้หม 
10.  Is this item refundable?  
      (อสิ ธสิ ไอเ๊ทม่ รฟัีนดะเบิ๊ล?) 
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      สนิคา้ชิน้นีเ้รยีกเงนิคนืไดไ้หม 
11.  This price doesn’t include service 

charge. 
      (ธสิ ไพรซ้ ดา๊สซึน่ อนิคลูด้ เซอรว์ซิ 
 ชา้รจ์.) 
      ราคานีย้ังไมร่วมคา่ใหบ้รกิาร 
12.  We have a delivery service. 
    (ว ีแฮฟ้ อะ เดลเิวอรี ่เซอรว์ซิ.) 
      เรามบีรกิารจัดสง่ให ้
13.  Can I pay by credit card? 
    (แคน ไอ เพย ์บาย เครด้ทิ คารด์?) 
      ฉันจา่ยดว้ยบตัรเครดติไดไ้หม 
14.  Could I have a bill? 
      (คูด้ ไอ แฮฟ้ อะ บิ๊ลล.์) 
      ขอใบแจง้ราคาหน่อย 
15.  Let me recommend to you………. 
      (เล็ท ม ีเรคฺ้คอมเมนฺด ์ท ูย.ู.........) 

โปรดใหผ้ม/ดฉัินแนะนําคณุ………….. 
16.  Would you like to have a look at……? 
      (วูด้ ย ูไลค้ ท ูแฮฟ้ อะ ลคุ แอท้.....?) 
      คณุอยากจะด.ู......ไหม 
17.  Would you sign here please? 
      (วูด้ ย ูซายฺน เฮยีร พลสี?) 
      กรณุาเซน็ชือ่ตรงนีด้ว้ย 
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18.  This is your sales slip. 
    (ธสิ อสิ ยัวร เซลฺส สลพิ.) 
       นีเ่ป็นใบเสร็จรับเงนิของคณุ 
19.  This item has a two-year   

     guarantee*. 
      (ธสิ ไอเ๊ทม่ แฮส้ อะ ท ูเยยีร การันที.่) 
      สนิคา้ชิน้นีรั้บประกนัคณุภาพสองปี 
20.  Do you have a warranty*? 
      (ด ูย ูแฮฟ้ อะ วอรรั์นที?้) 
      คณุมกีารรับประกนัคณุภาพสนิคา้หรอืเปลา่ 
* วทิยากรควรอธบิายความแตกตา่งระหวา่ง 
คําวา่ guarantee และ warranty ดว้ย 
 

 II.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = 
บทสนทนา 
Conversation 1 : A conversation between a 
salesclerk (Wichai) and a foreign customer 
(Bob) at a department store. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
เซลฺสเ์คลริค์ วชิยั แอนฺด อะ ฟอเรน คสัทอ่มเมอ่ร  
บอ๊บ แอท้ อะ ดพีา้รท์เมน่ สตอร)  
บทสนทนาระหวา่งพนักงานขาย(วชิยั)กบัลกูคา้ตา่ง 
ชาต(ิบอ๊บ) ณ หา้งสรรพสนิคา้แหง่หนึง่ 
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Wichai :  Good morning. Can I help 

you? 
 (กูด้ มอ้รนิง่.  แคน ไอ เฮลฺ้พ ยู?้)                
 สวสัดคีรับ มอีะไรใหผ้มรับใชค้รับ 
Bob :  Good morning. I’m looking 

for a four-door fridge. 
      (กูด้ มอ้รนิง่. แอม ลคุคิง่ ฟอร อะ 

โฟร-ดอฺร ฟริดฺ้จ) 
               สวสัดคีรับ  ผมกําลงัหาตูเ้ย็นแบบ 

สีป่ระตอูยู ่
Wichai :  Please follow me, sir. This is 

the newest one made from 
stainless steel with a bottom 
freezer. 

 (พลสี ฟ้อลโลว่ ม,ี เซอ่ร. ธสิ อสิ 
เธอะ นิว้เอส่ วนั เมด้ ฟรอม สเตน
เลส สตลี วธิ อะ บอ้ททอ่ม ฟรซี
เซอฺ่ร.) 

               กรณุาตามผมมา นีเ่ป็นตูเ้ย็นรุน่ลา่ 
สดุของเราทีทํ่าจากเหล็กแบบไม ่
เป็นสนมิและมชีอ่งแชแ่ข็งอยูด่า้น 
ลา่ง 
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Bob :  I don’t like a bottom 

freezer. Do you have any 
other designs? 

               (ไอ ดอ้นฺท ไลค้ อะ บอ้ททอ่ม ฟรีซ้
เซอฺ่ร. ด ูย ูแฮฟ้ เอน๊ี ่อา๊เธอฺ่ร  

 ดซีา้ยฺนส์?) 
 ผมไมช่อบแบบทีม่ชีอ่งแชแ่ข็งอยู ่
 ดา้นลา่ง  คณุมแีบบอืน่อกีไหม 
Wichai :  Yes. How about this one? 
               It has a top freezer with a 

twist ice maker. It also has a 
wine rack inside. 

 (เยส่.  ฮาว อะเบา๊ท ธสิ วัน้?  อทิ 
แฮส้ อะ ทอพ ฟรีซ้เซอฺ่ร วธิ อะ 
ทวสฺิท ไอซ๊ เมค้เคอฺ่ร. อทิ ออ๊ลโซ 
แฮส้ อะ วายฺน แรค้ อนิไซด้.) 

               มคีรับ แลว้เครือ่งนีล้ะ่ครับ มชีอ่ง 
แชแ่ข็งอยูด่า้นบนพรอ้มทัง้ทีทํ่า 
น้ําแข็งแบบบดิได ้และยังมชีัน้วาง
ขวดไวนข์า้งในอกีดว้ย  

Bob :  Sounds good. How much 
does it cost? 
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 (ซาวดส์ กูด๊. ฮาว มัช ดา๊ส อทิ 

คอ้สฺท?) 
               ฟังดเูขา้ทา่ด ี ราคาเทา่ไรครับ 
Wichai : It costs 62,000 baht, but 

now it is on sale. You pay just  
 56,000 baht, sir. And it has a 

2 year guarantee.  
 (อทิ คอ้สฺทส์ ซกิที ่ท ูทา้วซันฺ่ด 

บา๊ท, บั๊ท นาว อทิ อสิ ออน เซล. 
ย ูเพย ์จัสฺ้ท ฟิฟที ่ซกิซ ทา้วซันฺ่ด 
บา๊ท, เซอ่ร.  แอนฺด อทิ แฮส้ อะ ท ู
เยยีร การันท)ี 

               ราคา 62,000 บาทแตต่อนนีล้ดอยู ่
คณุจา่ยเพยีง  56,000 บาท และ 
สนิคา้ชิน้นีรั้บประกนัคณุภาพสองปี 

Bob :  Can I pay by credit card? 
  (แคน ไอ เพย ์บาย เครด้ทิ คา้รด์?) 
               ฉันจา่ยดว้ยบตัรเครดติไดไ้หม 
Wichai     : Yes.  
                (เยส.)  
  ไดค้รับ 
Bob         : Here you are. 
                (เฮยีร ย ูอาร.)  
      นีค่รับ 
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Wichai     : Thank you.  
                 (แธง้ คิว่.) 
     ขอบคณุครับ 
 

Conversation 2 : A conversation between  a 
spa attendant (Naree) and a foreign 
customer  (Jane) in a spa.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท:ู อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
สปา แอท๊เทนเดินฺ้ท นาร ีแอนฺด อะ ฟอเรน คสัทอ่ม 
เมอ่ร เจน อนิ อะ สปา)  
บทสนทนาระหวา่งพนักงานของรา้นสปา (นาร)ี กบั 
ลกูคา้ตา่งชาต ิ(เจน) ทีร่า้นสปาแหง่หนึง่ 
 
Naree  :  Good morning, Madame. Welcome 

to our spa. How may I help you? 
 (กูด้ มอ้รนิง่, มาดา๋ม. เวล้คัม่ ท ูอา๊วเวอ่ร 

สปา. ฮาว เมย ์ไอ เฮล้พ ยู?้) 
               สวสัดคีะ่คณุผูห้ญงิ ขอตอ้นรับสูส่ปาของ 

เรา   มอีะไรใหด้ฉัินรับใชค้ะ 
Jane :  Good morning. Today I want to 

try a hydrotherapy treatment. Can 
you recommend any to me?  
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 (กูด้ มอ้รนิง่. ทเูดย ์ไอ วอ้นฺท ท ูทราย อะ 

ไฮโดรเธอ้ราพ ีทรทีเมนฺ่ท. แคน ย ูเรคฺ้ 
 คอมเมนฺด เอน๊ี ่ท ูมี?้) 
               สวสัดคีะ่  วน้นีฉั้นอยากจะลองรับบรกิาร 

การบําบดัดว้ยน้ําด ู  คณุชว่ยแนะนําฉัน 
หน่อย 

Naree :  Certainly Madame. We have 
               a mineral bath with a free manicure 
 service or you may prefer the milky 

bath with free use of the steam 
room.  

 (เซอ้รเทน่ลี ่มาดา๋ม. ว ีแฮฟ้ อะ มเินอร่ัล 
บา๊ธ วธิ อะ ฟร ีแมนเิคยีวฺร เซอรว์ซิ ออฺร ย ู
เมย ์พรเีฟอร เธอะ มิล้คี ่บา๊ธ วธิ ฟร ียูส้ 
ออ๊ฟ เธอะ สตมี รมู.) 

              ไดเ้ลยคะ่คณุผูห้ญงิ  เรามใีหบ้รกิารอาบน้ํา 
แรพ่รอ้มทําเล็บมอืฟร ี   หรอืคณุอาจจะ 
เลอืกบรกิารอาบน้ํานมพรอ้มใชห้อ้งอบไอ 
น้ําฟร ี

Jane :  How long does it take for the 
milky bath?  

 (ฮาว ลอง ดา๊ส อทิ เทค้ ฟอร เธอะ มิล้คี ่
บา๊ธ?) 

               บรกิารอาบน้ํานมใชเ้วลานานเทา่ไร 
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Naree : It takes 40 minutes plus 20 

minutes free use of steam room. 
 (อทิ เทคฺ้ส โฟรที ่มนิทฺิส พลสั ทเวน้ที ่มิ

นทฺิส ฟร ียูส้ ออ๊ฟ สตมี รมู.) 
 สีส่บินาทสํีาหรับการอาบน้ํานมและยีส่บิ   

นาทฟีรสํีาหรับการใชห้อ้งอบไอน้ํา 
Jane :  How much is it? 
 (ฮาว มัช อสิ อิ๊ท?) 
               ราคาเทา่ไรคะ 
Naree :  It is 700 baht, madame.  
 (อทิ อสิ เซเ้วน่ ฮัน้เดร็ด บาท, มาดาม) 

               ราคาเจ็ดรอ้ยบาทคะ่คณุผูห้ญงิ  
Jane :  Does that include service charge? 
 (ดา๊ส แธท้ อนิคลูด้ เซอรว์ซิ ชา้รจ์?)  
               ราคานีร้วมคา่ใหบ้รกิารแลว้หรอืยัง 
Naree :  Yes, madame. 
 (เยส่, มาดา๋ม.) 

                    รวมแลว้คะ่คณุผูห้ญงิ 
Jane :  Ok. I will take this 
    one. 
    (โอเ๊ค.่ ไอ วลฺิล เทค้ 
    ธสิ วนั.) 

                    ตกลงฉันจะใชบ้รกิารนี ้
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IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = 
ไวยากรณ ์
การใช ้Can/ Could/ May/ Would 
ในการสรา้งประโยค คาํถาม 
 
1. ใช ้Can, Could และ May  
เมือ่ตอ้งการขออนุญาตทีจ่ะทําบางสิง่บางอยา่ง 
 
รปูประโยค   : Can + ประธาน + กรยิา + กรรม +? 
เชน่   ●  Can I see a pricelist?            
 (ฉันขอดใูบรายการราคาไดไ้หม) 

รปูประโยค : Could + ประธาน + กรยิา + กรรม +?     
เชน่   ●  Could I have a menu?                      
 (ฉันขอรายการอาหารไดไ้หม)   

รปูประโยค : May + ประธาน + กรยิา + กรรม +?       
เชน่   ●  May I pay by visa card?     
 (ฉันขอชําระดว้ยบตัรวซีา่ไดไ้หม) 

2. ใช ้Can , Could และ Would 
เมือ่ตอ้งการขอรอ้งใหใ้ครทําบางสิง่บางอยา่งใหเ้รา 
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รปูประโยค   : Can + ประธาน +กรยิา + กรรม +? 
เชน่  ●  Can you deliver it to my office?                
 (คณุชว่ยจัดสง่ของ มาทีสํ่านักงานของผม 
ไดไ้หม) 

 รปูประโยค : Could + ประธาน + กรยิา + กรรม +?   
เชน่   ●  Could you give a discount?           
 (คณุชว่ยลดราคาบา้งไดไ้หม) 

 รปูประโยค : Would + ประธาน + กรยิา + กรรม +?   
เชน่   ●  Would you recommend some popular 
items on the menu? 
(คณุชว่ยแนะนํารายการอาหารทีข่ ึน้ชือ่ไดไ้หม) 

หมายเหต ุ การใช ้Could และ May ในการตัง้คําถาม 
เพือ่การขออนุญาตนัน้จะเป็นทางการและฟังดสูภุาพ 
มากกวา่การใช ้Can 

การใช ้Could และ Would ในการตัง้คําถามเพือ่ขอ 
รอ้งใหใ้ครทําบางสิง่บางอยา่งใหนั้น้จะเป็นทางการ 
และฟังดสูภุาพมากกวา่การใช ้Can 
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V.  Activity 
(แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
Who will be the best seller?  
 The trainer divides 
trainees into 2 main groups, a 
group of sellers and a group of customers, 
then divides the group of sellers into 5 
smaller groups (4 trainees/group). Assign all 
teams of sellers to think about the products 
they want to sell including pricelists, 
warranty, discounts, pictures (used instead 
of the product) and other considerations. 
When the teams are ready, ask each to go in 
front of the class. Then customer groups 
come out to do their shopping. Customers 
should bargain and ask questions about the 
products in English. Sellers should try to 
present their own products and answer 
customer questions in English. After 20 
minutes, ask all the customers to vote which 
product they want to buy most. The team 
who can sell the most products is the winner.   
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ใครจะเป็นนกัขายทีเ่ย ีย่มทีส่ดุ 
วทิยากรแบง่ผูเ้ขา้รับการฝึกออกเป็นสองกลุม่ใหญ ่คอื 
กลุม่ผูข้ายสนิคา้และกลุม่ผูซ้ ือ้   กลุม่ผูข้ายจะถกูแบง่ 
เป็นกลุม่ยอ่ย 5 กลุม่ซึง่จะมสีมาชกิกลุม่ละ 4 คน  
วทิยากรใหเ้วลากลุม่ผูข้ายทกุกลุม่คดิถงึผลติภณัฑท์ี่
อยากจะขาย(ควรเป็นสนิคา้ทีแ่ปลกใหมแ่ละน่าสนใจ) 
รวมทัง้เตรยีมขอ้มลูเกีย่วกบัราคาเงือ่นไขเรือ่งการรับ 
ประกนัคณุภาพ    รวมถงึการลดราคาและอืน่ๆเอาไว ้
ผูเ้ขา้รับการฝึกควรวาดภาพของสนิคา้นัน้ๆไวด้ว้ย 
หลงัจากทีท่กุกลุม่พรอ้มแลว้ก็ใหอ้อกมาตัง้โตะ๊ขาย 
สนิคา้หนา้หอ้ง 
วทิยากรใหก้ลุม่ผูซ้ ือ้ทัง้หมดไดอ้อกมาเลอืกชมสนิคา้ 
กลุม่ผูข้ายสนิคา้และกลุม่ผูซ้ ือ้ควรสนทนากนัโดยใช ้
ภาษาองักฤษ     วทิยากรใหเ้วลาประมาณ 20 นาท ี
สําหรับการซือ้ขาย    หลงัจากนัน้ใหผู้ซ้ ือ้ทกุคนรว่ม 
แสดงความคดิเห็นวา่สนิคา้ใดทีต่นอยากซือ้มากทีส่ดุ 
กลุม่ทีข่ายสนิคา้ไดม้ากทีส่ดุจะเป็นผูช้นะ 
 
หมายเหต ุ
ในคาบเรยีนครัง้ตอ่ไปวทิยากร 
อาจจัดกจิกรรมนีอ้กีครัง้โดยให ้
ทัง้สองกลุม่ไดส้ลบับทบาทกนั  
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Cultural tips  (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
มารยาทในการรบัประทานอาหารแบบตะวนัตก 
(ตอนที ่3) 
♦. การรับประทานซปุดว้ยชอ้นซปุ ควรตกัซปุออกจาก
ตวั และรับประทานซปุทางดา้นขา้งของชอ้น ถา้เป็น
ซปุใสใสถ่ว้ยทีม่หี ูสามารถยกถว้ยดืม่ไดเ้ลย (ซปุขน้
ไมไ่ด)้ และไมค่วรมเีสยีงดงัขณะดืม่ และไมค่วรเอา
ขนมปังจิม้ซปุ อยา่ทําเด็ดขาด    
♦. ควรสนทนากบัผูน่ั้งขา้งเคยีงบา้ง แตอ่ยา่ใหเ้สยีงดงั 
เวลาสนทนาควรวางมดีกบัสอ้มบนจานเสยีกอ่น อยา่
ถอืมดีหรอืสอ้มชีป้ระกอบทา่ทาง ควรหลกีเลีย่งหวัขอ้
สนทนาเรือ่งการเมอืงและศาสนา สว่นหวัขอ้อืน่ๆ พดู
ได ้เชน่ เรือ่งดนิฟ้าอากาศ รถตดิ เป็นตน้    
♦. เวลารับประทานเนือ้ นยิมตดัรับประทานทลีะชิน้
แบบองักฤษ แตแ่บบอเมรกินัจะหัน่เนือ้จนหมด แลว้
วางมดีไวด้า้นบนของจาน แลว้เปลีย่นถอืสอ้มดว้ยมอื
ขวาสง่อาหารเขา้ปาก สําหรับในประเทศไทยนยิม
แบบองักฤษ    
♦. เวลาหัน่อาหาร เมือ่หยบิสอ้มขึน้มา ใหค้วํา่สอ้ม 
แลว้ใชน้ิว้ชีแ้ละนิง้โป้งจับไวท้ีค่อมดี เพือ่จะไดอ้อก
แรงหัน่ไดด้ ี   
♦. ถา้อาหารมลีกัษณะเป็นเสน้ เชน่ เสน้สปาเก็ตตี ้ให ้
ใชส้อ้มมว้นเสน้ แลว้คอ่ยนําใสป่ากรับประทาน    
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♦. อาหารจะจัดชดุเมนูมาใหอ้ยูแ่ลว้ ขอเพิม่ไมไ่ด ้จบ
แลว้จบเลย งานเลีย้งอยา่งเป็นทางการจะไมม่กีาร
เสริฟ์อาหารเพิม่เตมิ    
♦. เสริฟ์อาหารอะไรมาก็ตอ้งรับประทานแบบนัน้ 
(เพราะเจา้ภาพงานจะทราบอยูแ่ลว้วา่แขกทีเ่ชญิจะ
รับประทานอะไรไดห้รอืไมไ่ด ้ซึง่จะหลกีเลีย่งเมนูนัน้
อยูแ่ลว้)    
♦. ไมค่วรแชรอ์าหารกบัคนขา้งๆ หา้มทําเด็ดขาด  

♦. การเสริฟ์ ซอรเ์บท (Sorbet) หรอืไอศกรมีทีไ่มใ่ส่

นม ไมใ่สค่รมี มรีสเปรีย้วนํา ก็เพือ่ลา้งปากกอ่นเสริฟ์

อาหารจานตอ่ไป นยิมเสริฟ์ในงานพธิกีารใหญ่ๆ  ถา้

เป็นงานปกตจิะไมเ่สริฟ์  
♦. การใชเ้ครือ่งมอืรับประทานอาหารแบบพเิศษ ถา้ไม่

ทราบวธิกีารใช ้ใหส้งัเกตคนรอบขา้ง 
(อา่นตอ่ตอนที ่4) 

  

 
 
 



 56
โมดลูที ่2 
บทที ่4 : การสนทนาเกีย่วกบังานประจาํวนั 
ปญัหาเบือ้งตน้ทีพ่บไดท้ ัว่ไปในการปฏบิตังิาน 

 
Track 4 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. worker 
เวริค์เคอ่ร 

คนงาน 
 

2. work schedule
เวริค์ สเกช้ดูล่/ 
เวริค์ เชด้ดูล่ 

ตารางการทํางาน 

3. overtime 
โอเวอฺ่รทา่ม 

ลว่งเวลา 
 

4. wage 
เวจ้ 

คา่จา้ง 
 

5. welfare 
เวล้แฟร 

สวสัดกิาร 
 

6. trouble-maker
ทรับ้เบิล้- 
เมค้เคอ่ร 

ผูส้รา้งปัญหา 
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7. problem 

พรอ้พเบลม้ 
ปัญหา 

8. solution 
โซลชูัน่ 

การแกปั้ญหา 
 

9. protection 
โพรเทค้ชัน่ 

การป้องกนั 
 

10. extra worker 
เอ็กซตรา้  
เวริค์เคอ่ร 

คนงานพเิศษ 

11. organization 
ออรก์าไนเซช้ัน่ 

องคก์ร 

12. supervisor 
ซพุเพอ่รไวเ้ซอ่ร 

ผูค้วบคมุ,ผูด้แูล 

13. co-worker 
โค-เวริค์เคอ่ร 

 

ผูร้ว่มงาน 

14. subordinate 
ซบับอฺ๊รดเินท 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

15. to announce 
ท ูแอนนา้วซ 

ประกาศ 

16. work  
performance 

เวริค์  
เพอรฟ้์อรแ์มน่ซ 

พฤตกิรรมการ 
ทํางาน 
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17. working 

conditions 
เวริค์คิง่ 
คอนดชิันฺ่ส 

สภาพการทํางาน 

18. cooperation 
โคออ๊พเพอเรช้ัน่ 

ความรว่มมอื 

19. to report 
ท ูรพีอ้รท์ 

รายงาน 
 

20. to assign 
ท ูแอสซายฺน 

มอบหมาย 

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

1.  I will report your work performance 
to the manager. 

     (ไอ วลิล รพีอ้รท์ ยวัร เวริค์ เพอรฟ้์อร์
แมน่ซ ท ูเธอะ แมเ้นเจอ้ร.) 

 ฉันจะรายงานพฤตกิรรมการทํางานของคณุ
ใหผู้จั้ดการทราบ 

2.  I will assign you a new job.   
   (ไอ วลฺิล แอสซายฺน ย ูอะ นวิ จ๊อบ.) 
     ฉันจะมอบหมายงานใหมใ่หค้ณุ 
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3.  We need extra workers. 
   (ว ีนิด้ เอ็กซตรา้ เวริค์เคอ่รส์.) 
     เราตอ้งการคนงานพเิศษ 
4.  We don’t have enough workers. 
   (ว ีดอ้นฺท แฮฟ้ อนัีฟ้ เวริค์เคอ่รส์.) 
     เรามคีนงานไมเ่พยีงพอ 
5.  Do you have any solutions? 
   (ด ูย ูแฮฟ้ เอน๊ี ่โซลูช้ันฺ้ส.) 
    คณุมวีธิกีารแกปั้ญหาไหม 
6.  What is the problem? 
    (วอ้ท อสิ เธอะ พรอ้พเบลม้?) 
     ปัญหาคอือะไร  
7.  They don’t like the working 

conditions here. 
    (เธย ์ดอ้นฺท ไลค้ เธอะ เวริค์คิง่ คอนด ิ
   ชันฺ่ส เฮยีร.) 
    พวกเขาไมช่อบสภาพการทํางานทีน่ี ่
8.  The electricity is out.  
     (ธ ิอเิล็คทรซิทิี ่อสิ เอา๊ท.) 
     ไฟดบั 
9.  Our computers have broken down. 
     (อาวเวอ่ร คอมพิว้เทอ่รส์ แฮฟ้ โบรค๊เคน่ 

    ดา้วน.์) 
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       เครือ่งคอมพวิเตอร ์  

    ของพวกเราเสยี  
10. There is      
      something wrong  
    with this machine. 
    (แธร ์อสิ ซมัธงิ รอง วธิ ธสิ แมชนี.) 
      มบีางอยา่งผดิปกตกิบัเครือ่งจักรตวันี ้
11. I’m going to make an announcement 

about the new work schedule. 
 (แอม โกอ๊ิง้ ท ูเมค้ แอน แอนนา้วซเมนฺ่ท 
 อะเบา๊ท เธอะ นวิ เวริค์ สเกช้ดูล่.) 
      ฉันกําลงัจะประกาศตารางการทํางานใหม ่
12. I’m going to employ new workers. 
    (แอม โกอ๊ิง้ ท ูเอ็มพลอย นวิ เวริค์ 
      เคอ่รส์.) 
      ฉันกําลงัจะจา้งคนงานใหม ่
13. Who is the real trouble-maker? 
    (ฮ ูอสิ เธอะ รลี ทรับเบิล้-เมค้เคอ่ร?) 
    ใครคอืผูก้อ่ปัญหาทีแ่ทจ้รงิ 
14. You should report the problem to  
      your supervisor first. 
     (ย ูชูด้ รพีอ้รท์ เธอะ พรอ้พเบลม้ ท ูยัวร         
      ซพุเพอ่รไวเ้ซอ่ร เฟิรสฺ์ท.)       
      คณุควรจะรายงานปัญหาใหผู้ค้วบคมุงาน   
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    ของคณุทราบกอ่น 
15. Many workers don’t follow the rules. 
   (เมน้ี ่เวริค์เคอ่รส์ ดอ้นฺท ฟ้อลโลว่ เธอะ 

   รสฺูส.) 
     คนงานจํานวนมากไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
16. Workers aren’t disciplined. 
   (เวริค์เคอ่รส์ อา๊รนฺ์ท ดสิซพิลินฺ่ด.) 
     คนงานไมม่รีะเบยีบวนัิย 
17. We should think about protection. 
   (ว ีชูด้ ธิงฺ้ค อะเบา๊ท โพรเทค้ชัน่.) 
     เราควรคดิถงึการป้องกนั 
18. We are running out of lubrication 

    oil. 
   (ว ีอาร รันนิง่ เอา๊ท ออ๊ฟ ลูบ้รเิคช้ัน่ 

   ออยฺล.์) 
     เราขาดแคลนน้ํามันหลอ่ลืน่ 
19. I can work overtime. 
   (ไอ แคน เวริค์ โอเ๊วอฺ่รทา่ม.) 
     ฉันสามารถทํางานลว่งเวลาได ้
20. We need cooperation from workers. 
   (ว ีนิด้ โคออ๊พเพอรเ์รช้ัน่ ฟรอม เวริค์

   เคอ่รส์.) 
    เราตอ้งการความรว่มมอืจากคนงาน 
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III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่)  = 
บทสนทนา 
Conversation 1: A conversation between a 
Thai foreman (Nikom) and a personnel 
manager (David) at David’s office.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
ไท ้ โฟรแมน่/ฟอรแมน่ นคิม แอนฺด อะ เพอรซ์นัเน่ล 
แมเนเ้จอ้ร เดว๊ ิด่ แอท้ เดว๊ ิด่ส ออ๊ฟฟิซ)  
บทสนทนาระหวา่งคนงานไทย(นคิม)กบัผูจั้ดการฝ่าย 
บคุคล (เดวดิ) ในหอ้งทํางานของเดวดิ 

 
David : Hello, Nikom. Is everything 

alright? 
 (เฮล้โล,่ นคิม. อสิ เอฟ๊รีธ่งิ ออล

ไรท้?) 
               สวสัดนีคิมทกุอยา่งเรยีบรอ้ยดไีหม  
Nikom :  I don’t think so. 
  (ไอ ดอ้นฺท ธิง้ค โซ.) 
               ผมไมค่ดิวา่จะเป็นอยา่งนัน้นะซ ิ
David :  What’s the problem?  
  (วอ้ทฺส เธอะ พรอ้พเบลม้?) 
                ปัญหาคอือะไรหรอื 
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Nikom :  Many workers often come 

to work late and some of 
them are absent without my 
permission.  

 (เมนี ่เวริค์เคอ่รส์ ออ๊ฟเฟ่น คมั ท ู
เวริค์ เลท แอนฺ๋ด ซมั ออ๊ฟ เธม อาร 
แอบ๊เซนฺ่ท วธิเอา๊ท มาย เพอร์
มสิชัน่.) 

               คนงานจํานวนมากเขา้งานสาย 
บอ่ยๆ  และบางคนก็ขาดงานโดยที ่
ผมยังไมไ่ดอ้นุญาต  

David :  Are you saying that they 
aren’t disciplined? 

 (อาร ย ูเซย้อ์ ิง้ แธท่ เธย ์อา๊รนฺ์ท 
 ดสิซพิลินฺ้ด?) 
 คณุกําลงัพดูวา่พวกเขาขาดระเบยีบ

วนัิยใชไ่หม 
Nikom :  Yes. And I think it has 

impacted our production  
 recently. I want you to help 

me solve this problem. 
 (เยส่. แอนฺด ไอ ธิง้ค อทิ แฮส้ อิม้

แพค่ทดิ อาวเวอ่ร โพรดัค้ชัน่ ร ี
 เซน้ทล์ี.่  ไอ วอ้นฺท ย ูท ูเฮล้พ ม ี 
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 โซลฺ้ฟ ธสิ พรอ้พเบลม้.) 
               ใช ่  และมันก็สง่ผลกระทบกบักระ 

บวนการผลติของเราชว่งนีด้ว้ย 
ผมอยากใหค้ณุชว่ยแกปั้ญหานี ้

David :  I see. Actually, I have 
known that we are running out 
of workers, and I’m going to  

 employ some new workers 
soon. 

(ไอ ซี.่  แอค๊ชว่ลลี ่ไอ แฮฟ้ 
โนน แธท ว ีอาร รันนิง่ 
เอา๊ท ออ๊ฟ เวริค์เคอ่รส์, 
แอนฺด แอม โกอ๊ิง้ ท ูเอ็ม
พลอย ซมั นวิ เวริค์เคอ่รส์ 
ซนู) 

             ผมเขา้ใจจรงิๆแลว้ผมก็พอจะรูว้า่    
   เรากําลงัขาดแคลนคนงานอยูแ่ละ  
   ผมก็ตัง้ใจวา่จะจา้งคนงานใหม ่ 
   เร็วๆนี ้
Nikom :  Good. And how about the 

poor performing workers? 
 (กูด้.  แอนฺด ฮาว อะเบา๊ท เธอะ 

พัวร เพอรฟ์อรม์ิง่ เวริค์เคอ้รส์?) 
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 ดเีลย แลว้เราจะทํายังไงกบัคนงาน  

ทีม่พีฤตกิรรมการทํางานแย ่
David : I think you should warn 

them about their perform- 
ance. And I’m going to do 
something to encourage them 
to follow the company’s rules. 

 (ไอ ธิง้ค ย ูชูด้ วอรน์ เธม อะเบา๊ท 
แธร ์เพอรฟ์อรแ์มน่ซ. แอนฺด แอม 
โกอิง้ ท ูด ูซมัธิง่ ท ูเอ็นคอ้เรจ่ เธม 

 ท ูฟ้อลโลว่ เธอะ คอ้มพานีส่ รลฺูส.)  
               ผมคดิวา่คณุควรจะเตอืนพวกเขา 

เกีย่วกบัพฤตกิรรมการทํางานของ 
 เขา และผมก็ตัง้ใจวา่จะทําอะไรสกั 

อยา่งเพือ่ทีจ่ะกระตุน้ใหพ้วกเขา 
              ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของบรษัิท 
Nikom : Thank you very much.  
  (แธง้คิว่ เวร้ี ่มัช.)  
               ขอบคณุมากเลยครับ 
David : You’re welcome. If you have 

any problems about your  
 subordinates, you can come to 

see me anytime. 
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 (ยัวร เวล้คัม่. อฟี ย ู แฮฟ้ เอน๊ี ่

พรอ้พเบลมฺ้ส อะเบา๋ท ยัวร ซบับอ๊ร 
ดเิน่ทฺส, ย ูแคน คมั ท ูซ ีม ีเอน๊ี ่ 

 ทา่ม.) 
                        ดว้ยความยนิด ีถา้คณุมปัีญหาอะไร 
 เกีย่วกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุ 

คณุสามารถมาหาผมไดท้กุเมือ่ 
 
 
Conversation 2: A conversation between a 
foreman (Yuth) and his supervisor (Tim) at a 
factory.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
โฟรแมน่/ฟอรแมน่ ยทุธ แอนฺ๋ด ฮสิ ซพุเพอ่รไ์วเ้ซอ่ร 
ทมิ แอท้ อะ แฟ้คทอรี)่   
บทสนทนาระหวา่งหวัหนา้คนงาน(ยทุธ) กบัผูค้วบคมุ 
งาน(ทมิ) ทีโ่รงงาน แหง่หนึง่ 

 
Yuth       : Hello, Tim. Can I talk to you? 
  (เฮล้โล,่ ทมิ. แคน ไอ ทอ้ลค์ ท ู
  ยู?้) 
               สวสัดทีมิ ขอคยุกบัคณุหน่อยซ ิ
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Tim        : Yes, sure. Do we have any 

problem? 
 (เยส, ชวัร. ด ูว ีแฮฟ้ เอนี ่พรอ้พ

เบลม๊?) 
              ไดเ้ลย เรามปัีญหาอะไรหรอืเปลา่ 
Yuth : Our machines are always out 

of order. I think they aren’t 
properly maintained. 

 (อา๊วเวอ่ร แมชีนฺ้ส อาร ออลเวยส์ 
เอา๊ท ออ๊ฟ ออ๊รเดอ้ร. ไอ ธิง้ค เธย ์
อา๊รนฺ์ท พรอ้พเพอ่รล์ี ่เมนเทนฺด.) 

       เครือ่งจักรของพวกเรามักจะเสยีอยู ่ 
 บอ่ยๆ ผมคดิวา่มันไมไ่ดรั้บการซอ่ม 

บํารงุอยา่งถกูตอ้ง 
Tim :  Really? So I will talk to the 

supervisor of the mainte- 
nance department.  

 (รลีลี?่ โซ ไอ วลฺิล ทอ้ลค์ ท ูเธอะ 
ซพุเพอ่รไ์วเ้ซอ่ร ออ๊ฟ เธอะ เมน
เทอแน่นซ ดพีา้รท์เมนฺ่ท.) 

               จรงิหรอื อยา่งนัน้ผมจะไปคยุกบัผู ้
ควบคมุงานฝ่ายซอ่มบํารงุให ้

Yuth :  Great.   
  (เกรท้.) 
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               เยีย่มเลย 
Tim :  Actually, we’re going to 

have a meeting this  
 afternoon. Thank you for 

informing me about this. 
 (แอค๊ชว่ลลี,่ เวยีร โกอ๊ิง้ ท ูแฮฟ้  
 อะ มทีทิง่ ธสิ อา๊ฟเทอ่รนู์น. 
  แธง้คิว่ ฟอร อนิฟ้อม์มิง่ ม ีอะเบา๊ท 

ธสิ.)   
 ทีจ่รงิเรากําลงัจะมกีารประชมุรว่ม 

กนับา่ยนี ้ ขอบคณุนะทีแ่จง้ใหผ้ม 
ทราบเกีย่วกบัเรือ่งนี ้

Yuth :  Ok, I think I should go back 
to work now. 

 (โอเ๊ค,่ ไอ ธิง้ค ไอ ชูด้ โก แบค๊ ท ู
เวริค์ น่าว) 

               ผมวา่ผมควรจะกลบัไปทํางานได ้
แลว้ตอนนี ้

Tim :  If you have any other 
problems, please come to see 
me, ok? 

 (อฟี ย ูแฮฟ้ เอน๊ี ่อา๊เธอ่ร พรอ้พ
เบลมฺ้ส, พลสี คมั ท ูซ ีม,ี โอเค?๊) 
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 ถา้คณุมปัีญหาอืน่ๆอกีก็มาพบผมได ้
นะ 

Yuth : Thanks, see you later. 
 (แธงฺ้คส์, ซ ีย ูเลเ้ธอ่ร.) 
               ขอบคณุ แลว้พบกนัใหม ่
Tim :  See you. 
  (ซ ีย.ู)  

                 แลว้พบกนั 
 
 
 
 
 
 
IV. Grammar(แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
 
การใช ้Be going to ใน Future Simple Tense 
รปูประโยคบอกเลา่  
    ประธาน +กรยิา be +going to +กรยิาชอ่ง 1 
               (is, am, are)         
เชน่    
:  I am going to hire extra workers.                          
   ฉันตัง้ใจวา่จะจา้งคนงานพเิศษ   
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:  Malee is going to find a new job. 
   มาลตีัง้ใจวา่จะหางานใหม ่
:  They are going to fix the machines. 
   พวกเขาตัง้ใจวา่จะซอ่มเครือ่งจักร  
 
 
รปูประโยคปฏเิสธ 
 ประธาน +กรยิา be +not+ going to +กรยิาชอ่ง1  
          (is, am, are) 
เชน่     
:  I am not going to buy a new car. 
   ฉันตัง้ใจวา่จะไมซ่ือ้รถคนัใหม ่
:  He is not going to call you. 
   เขาตัง้ใจวา่จะไมโ่ทรหาคณุ 
:  It is not going to rain. 
   ฝนจะไมต่ก 

หลกัการใช ้

1.  ใชโ้ครงสรา้ง be going to เมือ่พดูถงึการ 
กระทําทีไ่ดม้กีารวางแผนหรอืมคีวามตัง้ใจและ 
ตดัสนิใจไวแ้ลว้วา่จะทําในอนาคต 
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2.  ใชก้บัเหตกุารณ์ทีค่าดคดิวา่จะเกดิขึน้อยา่ง 
แน่นอน โดยผูพ้ดูคาดเดาจากสถานการณ์ที ่
เห็นอยู ่ณ ปัจจบุนั     

     
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
Role Play  
The trainer asks trainees to form groups of 
4 and brainstorm within their team about 
problems that may happen in the workplace. 
Ask them to compose a short dialogue 
between a manager and workers using the 
situation and problems they have discussed. 
Give them enough time to practice the role 
play. Then ask each group to do the role play 
in front of the class. 
 
การแสดงบทบาทสมมตุ ิ
วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการฝึกจับกลุม่  
กลุม่ละสีค่น ใหท้กุคนในกลุม่ชว่ย 
กนัระดมสมองคดิถงึปัญหาตา่งๆทีอ่าจจะเกดิขึน้ในที่
ทํางานได ้จากนัน้ใหผู้เ้ขา้รับการ ฝึกเลอืกนําบาง 
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ปัญหามาใชเ้พือ่สรา้งสถานการณ์ สมมตุ ิ  พรอ้มทัง้ 
แตง่บทสนทนาสัน้ๆระหวา่งหวัหนา้งานกบัพนักงาน 
ขึน้มา วทิยากรใหเ้วลาแกผู่เ้ขา้รับการฝึกสําหรับฝึก 
ซอ้มบทบาทสมมตุนิีก้อ่นเรยีกแตล่ะกลุม่ออกมา 
แสดงหนา้หอ้ง 
 
 
Cultural tips  (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
มารยาทในการรบัประทานอาหารแบบตะวนัตก 
(ตอนที ่4) 

♦. การรับประทานผลไม ้ใชส้อ้มหยบิผลไมแ้ลว้ปอก

ดว้ยมดี ซึง่แลว้แตช่นดิของผลไมม้วีธิตีา่งๆ กนั   
♦. ไมค่วรเอือ้มหยบิของขา้มหนา้แขกทา่นอืน่ๆ ควร

เรยีกพนักงานบรกิารหยบิให ้ถา้จําเป็นใหข้อรอ้งผูน่ั้ง 

รว่มโตะ๊ทีน่ั่งอยูถ่ัดไปดว้ยความสภุาพ พรอ้มกลา่วคํา
ขอบคณุ    

♦. ในกรณีทีทํ่าของหรอือปุกรณ์รับประทานอาหารตก

จากโตะ๊ อยา่ตกใจ ควรขอโทษคนขา้งเคยีงเบาๆ และ
ไมค่วรหยบิขึน้มาจากพืน้เอง    ขอใหมไ่ดจ้ากบรกิร    
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♦. การรวบมดีกบัสอ้ม หรอืชอ้นสอ้ม องักฤษนยิมรวบ

ไวต้รงกลาง ตรงหนา้ และหงายสอ้ม แตอ่เมรกินันยิม

รวบไวห้วัจานเฉียงๆ  
♦. ควรซบัรมิฝีปากดว้ยผา้เชด็ปาก

เสยีกอ่นการดืม่เครือ่งดืม่ตา่งๆ   
♦. อาหารทีเ่ป็นจาน 'ของหวาน' 

ใหใ้ชช้อ้น-สอ้มทีอ่ยูด่า้นหนา้  
♦. ถา้เสริฟ์ชาหรอืกาแฟ เมือ่ผสมใชช้อ้นคนเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้อาชอ้นวางไว ้อยา่ใชช้อ้นตกัชมิ

เด็ดขาด   
♦. และอยา่เผลอเอามดีจิม้อาหารใสป่ากเด็ดขาด  

♦. หากรับประทานอาหารทีม่กีระดกู ใหใ้ชท้ชิชปิูด

ปากแลว้คอ่ยๆ คายกระดกูออกจากปาก หรอืหาก

รับประทานอาหารทีม่กีา้งหรอืกระดกูไก ่ซึง่เมือ่ใช ้

ชอ้น-สอ้มแทะเนือ้หมดแลว้ สามารถนํากระดกูวางไว ้

ขา้งๆ จานได ้  
(อา่นตอ่ตอนที ่5) 



 74
โมดลูที ่2 
บทที ่5 : เครือ่งใชส้าํนกังาน 

 
 Track 5 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. photocopier 
โฟโทค่อ้พปิเออ้ร 

เครือ่งถา่ย 
เอกสาร 

2. telephone 
เทเ้ลโฟน 

โทรศพัท ์
 

3. computer 
คอมพิว้เทอ่ร 

คอมพวิเตอร ์

4. stationery 
สเตช๊ัน่แนรี ่

กระดาษเขยีน/ 
เครือ่งเขยีน 

5. printer 
พริน้เทอ่ร 

เครือ่งพมิพ ์
 

6. cartridge 
คา้ทฺริจ่ 

หมกึพมิพ ์
 

7. file folder 
ไฟล โฟ้ลเดอ้ร 

 

แฟ้มเอกสาร 
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8. file cabinets 

ไฟล แคบ้เินท 
ตูเ้ก็บเอกสาร 

9. bulletin board 
บลุเลทนิ บอ้รด์ 

บอรด์ตดิประกาศ 

10. notepad 
โนท้แพด 

กระดาษบนัทกึ 

11. paperclip 
เพเ้พอ่รคลพิ 

ลวดหนบีกระดาษ 

12. stapler 
สเตเ๊พลอฺ่ร 

ทีเ่ย็บกระดาษ 

13. fax machine 
แฟ็กซ แมชนี 

เครือ่งโทรสาร 

14. in box/in tray 
อนิ บอ๊กฺซ/ 
อนิ เทรย ์

ถาดใสเ่อกสารเขา้ 

15. out box/ 
out tray 

เอา๊ทบอ๊กซ / 
เอา๊ท เทรย ์

ถาดใสเ่อกสารออก 

16. memo 
เมม้โม ่

บนัทกึ
เตอืนความจํา 

17. document 
ดอ๊คควิเมนฺ่ท 

 

เอกสาร 
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18. meeting room 

มทีทิง่ รูม่ 
หอ้งประชมุ 

19. minutes 
มนิิท่ส 

รายงานการประชมุ 

20. agenda 
อะเจ๊นดา้ 

ระเบยีบวาระการ 
ประชมุ 

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

1. Where is the file folder? 
 (แวร อสิ เธอะ ไฟล โฟ้ลเดอ้ร?) 
    แฟ้มเอกสารอยูท่ีไ่หน 
2. Where can I make a photocopy? 
  (แวร แคน ไอ เมค้ อะ โฟโทค่อ้พพี?่) 
    ฉันจะถา่ยเอกสารไดท้ีไ่หน 
3. Can I have a color cartridge? 
 (แคน ไอ แฮฟ้ อะ คลัเลอ่ร คา้ทริ๊จ?) 
    ขอหมกึพมิพส์ใีหฉั้นไดไ้หม  
4. Can you make ten copies of this 

document for me?  
  (แคน ย ูเมค้ เท็น คอ้พพีส่ ออ๊ฟ ธสิ ดอ๊คควิ
เมน่ท ฟอร ม?ี) 

 คณุชว่ยถา่ยสําเนาของเอกสารฉบบันีใ้หฉั้น 
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    สกัสบิชดุไดไ้หม 
5. Please keep this document in the 
    green folder.  
 (พลสี คพี ธสิ ดอ๊คควิเมนฺ่ท อนิ เธอะ กรนี    
    โฟ้ลเดอ้ร.) 
    โปรดเก็บเอกสารฉบบันีไ้วใ้นแฟ้มสเีขยีว 
6. How many new computers do we 
    need? 
 (ฮาว เมน้ี ่นวิ คอมพิว้เทอ่รส์ ด ูว ีนีด้?) 
    เราตอ้งการคอมพวิเตอรใ์หมก่ีเ่ครือ่ง 
7.  How many paperclips do you want? 
     (ฮาว เมน้ี ่เพเ้พอ่รคลพฺิส ด ูย ูวอ้นฺท?)  
     คณุตอ้งการลวดหนบีกระดาษกีอ่นั 
8.  We are running out of paper and 
     cartridges. 
     (ว ีอาร รันนิง่ เอา๊ท ออ๊ฟ เพเ้พอ่ร แอนฺด  
     คา้ทริจ่เจส่.) 
     เราขาดแคลนกระดาษและหมกึพมิพ ์
9.  We have a meeting with the 
     manager at ten. 
     (ว ีแฮฟ้ อะ มทีทิง่ วธิ 

เธอะ แมเ้นเจอ้ร 
     แอท้ เท็น.) 
     พวกเรามปีระชมุกบั 
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      ผูจั้ดการตอนสบิโมง 
10.  Who is going to write the minutes 

for the next meeting? 
 (ฮ ูอสิ โกอ๊ิง้ ท ูไรท้ เธอะ มนิิท่ส ฟอร 

เธอะ เน๊กซท์ มทีทิง่?) 
 ใครจะเป็นคนจดรายงานการประชมุในการ

ประชมุครัง้หนา้ 
11.  Could you bring me some notepads? 
    (คูด้ ย ูบรงิ ม ีซมั โนท้แพดฺส?) 
      คณุชว่ยเอากระดาษบนัทกึมาใหฉั้นหน่อย 
12.  Can you post this on the bulletin 

board? 
(แคน ย ูโพสฺ้ท ธสิ ออน เธอะ 
บลุเลทนิ บอ๊รด์?) 

   คณุชว่ยเอานีไ่ปแปะไวท้ีบ่อรด์ 
ตดิประกาศท ี

13. Please put the letter in my in box. 
   (พลสี พทุ เธอะ เล็ทเทอ่ร อนิ มาย อนิ  
     บอ๊กซ.) 
 ชว่ยวางจดหมายไวใ้นถาดใสเ่อกสารเขา้ 

ของฉันดว้ย 
14. I will put this document in the out 

box after I sign it. 
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 (ไอ วลฺิล พทุ ธสิ ดอ๊คคิว่เมนฺ่ท อนิ ธ ิ

เอา๊ท บอ๊กซ อา๊ฟเทอ่ร ไอ ซายฺน อทิ.) 
 ฉันจะวางเอกสารฉบบันีไ้วใ้นถาดใสเ่อก 
 สารออกหลงัจากเซน็ชือ่แลว้ 
15. Don’t forget to send this memo to 

everyone. 
 (ดอ้นฺท ฟอรเก็ท ท ูเซนฺ็ด ธสิ เมม้โม ่ท ู

เอฟ๊รีว่นั.) 
      อยา่ลมืสง่ขอ้เขยีนเตอืนความจํานีใ้ห ้
      กบัทกุคน 
16. The meeting is postponed to next 

Tuesday. 
 (เธอะ มทีทิง่ อสิ โพสฺ้ทโพนฺด ท ูเน็กซท์ 

ทิว้สเดย.์) 
      การประชมุเลือ่นไปเป็นวนัองัคารหนา้ 
17. Only five workers attended the 

    meeting. 
   (โอนลี ่ไฟ้ฟ เวริค์เคอ่รส์ แอท๊เทนเด็ด 

    เธอะ มทีทิง่.) 
      มพีนักงานแคห่า้คนทีเ่ขา้รว่มการประชมุ 
18. The meeting was canceled    

   yesterday. 
   (เธอะ มทีทิง่ วอ้ส แคน้เซิลฺ่ด เยสเทอ่ร์

   เดย.์) 
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   การประชมุถกูยกเลกิเมือ่วานนี ้ 
19. We need to order two new printers. 
   (ว ีนีด้ ท ูออ๊รเ์ดอ้ร ท ูนวิ พริน้เทอ่รส์.) 
     เราตอ้งสัง่เครือ่งพมิพใ์หมส่องเครือ่ง 
20. Our fax machine is out of order. 
   (อาวเวอ่ร แฟ็กซแมชนี อสิ เอา๊ท ออ๊ฟ 

   ออ๊รเ์ดอ้ร.) 
    เครือ่งโทรสารของเราเสยี 

 
 
III.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = 
บทสนทนา 
Conversation 1: A conversation between a 
manager (Peter) and his secretary (Sandee) 
at the manager’s office.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ แม ้
เนเจอ้ร ์ พีเ้ทอ่ร แอนฺด ฮสิ เซค็เครท้แทรี ่แสนด ีแอท้ 
เธอะ แมเ้นเจอ้รส์ ออ๊ฟฟิซ) 
บทสนทนาระหวา่งผูจั้ดการ (ปีเตอร)์ กบัเลขานุการ 
ของเขา(แสนด)ีในหอ้งทํางานของผูจั้ดการ 

 
Peter :  I want to have a meeting with 

Khun Somsak and Khun Suchai  
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 this Friday. Please prepare 

memos for them. 
 (ไอ วอ้นฺท ท ูแฮฟ้ อะ มทีทิง่ วธิ คณุ 

สมศกัดิ ์แอนฺด คณุ สชุยั ธสิ ฟรายเดย.์
พลสี พรแีพร่ เมม้โมส่ ฟอร เธม.)
ผมจะนัดประชมุกบัคณุสมศกัดิแ์ละคณุ 

 สชุยัวนัศกุรน์ี ้คณุชว่ยออก บนัทกึเตอืน 
ความจําแจง้ไปใหพ้วกเขาดว้ย 

Sandee  :  Yes, sir.  
    (เยส, เซอ่ร.) 
         ไดค้ะ่ 

Peter : And can you bring me the 
purchasing requests file?  

 (แอนฺด แคน ย ูบรงิ ม ีเธอะ เพอรเ์ชส้ 
ซิง่ รเีควสฺ้ทส์ ไฟลฺ?) 

 และคณุชว่ยไปนําเอกสารสัง่ซือ้มาให ้
ผมดว้ย 

Sandee :  Yes. Have you signed the 
documents that Khun Naree sent 
you this morning yet? 

 (เยส. แฮฟ้ ย ูซา่ยฺนด์ เธอะ ดอ๊คควิ
เมน่ทส์ แธท้ คณุ นาร ีเซนฺ้ท ย ูธสิ 

 มอ้รน์ิง่ เย็ท?) 
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         ไดค้ะ่ แลว้คณุเซน็เอกสารทีค่ณุ 

นารสีง่มาเมือ่เชา้แลว้หรอืยังคะ 
Peter :  I’ve put them in the out box 

already. By the way, please come  
 to this Friday’s meeting because 

I want you to keep the minutes. 
 (ไอฟ้ พทุ เธม อนิ ธ ิเอา๊ท บอ๊กซ ออล

เรด้ดี.้  บาย เธอะ เวย,์ พลสี คมั ท ูธสิ 
ฟรายเดยส์ มทีทิง่ บคีอ้สฺท ไอ วอ้นฺท ย ู
ท ูคพี เธอะ มนิทฺิส.)
ผมวางมันไวใ้นถาดใสเ่อกสารออก 
เรยีบรอ้ยแลว้   ยังไงวนัศกุรน์ีค้ณุก็เขา้ 
ประชมุดว้ยนะ    เพราะผมจะใหค้ณุชว่ย 

 จดรายงานการประชมุ 
Sandee : What is on the agenda for the 

meeting, sir? 
 (วอ้ท อสิ ออน ธ ิอะเจ๊นดา้ ฟอร เธอะ 

มทีทิง่, เซอ้ร?) 
 ระเบยีบวาระการประชมุมอีะไรบา้งคะ 
Peter : We will discuss that in the 

afternoon. But now I have to call 
a customer back.   
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 (ว ีวลฺิล ดสิคัส้ แธท้ อนิ ธ ิอา๊ฟเทอ่ร

นูน. บั๊ท นาว ไอ แฮฟ ท ูคอลล ์อะ คสั
ทอ่มเมอ่ร แบค๊.) 

                เราจะคยุเรือ่งนีก้นัตอนบา่ย     แตต่อน 
นีผ้มตอ้งโทรกลบัไปหาลกูคา้แลว้ 

Sandee :  Ok, I will go to get the file for 
you.  

 (โอเ๊ค,่ ไอ วลฺิล โก ท ูเก็ท 
เธอะ ไฟล ฟอร ย.ู) 

                ไดค้ะ่   ถา้อยา่งนัน้
ดฉัินจะไปหยบิเอกสาร 
สัง่ซือ้มาใหน้ะคะ 

Peter     : Thanks.  
       (แธง้คส์.) 
                  ขอบคณุ 
  
 
Conversation 2: A conversation between an 
administrative manager (Bill) and his 
secretary (Malinee) at the administrative 
office.   
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี แอน 
แอด๊มนิสิเทรถฟี แมเ้นเจอ้ร บลิล ์แอนฺด ฮสิ เซค็เครท้
แทรี ่มาลนิ ีแอท้ ธ ิแอด๊มนิสิเทรถฟี ออ๊ฟฟิซ)  
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บทสนทนาระหวา่งผูจั้ดการฝ่ายธรุการ (บลิ) 
กบัเลขานุการของเขา (มาลนิ)ี ทีแ่ผนกธรุการ 
        
Bill             : Malinee, Have you listed out all 

the things we need to purchase 
yet?  

 (มาลนิ,ี แฮฟ้ ย ูลสฺิเทด เอา๊ท ออล 
เธอะ ธงฺิส ว ีนีด้ ท ูเพอรเชส้ เย็ท?) 

                  มาลนิ ีคณุไดจั้ดทํารายการของทีเ่รา 
จําเป็นตอ้งซือ้หรอืยัง 

Malinee : Yes, I’ve already talked to all 
the departments and have taken 
note of everything they want us 
to supply by next week. 

 (เยส, ไอฟ้ ออลเรด้ดี ้ทอ้ลคฺ์ท ท ูออล 
เธอะ ดพีา้รท์เมนฺ่ทส์ แอนฺด แฮฟ เทค้ 
เคน โนท้ ออ๊ฟ เอฟ๊รีธ่งิ เธย ์วอ้นฺท อสั 
ท ูซพัพลาย บาย เน็กซท์ วคี.) 

                  ทําแลว้คะ่ ดฉัินไดค้ยุกบัทกุแผนก 
และไดบ้นัทกึสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการ 

 ใหเ้ราจัดหาใหภ้ายในอาทติยห์นา้ 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

Bill :  Well done. Let me see the list.  
 (เวล ดนั. เล็ท ม ีซ ีเธอะ ลสฺิท.) 
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                  ดมีาก ขอผมดรูายการหน่อย 
Malinee :  Here you are. 
 (เฮยีร ย ูอา๊ร.) 

         นีค่ะ่ 
 

The manager is looking at the list. 
(เธอะ แมเ้นเจอ้ร อสิ ลุค้คิง่ แอท้ เธอะ ลสฺิท) 

 ผูจั้ดการกําลงัดรูายการอยู ่
 

Bill : Ok, so we need to buy a new fax 
machine, ten staplers, stationery, 
a dozen file folders, and two 
printers.  

 (โอเ๊ค,่ โซ ่ว ีนดี ท ูบาย อะ นวิ แฟ็กซ 
แมชนี, เท็น สเตเ๊พลอ่รส์, สเตช๊ัน่แนรี,่ 
อะ โดเ๊ซน่ ไฟล โฟ้ลเดอ้รส์, แอนฺด ท ู
พริน้เทอ่รส์.) 

 ตกลงเราตอ้งซือ้เครือ่งถา่ยเอกสารใหม่
หนึง่เครือ่ง ทีเ่ย็บกระดาษสบิอนั  เครือ่ง 
เขยีน แฟ้มเอกสารหนึง่โหลและเครือ่ง 
พมิพส์องเครือ่ง                            
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Malinee   :  Do you want me to prepare a 

purchasing document now?  
 (ด ูย ูวอ้นฺท ม ีท ูพรแีพร่ อะ เพอรเชส้ 

ซิง่ ดอ๊คควิเมนฺ่ท นา้ว?) 
 คณุจะใหด้ฉัินทําเอกสารสัง่ซือ้ตอนนี ้

เลยไหม 
Bill : Good, and after you finish, put 

it in my in box please. I will sign it 
after lunch. 

 (กูด้, แอนฺด อา๊ฟเทอ่ร ย ูฟินชิ, พทุ อทิ
อนิ มาย อนิ บอ๊กซ พลสี. ไอ วลิล ์
ซายฺน อทิ อา๊ฟเทอ่ร ลันฺ้ช.) 

                  ด ี    และหลงัจากทีค่ณุทําเสร็จก็ 
วางไวท้ีถ่าดใสเ่อกสารเขา้ของผม 
ผมจะเซน็ใหห้ลงัอาหารกลาง วนั 

Malinee   :  Yes, sir. 
 (เยส้, เซอ่ร.) 
         ไดค้ะ่ 

Bill       :  Thank you. 
       (แธง้คิว่.) 
         ขอบคณุ 
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IV.Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การใช ้already และ yet ใน Present Perfect 
Tense  
 
already (=แลว้) 

  รปูประโยคบอกเลา่  
 1. ประธาน + have, has + already + กรยิาชอ่ง3 

 + (กรรม) 
เชน่ : I have already read that letter. 
            (ฉันไดอ้า่นจดหมายฉบบันัน้แลว้) 

 : She has already bought a new 
printer. 

            (เธอไดซ้ือ้เครือ่งพมิพต์วัใหมม่าแลว้) 
    
 2. ประธาน + have, has + กรยิาชอ่ง 3 + (กรรม)   
   + already 
 เชน่ : The manager has signed that 

document already.             
(ผูจั้ดการไดเ้ซน็เอกสารฉบบันัน้แลว้) 
: She has prepared the minutes 

  already. 
(เธอไดเ้ตรยีมรายงานการประชมุแลว้) 
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  รปูประโยคคําถาม  
    1. Have, Has + ประธาน+ already + กรยิาชอ่ง 3 
+ (กรรม) +? 
เชน่ : Have you already signed that 

document? 
            (คณุเซน็เอกสารฉบบันัน้แลว้หรอื) 

     
2. Have, Has + ประธาน + กรยิาชอ่ง 3+ 

(กรรม) + already+? 
เชน่      : Has he finished his report already?  
            (เขาไดทํ้ารายงานของเขาเสร็จแลว้หรอื) 
 
หลกัการใช ้ 
 

1. ใชใ้นประโยคบอกเลา่เมือ่ตอ้งการพดูถงึการ
กระทําหรอืเหตกุารณ์บางอยา่งทีไ่ดเ้กดิขึน้ 
แลว้ (เร็วกวา่ทีค่าดคดิไว)้ 

2. ใชใ้นประโยคคําถามเมือ่ผูถ้ามแสดงความ 
 ประหลาดใจเกีย่วกบัการกระทําหรอืเหต ุ
 การณ์ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้นัน้ (เร็วกวา่ทีต่นคาด 
 คดิไว)้ 
3. โปรดสงัเกตวา่ already สามารถวางไว ้

ขา้งหลงักรยิาชอ่ง 3 หรอืทา้ยประโยคก็ได ้ 
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Yet (= ยงั, หรอืยงั) 

  รปูประโยคปฏเิสธ  
  ประธาน + have, has + not + กรยิาชอ่ง 3+กรรม+ 
yet 
เชน่ : I have not read that letter yet. 
            (ฉันยงัไมไ่ดอ้า่นจดหมายฉบบันัน้เลย) 

 
 : She has not called the customer 

   yet. 
            (เธอยังไมไ่ดโ้ทรไปหาลกูคา้เลย) 
    

  รปูประโยคคําถาม 
       Have, Has + ประธาน + กรยิาชอ่ง 3+กรรม+ 
yet?  
เชน่ : Have you found that document yet? 

 (คณุพบเอกสารฉบบันัน้หรอืยงั) 
Has she written a memo yet? 
(เธอไดเ้ขยีนขอ้เขยีนเตอืนความจํา 
หรอืยัง) 

 
หลกัการใช ้ 

1. ใชไ้ดท้ัง้กบัประโยคคําถามและประโยค 
ปฏเิสธ นยิมวาง yet ไวท้า้ยประโยค 
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2. ใชใ้นประโยคปฏเิสธเพือ่บอกวา่การกระทํา 
หรอืเหตกุารณ์บางอยา่งทีย่ังไมไ่ดเ้กดิขึน้ (ซึง่ผู ้
พดูคาดวา่จะเกดิขึน้) 
3. ใชใ้นประโยคคําถามเมือ่ตอ้งการถามวา่การ 
กระทําหรอืเหตกุารณ์บางอยา่งทีค่าดวา่จะเกดิได ้
เกดิขึน้หรอืยัง 

 
 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
What is it?   
The trainer writes down one word about 
office supplies on separate pieces of paper 
for each trainee in the class – they are not 
to show their words to the others. No one 
gets the same word. The trainer calls 
trainees out one by one to say something 
about their word, but they can’t say that 
word directly. The other trainees in the class 
have to try to guess the word and can ask 
questions before giving their answer. The one 
who tells the most correct answers is the 
winner.  The trainer should keep a record  
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of students’ score and encourage them to use 
English at all times. 
 
อะไรเอย่ 
วทิยากรเตรยีมเขยีนคําศพัทภ์าษาองักฤษเกีย่วกบั 
อปุกรณ์เครือ่งใชใ้นสํานักงานลงในกระดาษชิน้เล็กๆ 
(ชิน้ละ 1 คํา) ไมซ่ํ้ากนัเลยใหเ้ทา่กบัจํานวนของผู ้   
เขา้รับการฝึก  จากนัน้แจกกระดาษคําศพัทน์ีใ้หท้กุคน  
วทิยากรบอกใหผู้เ้ขา้รับการฝึกเปิดดคํูาศพัทข์องตน 
ได ้แตห่า้มใหผู้อ้ ืน่ด ูวทิยากรสุม่เรยีกผูเ้ขา้รับการฝึก
ออกมาหนา้หอ้งทลีะคน    ใหผู้ท้ีอ่อกมานัน้พยายาม 
บอกใบอ้ะไรก็ไดเ้กีย่วกบัคําศพัทนั์น้ แตห่า้มพดูคํา 
ศพัทนั์น้ออกมาตรงๆ     เพือ่นๆคนอืน่สามารถตัง้คํา 
ถามได ้  และตอ้งพยายามแขง่กนัทายคําศพัทนั์น้ 
ใหถ้กู   ผูท้ีส่ามารถทายคําศพัทไ์ดถ้กูตอ้งมากทีส่ดุ 
จะเป็นผูช้นะ   วทิยากรจะเป็นผูจ้ดบนัทกึคะแนนไว ้ 
 

หมายเหต ุการบอกใบ ้  
การตัง้คําถามและการทาย 
คําศพัทผ์ูเ้รยีนทกุคนตอ้งพดูเป็น 
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
 
 

 



 92
 
Cultural tips  (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
มารยาทในการรบัประทานอาหารแบบตะวนัตก 
(ตอนที ่5) 

♦. การเสริฟ์เครือ่งดืม่นัน้จะเสริฟ์ตามชนดิของอาหาร 

เชน่ เสริฟ์ปลาและอาหารทะเลกบัไวนข์าว อาหาร 

ประเภทเนือ้หรอืไกก็่จะเสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง หรอืไวน์

โรเซ ่สว่น 'แชมเปญ' จะเสริฟ์ตอนทา้ยสําหรับการดืม่

อวยพร ถา้มกีารดืม่แชมเปญ และไดรั้บเชญิ หา้ม

ปฏเิสธเด็ดขาด ถอืวา่เสยีมารยาทมาก แตถ่า้ใครไม่

ดืม่ชว่งทีม่กีารดืม่อวยพร ใหย้กแกว้ขึน้จรดภายนอก

รมิฝีปาก โดยไมต่อ้งเอาเขา้ปาก   

♦. ถา้เสริฟ์ไวน ์สามารถดืม่ไดต้ลอดจนจบงาน   

♦. ในกรณีทีม่กีารเสริฟ์ผลไมส้ด เจา้ภาพจะเตรยีมมดี

สําหรับผลไมไ้วใ้ห ้พรอ้มจัดถว้ยใสน้ํ่าลอยดว้ยดอก 

กหุลาบหรอืกลบีกหุลาบไวใ้หสํ้าหรับลา้งปลายนิว้ 

และตอ้งลา้งมอืทลีะขา้ง อยา่ลา้งทัง้สองมอื (ไม่

สภุาพ) ควรระมดัระวงัการลา้งมอื อยา่ใหน้ํ้าหกเลอะ

เทอะ ใชผ้า้เชด็มอืเชด็มอืใหเ้รยีบรอ้ย พงึระวงัวา่ 
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ไมใ่ชน้ํ่าดืม่เพราะอาจพลาดหยบิขึน้มาดืม่ได ้ในกรณี

ทีผ่ลไมไ้ดรั้บการปอกเปลอืกเรยีบรอ้ยแลว้ ทาง

เจา้ภาพจะเสริฟ์สอ้มผลไมแ้ทน  

♦. Menu Card แสดงรายการอาหาร นยิมใชก้ระดาษ

ทองขอบทองขนาด 4x6 นิว้ โดยมากมักจะพมิพเ์ป็น

ภาษาฝร่ังเศส (ถา้เป็นไทยลว้นก็ควรใชภ้าษาไทย) 

หลงัจบงานเลีย้งแลว้ ถา้ตอ้งการเก็บเป็นทีร่ะลกึ 

สามารถนํากลบัได ้   

♦. ควรคํานงึถงึความสภุาพ 

นิม่นวล และไมร่บีรอ้น

ลกุลีล้กุลน 

♦. หากรับประทานอาหารแบบบฟุเฟ่ต ์ควรตกัทลีะ

อยา่ง ตอ้งมั่นใจดว้ยวา่ทีต่กัมาแลว้ตอ้งรับประทานให ้

หมด และเมือ่หมดแลว้สามารถลกุไปหยบิใหมไ่ดอ้กี 

และไมค่วรอยา่งยิง่ทีต่กัมากองๆ ไวเ้ผือ่คนอืน่ ใหต้กั

เฉพาะตวัเอง  
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โมดลูที ่2 
บทที ่6: การส ัง่งาน การรบัคาํส ัง่ตา่งๆ การ 
ต ัง้คาํถามและตอบคาํถามเกีย่วกบัหนา้ทีก่าร 
งาน 

 
 Track 6 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. order 
ออรเ์ดอ้ร 

คําสัง่,ใบสัง่ซือ้ 
(สนิคา้) 

2. follow 
ฟ้อลโลว่ 

ตาม,ทําตาม 
 

3. instructions 
อนิสตร๊ัคชัน่ส 

คําสัง่,การชีแ้นะ 

4. assign 
แอสฺซายฺน 

มอบหมาย 

5. assignment 
แอสฺซายฺนเมนฺ่ท 

หนา้ที,่งานทีไ่ดรั้บ 
มอบหมาย 

6. strictly 
สตรคฺิทล์ี ่

 

อยา่งเขม้งวด 
เครง่ครัด 
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7. quickly/ 

promptly 
ควกิลี ่/ พรอ้มฺทล์ี ่

 

อยา่งรวดเร็ว 

8. carefully 
แคร้ฟลูลี ่

อยา่งรอบคอบ 
 

9. delay 
ดเีลย ์

ทําใหล้า่ชา้ 
 

10. client/ 
customer 
คลา้ยอัน่ท/ 
คสัทอ่มเมอ่ร 

 

ลกูคา้ 

 

11. quote/ 
quotation 
โควท้/ 
โควเทช้ัน่ 

ใบเสนอราคา 

12. reply/ 
respond 
รพีลา่ย/ 
เรส้พอนฺด 

ตอบ 
(จดหมาย) 

 

13. produce 
โพรดิว้ซ/ 
พรอดิว้ซ 

ผลติ 
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14. product 

โพรดคฺัท/ 
พรอดัค่ท 

ผลติภณัฑ ์

15. inform 
อนิฟอรม์ 

แจง้,รายงาน 
 

16. inventory 
อนิเวนทอรี ่

รายการสนิคา้ 

17. amount 
อะเมา้ท 

จํานวน 
 

18. stock 
สตอ๊คฺ 

คลงัสนิคา้ 
 

19. satisfy 
แซท้สิฟาย/
ซา้ทสิฟาย 

ทําใหพ้งึพอใจ 

 
20. complain 

คอมฺเพลน 
บน่ 

 
 
 

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

1. Today you have a new assignment. 
 (ทเูดย ์ย ูแฮฟ้ อะ นวิ แอสซายฺนเมนฺ่ท.)    

 วนันีค้ณุมงีานทีจ่ะไดรั้บมอบหมายชิน้ใหม ่
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2. You must finish it by noon. 
 (ย ูมัสฺท ฟินนิช่ อทิ บาย นู่น.)  
    คณุตอ้งทํางานนีใ้หเ้สร็จกอ่นเทีย่ง  
3. Please follow the instructions 

carefully. 
 (พลสี ฟ้อลโลว่ ธ ิอนิสตร๊ัคชันฺ่ส แคร้ฟลูลี.่) 
    โปรดทําตามคําแนะนําอยา่งเครง่ครัด 
4. You must do it quickly. 
 (ย ูมัสฺท ด ูอทิ ควกิลี.่) 
    คณุตอ้งทําอยา่งรวดเร็ว 
5. Do I have to inform the customers 

about the delay? 
 (ด ูไอ แฮฟ้ ท ูอนิฟ้อรม์ เธอะ คสัทอ่ม
เมอ่รส์ อะเบา๊ท เธอะ ดเีลย้?์) 

 ฉันตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบเกีย่วกบัการลา่ชา้
ไหม 

6. You must call the client promptly. 
 (ย ูมัสฺท คอลฺล เธอะ คลา้ยอันฺ่ท พรอ้มฺท์

 ลี.่) 
    คณุตอ้งโทรไปหาลกูคา้ทันท ี
7. I was assigned to reply to the 

client’s letter. 
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   (ไอ วอ้ส แอสซายฺนด์ ท ูรพีลาย ท ูเธอะ  
คลา้ยอันฺ่ทส์ เล็ทเทอ่ร.)
ฉันไดรั้บมอบหมายใหต้อบจดหมายของ 

   ลกูคา้ 
8. We’ve just received new orders from 

the customers. 
 (วฟี จัสฺท รซีีฟฺ้ด นวิ ออ๊รเ์ดอ้รส์ ฟรอม เธอะ 
 คสัทอ่มเมอ่รส์.) 
    เราเพิง่จะไดใ้บสัง่ซือ้สนิคา้จากลกูคา้ 
9. Can you check the products in our 

stock?  
 (แคน ย ูเชคฺ็ค เธอะ โพรด้คฺัส/พรอ้ดคฺัส อนิ 
อา๊วเวอ่ร สตอ๊ค.) 

   คณุชว่ยตรวจสนิคา้ในคลงัสนิคา้ของเราท ี
10. I want to satisfy the customers. 
  (ไอ วอ้นฺท ท ูแซท้สิฟาย/ซา้ทสิฟาย 

  เธอะ คสัทอ่มเมอ่รส์.)          
  ฉันตอ้งการทําใหล้กูคา้พงึพอใจ 

11. Make sure that you follow my      
    orders.  
    (เมค้ ชวัร แธท้ ย ูฟ้อลโลว่ มาย ออ๊ร  
    เดอ้รส์.)  
    คณุแน่ใจนะวา่คณุไดป้ฏบิตัติามคําสัง่ 
    ของฉัน  
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12. The customers complain about our 

products. 
 (เธอะ คสัทอ่มเมอ่รส์ คอมเพลน้ อะเบา๊ท 

อาวเวอ่ร โพรด้คฺัทส์/พรอ้ดคฺัทส์.) 
      ลกูคา้บน่เกีย่วกบัสนิคา้ของเรา 
13. I was assigned to 

check the 
inventory. 

 (ไอ วอ้ส แอสซายฺนด์ 
ท ูเชคฺ็ค ธ ิอนิเวนทอ
รี.่)  

 ฉันไดรั้บมอบหมายใหต้รวจสอบรายการ 
      สนิคา้ 
14. I must book a table at the 

restaurant for our manager at six. 
 (ไอ มัสฺท บุค๊ อะ เทเ้บิล้ แอท้ เธอะ       

เรส้เทอรองฺท ฟอร อาวเวอ่ร แมเ้นเจอ้ร 
แอท้ ซกิซ.)     
ฉันตอ้งจองโตะ๊ทีภ่ตัตาคารใหผู้จั้ดการ 
ตอนหกโมงเย็น 

15. Customers want to have a quotation. 
    (คสัทอ่มเมอ่รส์ วอ้นฺท ท ูแฮฟ้ อะ  
    โควเทช้ัน่.) 
      ลกูคา้อยากจะไดใ้บเสนอราคา 
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16. I have to inform this to the 

manager promptly.  
 (ไอ แฮฟ้ ท ูอนิฟอรม์ ธสิ ท ูเธอะ แมเ้น 

เจอ้ร พรอ้มฺทล์ี.่) 
      ฉันตอ้งแจง้เรือ่งนีใ้หผู้จั้ดการทราบทันท ี
17. We must do this carefully. 
    (ว ีมัสฺท ด ูธสิ แคร้ฟลูลี.่) 
      เราตอ้งทํามันอยา่งรอบคอบ 
18. You mustn’t argue with the clients.  
     (ย ูมัสซึน่ อา๊รกวิ วธิ เธอะ คลา้ยอันฺ่ทส์) 
    คณุตอ้งไมท่ะเลาะกบัลกูคา้ 
19. I must forward this mail to her. 
    (ไอ มัสฺท ฟอรเวริด์ ธสิ เมล ท ูเฮอร.) 
      ฉันตอ้งสง่ตอ่จดหมายฉบบันีใ้หเ้ธอ 
20. We mustn’t make that mistake 

    again 
    (ว ีมัสซึน่ เมค้ แธท มสิเทค้ อะเกน.)  
       เราตอ้งไมทํ่าผดิพลาดอยา่งนัน้อกี 
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III.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = 
บทสนทนา 
Conversation 1: A conversation between a 
sales manager (Susan) and her assistant 
(Nudee) at the office.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเซช้ัน่ บทีวนี อะ 
เซลฺส แมเ้นเจอ้ร ซซูัน่ แอนฺด เฮอร แอสซสิแทนฺ่ท/ 
แอสซสิทั่นฺท นุด ีแอท้ ธ ิ ออ๊ฟฟิซ) 
บทสนทนาระหวา่งผูจั้ดการฝ่ายขาย(ซซูาน)  กบั 
ผูช้ว่ยของเธอ (นุด)ี ทีสํ่านักงาน 

 
Susan :  Nudee, before I go to the 

meeting, I must assign you 
some jobs. 

 (นุด,ี บฟีอร ไอ โก ท ูเธอะ มทีทิง่, 
ไอ มัสฺท แอสซายฺน ย ูซมั จ๊อบฺส.) 

               นุด ีกอ่นทีฉั่นจะเขา้ประชมุ ฉันตอ้ง 
มอบหมายงานบางเรือ่งใหค้ณุกอ่น 

Nudee :  What are my assignments?  
              (วอ้ท อาร มาย แอสซายเมนฺ่ทส์?) 
 งานทีฉั่นไดรั้บมอบหมายคอือะไร 

คะ 
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Susan :  You must reply to some 

clients’ mail which I’m going 
to forward to you soon after 
we finish talking. 

 (ย ูมัสฺท รพีลาย ท ูซมั คลา้ย
อันฺ่ทส์ เมล วชิ แอม โกอ๊ิง้ ท ูฟอร
เวริด์ ท ูย ูซนู อา๊ฟเทอ่ร ว ีฟินชิ 
ทอ้ลค์คิง่.) 

 คณุตอ้งตอบจดหมายลกูคา้บาง 
 ฉบบัทีฉั่นตัง้ใจจะสง่ตอ่ไปใหค้ณุ 
 หลงัจากทีเ่ราคยุกนัเสร็จแลว้ 
Nudee :  Fine.  
               (ฟายฺน.) 
 ไดค้ะ่ 
Susan :  And don’t forget to make a 

reservation at Jade 
Restaurant for the meeting 
this evening. 

               (แอนฺด ดอ้นฺท ฟอรเก็ท ท ูเมค้ อะ 
เรเซิร่ฟเวชัน่ แอท้ เจด้ เรส้เทอ
รองฺท ฟอร เธอะ มทีทิง่ ธสิ อฟี
นิง่.) 

 และคณุตอ้งไมล่มืจองโตะ๊อาหารที่
รา้นเจดสําหรับนัดทีจ่ะมเีย็นนีด้ว้ย 
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Nudee :  Do you want me to book a 

private room? And at what 
time?  

 (ด ูย ูวอ้นฺท ม ีท ูบุค๊ อะ ไพรเ้วท 
รูม้? แอนฺ๋ด แอท้ วอ้ท ทา่ม?)
คณุตอ้งการใหฉั้นจองหอ้งสว่นตวั 

 หรอืเปลา่ และกีโ่มงดคีะ 
Susan :  Yes, and I think I will arrive 

there at eight. And one last 
thing, you mustn’t forget to  

 fax the quotation to Mr. 
William, our new client.  

 (เยส้, แอนฺด ไอ ธิงฺ้ค ไอ วลิล อะ
ไรฟ้ แธร แอท้ เอท้. แอนฺด วนั 
ลาสฺท ธงิ, ย ูมัสซึน่ ฟอรเก็ท ท ู
แฟ็กซ เธอะ โควเทช้ัน่ ท ูมสิเตอ้ร 
วิล้เลีย่ม, อาวเวอ่ร นวิ คลา้ยอันฺ่ท.) 

               ใช ่ฉันคดิวา่ฉันจะไปถงึทีน่ั่นตอน
สองทุม่ และเรือ่งสดุทา้ยคณุตอ้ง 
ไมล่มืสง่โทรสารใบเสนอราคาไป 
ใหค้ณุวลิเลีย่มซึง่เป็นลกูคา้ใหม ่
ของเราดว้ย 
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Nudee : Don’t worry, I will do all the 

assignments perfectly. 
 (ดอ้นฺท วอ้รรี,่ ไอ วลิล ด ูออล 

เธอะ แอสซายฺนเมน้ทส์ เพอรเฟ้ค 
ลี.่) 

               ไมต่อ้งหว่งคะ่ ดฉัินจะทํางานทกุ 
เรือ่งทีค่ณุมอบหมายอยา่งสมบรูณ์ 
แบบทีส่ดุ  

         Susan :  Thank you. 
  (แธง้คิว่.) 
                        ขอบคณุ 
  
 
Conversation 2: A conversation between a 
supervisor (Mark) and a foreman (Pong) at 
the clothes factory. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
ซพุเพอ่รไวเ้ซอ๋ร  มารค์ แอนฺด อะ 
โฟรแมน่/ฟอรแมน่ พงศ ์ แอท้ 
เธอะ โคลธฺ้ส แฟ้คทอรี)่ 
บทสนทนาระหวา่งผูค้วบคมุงาน 
(มารค์)กบั หวัหนา้คนงาน (พงษ์) 
ทีโ่รงงานผลติเสือ้ผา้แหง่หนึง่ 
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Mark  : We’ve just got a new order 

from a client.  
 (วฟี จัสฺท ก็อท อะ นวิ ออ๊รเดอ้ร 
 ฟรอม อะ คลา้ยอันฺ้ท.) 
 เราเพิง่จะไดรั้บใบสัง่ซือ้สนิคา้ใหม ่
 จากลกูคา้ 
Pong : What is it? 
  (วอ้ท อสิ อทิ?) 
              ใบสัง่ซือ้อะไรครับ 
Mark : They want us to produce 

800 green cotton t-shirts for 
school kids.  

 (เธย ์วอ้นฺท อสั ท ูโพรดิว้ซ/
พรอดิ๊วซ เอท้ ฮัน้เดร็ด กรนี คอ้ท
ทอ่น ท-ีเชริตฺ์ส ฟอร สคลู คดฺิส.) 

 เขาตอ้งการใหเ้ราผลติเสือ้ยดืผา้ 
ฝ้ายสเีขยีวจํานวนแปดรอ้ยตวัสํา 
หรับเด็กนักเรยีน 

Pong : When do they need them? 
 (เวน ด ูเธย ์นีด้ เธม?) 
               เขาตอ้งการใชเ้มือ่ไหร ่
Mark : Next Wednesday, so we 

must finish it promptly  
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 because this is already 

Friday. 
 (เน็กซท์ เวน้สเดย/์เวน้เนสเดย,์ 
  โซ ว ีมัสฺท ฟินนชิ อทิ พรอ้มฺทล์ี ่ 
 บคีอ้ส ธสิ อสิ ออลเรด้ดี ้ฟรา้ย

เดย.์)   
               วนัพธุหนา้ ดงันัน้เราตอ้งทําให ้

เสร็จอยา่งรวดเร็วเพราะวา่นีก็่วนั 
 ศกุรแ์ลว้  
Pong : Do we have to screen any 

graphics on the t-shirts? 
 (ด ูว ีแฮฟ้ ท ูสครนี เอน๊ี ่กร๊าฟฟ่ิคฺส 

ออน เธอะ ท-ีเชริตฺ์ส?) 
 แลว้เราตอ้งสกรนีลวดลายอะไรลง 

บนเสือ้ยดืหรอืเปลา่ 
Mark : Yes, they want us to screen 

the school’s logo on the back. 
Here are the details of the 
order. 

 (เยส, เธย ์วอ้นฺท อสั ท ูสครนี เธอะ 
สคลฺูส โลโ้ก ้ออน เธอะ แบค๊. เฮยีร 
อาร เธอะ ดเีทลฺส ออ๊ฟ ธ ิออ๊ร  

 เดอ้ร.) 
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 ใชแ่ลว้ เขาตอ้งการใหเ้ราสกรนี 

สญัลกัษณ์ของโรงเรยีนลงบนดา้น 
หลงัของเสือ้นีเ่ป็นรายละเอยีดของ 
ใบสัง่ซือ้สนิคา้นี ้

Pong : Ok. I must go to assign my 
workers right now.  

 (โอเค.้ ไอ มัสฺท โก ท ูแอส๊ซายฺน 
มาย เวริค์เคอ่รส์ ไรท้ น่าว.) 

              ไดค้รับ ผมตอ้งไปมอบหมาย 
งานใหค้นงานเดีย๋วนีเ้ลย 

Mark :  Good. I’ll come back to 
check again this afternoon. 
See you. 

 (กูด้.  ไอล คมั แบค๊ ท ูเชค็ค อะ
เกน ธสิ อา๊ฟเทอ่รนู่น. ซี ้ย.ู) 

               ด ี ผมจะกลบัมาตรวจดอูกีครัง้บา่ย 
นี ้   แลว้พบกนั 

Pong :  See you. 
  (ซี ้ย.ู) 
               แลว้พบกนั     
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IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การใช ้Must (=ตอ้ง)  
รปูประโยคบอกเลา่  
           ประธาน + must + กรยิาชอ่ง 1 
  เชน่ ●  You must attend tomorrow’s  
 meeting. 
    (คณุตอ้งเขา้รว่มประชมุของวนัพรุง่นี)้ 

●  You must finish this job by noon. 
    (คณุตอ้งทํางานนีใ้หเ้สร็จกอ่นเทีย่ง) 
 ●  We must call back the client 
 soon. 
               (เราตอ้งโทรกลบัลกูคา้ดว่น)              

●  I must buy a new computer. 
        (ฉันตอ้งซือ้คอมพวิเตอรเ์ครือ่งใหม)่ 
             
หลกัการใช ้

1. ใช ้You must….. 
      เมือ่ตอ้งการสัง่ใหใ้ครทําอะไร 
2. ใช ้I must…และ We must….. 

เมือ่ตอ้งการบอกวา่เราตอ้งทําอะไรเพราะเรา
คดิวา่เป็นสิง่จําเป็นทีเ่ราตอ้งทํา 

3. ไมน่ยิมใช ้must ในประโยคคําถาม 
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รปูประโยคปฏเิสธ  
      ประธาน + must + not + กรยิาชอ่ง 1  
  เชน่  

●  You must not come late. 
    (คณุตอ้งไมม่าสาย) 
         ●  You must not smoke in my room. 
    (คณุตอ้งไมส่บูบหุรีใ่นหอ้งของฉัน) 
            ●  I must not complain about them. 
     (ฉันตอ้งไมบ่น่เกีย่วกบัพวกเขา) 

●  We must not upset the clients. 
     (เราตอ้งไมทํ่าใหล้กูคา้ไมพ่อใจ) 
 
หลกัการใช ้

1.  ใช ้You must not (mustn’t)….. เมือ่ 
ตอ้งการจะบอกวา่มันจําเป็นทีใ่ครจะตอ้งไม่
ทําอะไร 

2. ใช ้I must not (mustn’t)……. และ  
      We must not (mustn’t)…..เมือ่ตอ้ง 
      การบอกวา่มันจําเป็นทีเ่ราจะตอ้งไมทํ่า 
      อะไร 
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V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
We must… or   We mustn’t…..  
The trainer asks trainees to make groups of 
4 and brainstorm things they must do and 
mustn’t do as a student, listing 
as many as they can in 15 
minutes. They then repeat the 
activity, but this time trainees 
imagine themselves as workers 
in an office or factory. After 
another 15 minutes, ask each group to send 2 
speakers out to share their ideas with other 
teams. The group that can provide the 
longest lists will be the winner.   
 
เราตอ้ง..... หรอื เราตอ้งไม.่..... 
วทิยากรใหผู้เ้รยีนจับกลุม่กลุม่ละสีค่น ใหท้กุคนใน 
กลุม่ชว่ยกนัระดมสมองคดิถงึสิง่ทีนั่กเรยีนตอ้งทําและ 
ตอ้งไมทํ่าในสถานการณ์ตา่งๆ แลว้เขยีนลงใน 
กระดาษเป็นหวัขอ้(ภาษาองักฤษ)ใหไ้ดม้ากทีส่ดุโดย
ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี จากนัน้วทิยากรใหผู้เ้รยีน 
ทําแบบเดมิ  แตค่ราวนีใ้หท้กุคนจนิตนาการวา่ถา้ตน 
เป็นพนักงานทีทํ่างานอยูใ่นสํานักงานหรอืโรงงาน 
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พวกเขาตอ้งทําและตอ้งไมทํ่าอะไรบา้ง ใหเ้วลาอกี 
15 นาท ีวทิยากรใหแ้ตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออก มาหนา้ 
หอ้ง 2 คนเพือ่มานําเสนอความคดิของตนตอ่เพือ่นๆ 
กลุม่อืน่ๆ สดุทา้ยแลว้กลุม่ทีส่ามารถเสนอความคดิได ้
มากทีส่ดุก็จะเป็นผูช้นะ  
 
หมายเหต ุ 
วทิยากรสามารถมอบหมายหวัขอ้อืน่ๆใหผู้เ้รยีนเพือ่ทํา
กจิกรรมนีก็้ได ้
ความคดิทีแ่ตล่ะกลุม่นําเสนอควรมคีวามสมเหตสุมผล
ดว้ยถงึจะนํามานับรวมจํานวนขอ้ของความคดิเพือ่หาผู ้
ชนะ 
 
 
 
 
 
Cultural tips  (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
การปฏบิตัติวัเมือ่ไดร้บัเชญิไปงานเลีย้ง 
 
♦   ถา้ไปในงานไมไ่ด ้ก็ควรแจง้ใหเ้จา้ภาพทราบ
ลว่งหนา้ เพือ่เจา้ภาพจะไดรู้จํ้านวนแขกทีม่าในงาน 
แตโ่ดยทัว่ไปควรจะบอกกอ่นวนังานไมว่า่จะไปได ้
หรอืไมก็่ตาม 
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♦   ตระเตรยีมเครือ่งแตง่ตวัไปในงานใหพ้รอ้ม 
 
♦   ควรจะไปกอ่นงานเริม่สกั ๑๐ นาท ีไมค่วรไปเร็ว
หรอืชา้กวา่นัน้ เพราะจะทําใหเ้จา้ภาพลําบากใจ 
  
♦ ควรทักทายพบปะกบัเจา้ภาพเมือ่ไปถงึในงาน แม ้
เจา้ภาพจะยุง่อยูก่บัการตอ้นรับคนอืน่ เราก็ควรหา 
โอกาสไปทักทายในภายหลงั 
 
♦  ควรพยามยามพดูคยุทักทายกบัแขกคนอืน่ ๆ ทีม่า
ในงาน แมไ้มใ่ชเ่พือ่นของเรา ถา้ถกูแนะนําให ้
รูจั้กกบัใคร ก็ควรจะพดูคยุกบัคนนัน้หากไมม่ใีคร
แนะนําก็ควรพดูคยุกบัคนใกลเ้ราทีส่ดุ 
 
♦  เวลาเดนิเขา้ประจําโตะ๊ สภุาพบรุษุควรชว่ยเหลอื
สภุาพสตรทีีน่ั่งขา้ง ๆ ใหน่ั้งกอ่นโดยการยกเกา้อีเ้ลือ่น 
ใหเ้ล็กนอ้ย สภุาพสตรน่ัีงแลว้สภุาพบรุษุจงึคอ่ยน่ัง
ตาม โดยสภุาพสตรตีอ้งน่ังทางขวาของสภุาพบรุษุ 
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โมดลูที ่2 
บทที ่7 : การฝาก-สง่เงนิและพสัด ุ

 
Track 7 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 

คาํศพัท ์
 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. withdraw 
วธิดรอ 

ถอนเงนิ 
 

2. deposit 
ดพีอ้สทิ 

ฝากเงนิ 
 

3. transfer 
ทรา้นสเฟ่อร 

โอนเงนิ 
 

4. exchange 
เอ็กซเชนฺ้จ 

แลกเงนิ 
 

5. cash 
แคช้ 

เงนิสด 
 

6. check 
เชคฺ็ค 

เชค็ 
 

7. traveler’s check 
ทรา้ฟเวลเลอ่รส์ 

เชคฺ็ค 

เชค็เดนิทาง 
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8. bank account 

แบง๊ค แอค๊เคา้นท์ 
บญัชธีนาคาร 

9. savings account 
เซฟวิงฺ่ส  
แอค๊เคา้นท์ 

บญัชอีอมทรัพย ์

10. fixed account 
ฟิกซด์ แอค๊เคา้นท์ 

บญัชฝีากประจํา 

11. current account 
เคอเริน่ 

แอค๊เคา้นท์ 

บญัชกีระแสรายวนั 

12. parcel 
พา้รเซิล่ 

พัสดไุปรษณีย ์

13. by airmail 
บาย แอรเ์มล 

สง่ทางอากาศ 

14. by surface mail 
บาย เซอ้รเฟซ 

เมล 

สง่ปกต ิ

15. by express mail 
บาย เอ็กซเพรส 

เมล 

สง่ดว่น 

16. register 
รจีสิเตอ้ร 

ลงทะเบยีน 
 

17. sender 
เซน้เดอ้ร 

ผูส้ง่ 
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18. receiver 

รซีฟีเวอ่ร 
ผูรั้บ 

 
19. address 

แอด๊เดรส 
ทีอ่ยู ่

 
20. zip code /  

post code 
ซพิ โคด้/ 
โพสฺ้ท โคด้ 

รหสัไปรษณีย ์

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

1. May I help you?  
       (เมย ์ไอ เฮลฺ้พ ยู?้) 
       มอีะไรใหผ้ม/ฉันชว่ย  
       ไหม 

2. What can I do for you? 
       (วอ้ท แคน ไอ ด ูฟอรย?ู) 
       มอีะไรใหผ้ม/ฉันชว่ย 

3. banking transaction  
       (แบง๊คิง่ ทรานแซค้ชัน่) 
       ธรุกรรมทางการเงนิ 

4. I’d like to deposit some money. 
       (ไอด๊ ไลค้ ท ูดพีอ้สทิ ซมั มัน้นี.่) 
       ฉันตอ้งการฝากเงนิ 
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5. I’d like to send this parcel.  
       (ไอด๊ ไลค้ ท ูเซนฺ็ด ธสิ พา้รเซิล่.) 
       ฉันตอ้งการฝากพัสดไุปรษณีย ์

6. cash a check 
       (แคช้ อะ เชคฺ็ค) 
       ขึน้เงนิเชค็ 

7. update a bank account  
       (อพัเดท้ อะ แบงฺ๊ค แอค๊เคา้นท์) 
      บนัทกึรายการลา่สดุในสมดุบญัชเีงนิฝาก 

8. transfer money to _____ 
      (ทรา้นสเฟ่อร มัน้นี ่ท ู_______) 
      โอนเงนิไปที ่_____ 

9. Please fill out the form. 
       (พลสี ฟิลฺล เอา๊ท เธอะ ฟ่อรม์.) 
       กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์  

10. sign your name 
       (ซายฺน ยัวร เนม) 
       ลงชือ่ 

11. fill in the deposit/withdrawal slip 
       (ฟิลฺล อนิ เธอะ ดพีอ้สทิ/วทิดรอ้อัล่     
            สลพิ) 
       กรอกใบนําฝาก/ใบถอนเงนิ 

12. Please fill in the zip / post code. 
            (พลสี ฟิลฺล อนิ เธอะ ซพิ/โพสฺ้ท โคด้.) 
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       กรณุาใสร่หสัไปรษณีย ์

13. receiver’s address 
       (รซีฟีเวอ่รส์ แอด๊เดรส) 
       ทีอ่ยูผู่รั้บ 

14. sender’s address 
       (เซน็เดอ้รส์ แอด๊เดรส)  
       ทีอ่ยูผู่ส้ง่ 

15. It costs _____ 
       (อทิ คอ้สฺทส์ ________ .) 
       ราคา _____ 

 
III.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = 
บทสนทนา 
Conversation 1 : A conversation between a 
Thai bank clerk (Somchai) and a foreign 
client (Tom) who wants to open a new bank 
account   
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
ไท ้ แบงฺ๊ค เคลริค์ สมชาย แอนฺด อะ ฟอเรน คลา้ย
อันฺ้ท ทอม ฮ ูวอ้นฺทส์ ท ูโอเ๊พิน่ อะ นวิ แบงฺ๊ค แอค๊
เคา้นท์) 
บทสนทนาในธนาคารระหวา่งพนักงานไทย(สมชาย)
กบัลกูคา้ตา่งชาต ิ(ทอม) 
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Somchai :  Good morning, sir. May I help 

you? 
 (กูด้ มอรนิง่, เซอ่ร. เมย ์ไอ เฮลฺ้พ ยู?้) 
 สวสัดคีรับ มอีะไรใหผ้ม/ฉันชว่ยครับ 
Tom :  Good morning. I would like to 

open a bank account. 
 (กูด้ มอ้รนิง่. ไอ วูด้ ไลค้ ท ูโอเพิน่ อะ 

แบงฺ๊ค แอค๊เคา้นท์.) 
 สวสัดคีรับ ผมตอ้งการเปิดบญัชเีงนิฝาก

ครับ 
Somchai :  What kind of bank account 

would you like to open, current  
 or savings? 
 (วอ้ท คายด ์ออ๊ฟ แบงฺ๊ค แอค๊เคา้นท์ 

วูด้ ย ูไลค้ ท ูโอเ๊พิน่, เคอ้รเ์ริน่ ออร 
เซฟ้วิงฺ่ส.) 

 ตอ้งการเปิดบญัชเีงนิฝากประเภทไหนดี
ครับ กระแสรายวนัหรอืฝากออมทรัพย ์

Tom       :  Savings. 
 (เซฟ้วิงฺ่ส.) 
 บญัชอีอมทรัพย ์

Somchai :  Please fill out this form and 
sign your name here. How much  
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 money would you like to deposit, 

sir? 
 (พลสี ฟิลฺล เอา๊ท ธสิ ฟ่อรม์ แอนฺด 

ซายฺน ยวัร เนม เฮีย่ร.  ฮาว มัช มันนี ่วูด้ 
ย ูไลค้ ท ูดพีอ้สทิ, เซอ่ร?) 
กรณุากรอกแบบฟอรม์แลว้ลงชือ่ตรงนี ้ 
คณุตอ้งการฝากเงนิเทา่ไหรค่รับ 

Tom       :  10,000 Baht. 
       (เท็น ทา้วซันฺ่ด บา้ท.) 
       หนึง่หมืน่บาท 

Somchai :  Alright. Here is your account 
and an ATM card, sir.  

 (ออลไรท้. เฮยีร อสิ ยัวร แอค๊เคา้นท์ 
แอนฺด แอน เอ ท ีเอ็ม คา้รด์, เซอ่ร.) 

 เรยีบรอ้ยครับ นีบ่ญัชแีละบตัรเอทเีอ็ม
ของคณุ 

Tom       :  Thank you very much. 
      (แธง้คิว่ เวร้ี ่มัช.) 
      ขอบคณุมากครับ 

Somchai    :  My pleasure. 
      (มาย เพลเ้ชอ่ร.)  
       ยนิดคีรับ 
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Conversation 2 : A conversation at a post 
office between a Thai worker (Manop) and a 
foreign client (Tim) who wants to send a 
parcel. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่  แอท้ อะ 
โพสฺ้ท ออ๊ฟฟิซ บทีวนี อะ ไท ้ เวริค์เคอ่รส์ มานพ 
แอนฺ๋ด อะ ฟอเรน คลา้ยอันฺ้ท ทมิ ฮ ูวอ้นฺทส์ ท ูเซนฺ็ด 
อะ พา้รเซิล่)  
บทสนทนาในทีทํ่าการไปรษณียร์ะหวา่งมานพพนัก 
งานไทย กบัทมิ ลกูคา้ตา่งชาตซิ ึง่ตอ้งการสง่พัสด ุ

 
Manop :  Good morning. What can I do 

for you? 
 (กูด้ มอ้รนิง่. วอ้ท แคน ไอ ด ูฟอร ย?ู) 
 สวสัดคีรับ มอีะไรใหช้ว่ยครับ 
Tim :  Good morning. I would like to 

send this parcel by airmail. 
 (กูด้ มอ้รนิง่. ไอ วูด้ ไลค้ ท ูเซนฺ็ด ธสิ 

พา้รเซิล่ บาย แอรเ์มล.) 
 สวสัดคีรับ ผมตอ้งการสง่พัสดไุปรษณีย์

กลอ่งนีท้างอากาศ 
Manop :  Where would you like to send it 

to, sir? 
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 (แวร วูด้ ย ูไลค้ ท ูเซน็ด อทิ ท,ู  
 เซอ้ร?) 
 ตอ้งการจะสง่ไปทีใ่หนครับ 
Tim :  Amphoe Meung, Chiang Mai  
 (อําเภอเมอืง, เชยีงใหม)่ 
 อําเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม ่
Manop:   Well, it costs 500 baht, sir.  
 (เวล่ล, อทิ คอ้สฺทส์ ไฟ้ฟ ฮัน้เดร็ด  
 บาท, เซอ้ร) 
 คา่สง่ 500 บาทครับ 
Tim: :  Oh! It’s too expensive. How 

about by surface mail? 
 (โอห๊! อทิส ทู ้เอ็กซเพน้ซฟี. ฮาว 

อะเบา๊ท บาย เซอ้รเ์ฟซ เมล?) 
 โอโ้ห น่ันแพงเกนิไป ถา้สง่แบบธรรมดา

เทา่ไรครับ 
Manop: :  Two hundred, sir. But it would 

take almost a week. 
 (ทู ้ฮนัเดร็ด, เซอ่ร.  บั๊ท อทิ วูด้ เทค้ 

ออลโมสฺ้ท อะ วคี.) 
 สองรอ้ยบาทครับ แต่

อาจตอ้งใชเ้วลาเกอืบ
หนึง่อาทติย ์
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Tim: :  That’s ok. 
 (แธท้ส โอเค.) 
 ไมเ่ป็นไรครับ 
   
IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การใชก้รยิาชว่ย would like (’d like) 
 
การใชก้รยิาชว่ย would like ในประโยคบอกเลา่ 
(แสดงความตอ้งการ, ประสงค,์ ปรารถนา, อยาก) 
ประธาน + would like + กรยิาทีข่ ึน้ตน้ดว้ย to 
●  I’d like to withdraw $200. 
    ฉันตอ้งการถอนเงนิ 200 เหรยีญ 
●  I’d like to update my bank account. 
    ฉันตอ้งการบนัทกึรายการลา่สดุในบญัชเีงนิฝาก 
●  I’d like to send this parcel by airmail.  
    ฉันตอ้งการสง่พัสดกุลอ่งนีท้างอากาศ 
 
การใชก้รยิาชว่ย would like ในประโยคคําถาม 
คําถาม + would + ประธาน + like + 
กรยิาทีข่ ึน้ตน้ดว้ย to 
●  What would you like to do? 
    คณุตอ้งการจะทําอะไร 
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●  What kind of account would you like to 
open? 
    คณุตอ้งการเปิดบญัชปีระเภทไหน 
●  How much money would you like to 
withdraw? 
    คณุตอ้งการถอนเงนิเทา่ไหร ่
●  Where would you like to send this letter? 
    คณุตอ้งการสง่จดหมายนีไ้ปทีไ่หน 
 
 

V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = 
กจิกรรม 
Mr. Postman : Each trainee 
chooses a province in Thailand 
that he/she likes most. Every 

trainee is supposed to remember all the 
provinces and trainees who have chosen 
them. Use a small piece of paper as a letter, 
hand it to someone and say “I would like to 
send this letter to _____(name of a 
province)”. The trainee who has received the  
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letter plays the postman, sending it to the 
right trainee corresponding to the province  
mentioned by the sender, then he/she can 
become the sender.  
 
บรุษุไปรษณีย ์
ผูเ้ขา้รับการฝึก
แตล่ะคนเลอืกจังหวดั 
มาหนึง่จังหวดั 
บอกใหท้กุคนในชัน้รูว้า่ 
จังหวดัทีต่นเลอืกคอือะไร  
ผูเ้ขา้รับการฝึกทกุคนตอ้งพยายามจําใหไ้ดว้า่ ผูเ้ขา้รับ
การฝึกคนไหนเลอืกจังหวดัอะไร วทิยากรใชก้ระดาษ 
แผน่เล็กแทนจดหมาย   โดยวทิยากรเป็นผูเ้ร ิม่ตน้สง่ 
จดหมายใหผู้เ้ขา้อบรมคนใดคนหนึง่  พรอ้มกลา่ววา่  
I would like to send this letter to 
___(ชือ่จังหวดั).  
ผูเ้ขา้รับการฝึกคนดงักลา่วจะตอ้งสง่ตอ่จดหมายไปให ้
ตรงกบับคุคลทีเ่ลอืกจังหวดันัน้แลว้จงึจะสามารถเลอืก 
จังหวดัทีต่นอยากสง่จดหมายตอ่ไปได ้
วทิยากรอาจกําหนดเวลาผูถ้อืจดหมายเป็นคนสดุทา้ย 
กอ่นทีจ่ะหมดเวลาถอืวา่ไมส่ามารถสง่จดหมายได ้
สําเร็จ 
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Cultural tips 
(ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
ในภาษาองักฤษมคํีาใหเ้ลอืกใชม้ากมายเพือ่แสดง 
ความตอ้งการ ความประสงค ์หรอืความปรารถนา  
การใชก้รยิา would like (’d like) เป็นการแสดงความ 
ตอ้งการอยา่งสภุาพและมักใชใ้นเวลาทีผู่พ้ดูตอ้งการ 
ขอรอ้งใหผู้อ้ ืน่ทําอะไรให ้ 
 
คําอืน่ๆทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงไดแ้ก ่ 
want - เป็นคําทีใ่ชไ้ดท้ั่วไป 
feel like – ภาษาพดูแบบเป็นกนัเอง,ไมเ่ป็นทางการ 
(feel like + กรยิาing) 
wish – ความปรารถนาทีย่ากจะเป็นจรงิได ้
willing  - 
ตอ้งการทําบางอยา่งเนือ่งจากเห็นวา่เป็นสิง่ทีค่วรกระ
ทํา 
would love –  
ตอ้งการทําอยา่งมากและจะม ี
ความสขุ ถา้หากไดทํ้าสิง่นัน้ 
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โมดลูที ่2 
บทที ่8 : การแสดงความคดิเห็นและอารมณ ์
ความรูส้กึ 

 
 Track 8 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. think 
ธิงฺ้ค 

คดิ 
 

2. believe 
บลีีฟ้ 

เชือ่ 
 

3. opinion 
โอพีเ้นีย่น 

ความคดิเห็น 
 

4. idea 
ไอเดีย้ 

ความคดิเห็น 
 

5. according to 
แอค๊คอ้รด์ดิง้ ท ู

ตามที/่ 
ตามความคดิเห็นของ 

6. agree 
อะกรี ้

เห็นดว้ย 
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7. disagree 

ดสิอะกรี ้
ไมเ่ห็นดว้ย 

 
8. feeling 

ฟ้ีลลิง่ 
ความรูส้กึ 

 
9. like 

ไลค้ 
ชอบ 

 
10. dislike 

ดสิไลค้ 
ไมช่อบ 

 
11. love 

เลฟิ 
ชอบ/ รัก 

 
12. hate 

เฮท้ 
เกลยีด 

 
13. enjoy 

เอ็นจอ้ย 
สนุก 

 
14. be fond of 

บ ีฟอนฺด ออ๊ฟ 
ชอบ 

15. be sick of 
บ ีซคฺิค ออ๊ฟ 

เบือ่ 
 

16. favorite 
เฟ้เวอรทิ 

โปรดปราน 
 

17. Oh! 
โอห้ ์

แสดงความดใีจ, 
แปลกใจ 

18. Aha! 
อาฮา้ 

แสดงความสมหวงั 
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19. Ouch! 

เอา๊ช 
แสดงความเจ็บปวด 

20. Gosh! 
กอ๊ช 

คําผรสุวาท 
 

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

1.  I believe (that) ____ 
     (ไอ บลีีฟ้ แธท _______) 
     ฉันเชือ่วา่ ____ 

2.  I think (that) ____ 
     (ไอ ธิงฺ้ค แธท ________) 
     ฉันคดิวา่ ____ 

3.  I have a feeling (that) ____ 
     (ไอ แฮฟ้ อะ ฟ้ีลลิง่ แธท ________) 
     ฉันมคีวามรูส้กึวา่ _____ 

4.  I feel (that) ____ 
     (ไอ ฟ้ีล แธท _________) 
     ฉันรูส้กึวา่ _____ 

5.  I agree. 
     (ไอ อะกรี.้) 
     ฉันเห็นดว้ย 
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6.  You’re right. 
     (ยัวร ไรท้.) 
     คณุพดูถกู 

7.  I strongly agree with _________ 
     (ไอ สตร๊องลี ่อะกรี ้วธิ _________) 
     ฉันเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบั _________ 

8.  I disagree. 
     (ไอ ดสิอะกรี.้) 
          ฉันไมเ่ห็นดว้ย 

9.  I don’t think so. 
     (ไอ ดอ้นฺท ธิง้ค โซ.) 
          ฉันไมค่ดิอยา่งนัน้ 

10. I have no idea.  
      (ไอ แฮฟ้ โน ไอเดยี.) 
      ฉันคดิไมอ่อก 

11. That’s a good idea. 
      (แธท้ส อะ กูด๊ ไอเดยี.) 
      น่ันเป็นความคดิทีด่มีาก 

12. In my opinion ____ 
      (อนิ มาย โอพเินีย่น _______) 
      ในความเห็นของฉัน ____ 
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13. I like ____      
     (ไอ ไลค้ _______ 
     ฉันชอบ ________ 
14. I’m fond of ____ 

      (แอม ฟ้อนฺด ออ๊ฟ _______) 
      ฉันชอบ ____ 

15. I hate ____ 
      (ไอ เฮท้ _______) 
      ฉันเกลยีด ______ 

16. I can’t stand_____ 
      (ไอ คา้นฺท/แคนฺ้ท สแตนฺ้ด ____) 
      ฉันทนไมไ่ด/้ไมช่อบ ____ 

17. My favorite ____ is ____ 
      (มาย เฟ้เวอริท่ ____ อสิ ____) 
      ____ ทีฉั่นโปรดปรานคอื ____ 

 
III.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = 
บทสนทนา 
Conversation 1 : Three workers (Sak, Korn, 
and Alan) are discussing whether they should 
replace the old machine with a new one.  
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(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั: ธร ี เวริค์เคอ่รส์ ศกัดิ ์กร แอนฺด 
แอล้นั อาร ดสิคัส้ซิง่ เวเ้ธอ่ร เธย ์ชูด้ รเีพลซ ธ ิโอลฺด 
แมชนี วธิ อะ นวิ วนั)  
บทสนทนาระหวา่งคนงานสามคน ศกัดิ ์กร และ อลนั 
ซึง่กําลงัปรกึษากนัวา่พวกเขาควรจะเปลีย่นเครือ่งจักร 
ตวัใหมแ่ทนทีเ่ครือ่งจักรตวัเกา่หรอืไม ่ 

 
Sak :  I think we should replace the 

old machine with a new one.  
 (ไอ ธิงฺ้ค ว ีชูด้ รเีพลซ ธ ิโอลฺด แมชนี 

วธิ อะ นวิ วนั.) 
 ผมคดิวา่เราน่าจะซือ้เครือ่งจักรใหม ่
Alan :  Why do you say that? 
 (วาย ด ูย ูเซย ์แธท?) 
 ทําไมละ่ 
Sak :  It stopped functioning again 

this morning. 
 (อทิ สตอ๊พฺด ฟัง้ชัน่นิง่ อะเกน้ ธสิ  
 มอ้รนิง่.) 
 เมือ่เชา้นี ้เครือ่งจักรของเราเสยีอกีแลว้ 

Korn       :  I agree. This machine is very 
       old. We should buy a new one. 
 (ไอ อะกรี.้ ธสิ แมชนี อสิ เวร้ี ่โอลฺ้ด. 
  ว ีชูด้ บาย อะ นวิ วนั.) 
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 ผมเห็นดว้ย เครือ่งจักรเครือ่งนีเ้กา่มาก

แลว้ น่าจะซือ้ใหมเ่สยีท ี
Alan :  In my opinion, a new machine 

would cost a lot. 
 (อนิ มา้ย โอพเินีย่น, อะ นวิ แมชนี วูด้ 

คอ้สฺท อะ ล็อท.) 
 ในความคดิผม เครือ่งจักรใหมม่รีาคา

แพงมาก 
Korn   :  I know, but we can produce 
      more with the new machine.  

(ไอ โน่ว, บั๊ท ว ีแคน โพรดิว้ซ มอร 
 วธิ เธอะ นวิ แมชีน้.) 

ผมรู ้แตเ่ราจะผลติไดม้ากขึน้ถา้มี
 เครือ่งใหม ่
Sak :  The manager might agree with 

you, Korn.  
 (เธอะ แมเ้นเจอ้ร ไมท้ อะกร ีวธิ ย ู,กร.) 
 ผูจั้ดการน่าจะเห็นดว้ยกบัคณุนะกร 
Alan    :  You’re right. I believe we should 
       talk to the manager. 

(ยัวร ไรท้. ไอ บลีีฟ้ ว ีชูด้ ทอ้ลค์ ท ู
       เธอะ แมเ้นเจอ้ร.) 

คณุพดูถกู ผมเห็นวา่เราน่าจะไปคยุ
       กบัผูจั้ดการ 
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Korn    :  That’s a good idea. 

       (แธท้ส อะ กูด๊ ไอเดยี.) 
       น่ันเป็นความคดิทีด่ ี

  
 
 
 
 
 
 
Conversation 2 : A conversation in the 
canteen between a Thai worker (Manop) and 
a foreign manager (Tom)  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ อนิ เธอะ 
แคนทีน้ บทีวนี อะ ไท ้ เวริค์เคอ่ร มานพ แอนฺด อะ 
ฟอเรน แมเ้นเจอ้ร ทอม)  
บทสนทนาในหอ้งอาหารพนักงานระหวา่งมานพ
คนงานไทย กบัทอม ผูจั้ดการชาวตา่งชาต ิ

 
Manop :  Hi, Tom. What will you have for 

lunch? 
 (ฮา้ย, ทอม. วอท วลฺิล ย ูแฮฟ้ ฟอร 

ลัน้ช?) 
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 สวสัดทีอม กลางวนันีค้ณุจะกนิอะไร 
Tom :  I don’t know. I still have no 

idea. 
 (ไอ ดอ้นฺท โนว. ไอ สตลิล ์แฮฟ้ โน  
 ไอเดีย้)  
 ไมรู่ส้ ิผมยังคดิไมอ่อก 
Manop :  Why don’t you try “Tom Yum 

Kung”? It tastes good. 
 (วาย ดอ้นฺท ย ูทราย “ตม้ยํากุง้”?  
 อทิ เทสฺ้ทส์ กูด้.) 
 ลองชมิตม้ยํากุง้ส ิอรอ่ยนะ 
Tom :  Well, I like seafood but I don’t 

like “Tom Yum Kung” because it’s 
too hot.   

 (เวล่ล, ไอ ไลค้ ซฟีู้ด บัท้ ไอ ดอ้นฺท 
ไลค้ ”ตม้ยํากุง้” บคีอส อทิส ทู ้ฮอ้ท.) 

 ผมชอบอาหารทะเล แตไ่มช่อบตม้ยํากุง้
เพราะเผ็ดเกนิไป 

 Manop        :  I’m fond of seafood, too. My 
       favorite dish is prawn with  

 garlic and pepper.  Do you want to 
try it? 
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 (แอม ฟ้อนฺด ออ๊ฟ ซฟีู้ด, ทู.่ มาย เฟ้

เวอริท่ ดิช้ อสิ พรอน วธิ กา๊รลิค่ แอนฺด 
เพพ้เพอ่ร. ด ูย ูวอ้นฺท ท ูทราย  อิ๊ท?) 

 ผมก็ชอบอาหารทะเล ผมชอบกุง้ทอด
กระเทยีมพรกิไทย คณุอยากลองดไูหม 

Tom: I don’t think so. I hate garlic. It 
smells bad. 

 (ไอ ดอ้นฺท ธิง้ค โซ. ไอ เฮท้ การลิค่. 
อทิ สเมลลส์ แบด๊.) 

 ไมด่กีวา่ ผมเกลยีดกระเทยีม มันมกีลิน่
แรง 

Manop: Ok. I think you might like fried 
rice. 

 (โอเ๊ค.่ ไอ ธิง้ค ย ูไมท้ ไลค้ ฟรายฺด 
ไรซ้.) 

 อยา่งนัน้ ผมวา่คณุน่าจะชอบขา้วผัด 
Tom: Aha! I think I’ll have seafood    

   fried rice.  
   (อาฮา้! ไอ ธิง้ค ไอล แฮฟ ซฟีู้ด 
   ฟรายฺด ไรซ้.) 
    ดลีะ่ ถา้อยา่งนัน้ผมจะกนิขา้วผัดทะเล 
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IV.  Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การใชก้รยิาชว่ย (verb to be) 
กบัคาํทีใ่ชบ้อกอารมณ์และ ความรูส้กึ 
 
มคํีาทีใ่ชแ้สดงอารมณ์และความรูส้กึจํานวนมากทีเ่ป็น
คําคณุศพัท ์(adjective) 
ดงันัน้การใชคํ้าเหลา่นีใ้นระดบัประโยคตอ้งใชก้รยิา 
ชว่ย (verb to be) ตวัอยา่งเชน่  
 
●  He is fond of golf. 
    เขาชอบกอลฟ์ 
●  My wife is sick of cooking. 
    ภรรยาผมเบือ่ทําอาหาร 
●  I am interested in this book. 
    ฉันสนใจหนังสอืเลม่นี ้
●  The workers are angry. 
    กลุม่คนงานกําลงัโกรธ 
●  My daughter is crazy about Korean bands. 
    ลกูสาวของฉันคลัง่ไคลว้งดนตรเีกาหล ี
●  Bangkokians are tired of heavy traffics    
    after heavy rains. 
    คนกรงุเทพฯ เบือ่รถตดิมากๆ หลงัฝนตกหนัก 
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V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
 
What do you like? : In pairs, give your 
partner a list of your favorite dishes, books, 
television programs, etc. Also, include some 
that you hate. Then tell your partner about 
yourself in general.  From the list, let your 
partner guess which your favorite items are.  
Use expressions such as: 
I think you like ____ ,  
I guess you hate ____ ,  
Your favorite program is ____ .      
 
ทายสฉินัชอบอะไร 
วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการฝึก
สนทนาเป็นคู ่  
โดยใหแ้ตล่ะคนเขยีนรายการสิง่ 
ของทีต่วัเองชอบ   แลว้ใหใ้ส ่
สิง่ของทีต่นไมช่อบเขา้ไปดว้ย อาจใหผู้เ้ขา้รับการ ฝึก
แนะนําตวัเองหรอืเลา่เรือ่งทั่วไปเกีย่วกบัตวัเองใหคู้ ่
ของตนฟังกอ่น    จากนัน้ใหเ้พือ่นทายจากรายการวา่ 
อะไรคอืของทีช่อบหรอืไมช่อบ ใชป้ระโยคอยา่งเชน่ 
I think you like ____ ,  
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You hate ____ ,  
Your favorite program is ____ .      
 
 
Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
♣  ชาวตะวนัตกมักแสดงความคดิเห็นของตนเองได ้
อยา่งเต็มทีไ่มว่า่จะเป็นการแสดงความเห็นดว้ยหรอื 
ไมเ่ห็นดว้ยก็ตาม 
♣  ทกุคนมสีทิธแิสดงความคดิเห็นของตนเองอยา่ง
เทา่เทยีมกนั  และความขดัแยง้ทางความคดิในเรือ่ง
การงานจะไมม่ผีลกบัความสมัพันธน์อกเวลางาน 
♣  เป็นมารยาททีจ่ะไมพ่ดูแทรกหรอืแสดงความคดิ 
เห็นของตนในขณะทีค่นอืน่กําลงัพดู 
♣  เพือ่ความสภุาพในการแสดงความเห็นโตแ้ยง้ 
เราอาจใชสํ้านวนอยา่งเชน่   I know, but ___   
หรอื I see your point, but ____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 139
โมดลูที ่2 
บทที ่9 : รายงานการปฏบิตังิานเบือ้งตน้ 

 
 Track 9 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. report 
รพีอ้รท์ 

รายงาน 
 

2. record 
รคีอ้รด์ 

บนัทกึ 

3. quality 
ควอ้ลทิี ่

คณุภาพ 
 

4. standard 
สแตน๊ดารด์ 

มาตรฐาน 
 

5. successful 
ซคัเซสฟู่ ล 

ประสบผลสําเร็จ 

 
6. unsuccessful 

อนัซคัเซสฟู่ ล 
ไมป่ระสบ ผลสําเร็จ 

7. satisfactory 
แซท้สิแฟ้คทอรี ่

น่าพงึพอใจ 
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8. fair 

แฟฺร 
พอใชไ้ด ้

 
9. excellent 

เอ็กซเซลเลนฺ่ท 
ดเียีย่ม 

10. result 
รซีัลฺ้ท 

ผลลพัธ ์
 

11. produce 
โพรดิ๊วซ/
พรอดิ๊วซ 

ผลติ 
 

12. production 
โพรดัค้ชัน่ 

การผลติ 
 

13. neat 
นีท้ 

ประณีต 
 

14. rough 
รัฟ 

หยาบ,ไมล่ะเอยีด 

15. effective 
อเิฟ้คถฟี 

มปีระสทิภาพ 

16. failure 
เฟลเลยีร 

ลม้เหลว 
 

17. reward/ 
to reward 
รวีอ้รด์/ 
ท ูรวีอ้รด์ 

 

รางวลั/ใหร้างวลั 
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18. progress 

โพรเกรสฺ 
ความกา้วหนา้ 

19. achievement 
อะชฟีเมนฺ่ท 

ความสําเร็จ 

20. problem 
พรอ้พเบลม้ 

ปัญหา 

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

1. How is ____? 
 (ฮาว อสิ ________) 
 ____ เป็นอยา่งไรบา้ง  
2.  How about ____? 
 (ฮาว อะเบา๊ท _______) 
 ____ เป็นอยา่งไรบา้ง 
3.  What is going on with ____? 
 (วอ้ท อสิ โกอ๊ิง้ ออน วธิ ______?) 
 ____ เป็นอยา่งไรบา้ง 
4. It went smoothly. 
 (อทิ เวนฺ้ท สมธูลี.่) 
 ราบรืน่ด ี
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5. There are some problems with __ .
 (แธร ์อาร ซมั พรอ้พเบลมฺ้ส วธิ _____ .) 

 มปัีญหาเรือ่ง ____  
6. What is the result of ____? 
 (วอ้ท อสิ เธอะ รซีัลฺ้ท ออ๊ฟ _______?) 
 ผลของ ____ เป็นอยา่งไรบา้ง 
7. The result is satisfactory. 
 (เธอะ รซีัลฺ้ท อสิ แซท้สิแฟ้คทอรี.่) 
 ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ 
8. It’s effective. 
 (อทฺิส อเิฟ้คถฟี.) 
 มปีระสทิธภิาพ 
9. It was not successful. 
 (อทิ วอ้ส น็อท ซัค่เซสฟู่ ล.) 
 ไมป่ระสบความสําเร็จ 
10. The products are of excellent quality. 
 (เธอะ โพรด้ัคฺ่ส อาร ออ๊ฟ เอ็กซเซลเลนฺ่ท 
 ควอ้ลทิี.่) 
 ผลผลติ/ผลติภณัฑม์คีณุภาพดเียีย่ม 
11. The products are high standard. 
 (เธอะ โพรด้คฺัส อาร ไฮ สแตนดารด์.) 
 ผลผลติ/ผลติภณัฑม์มีาตรฐานสงู 
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12. The products are neat.  
 (เธอะ โพรด้ัคฺ่ส อาร นีท้.) 
 ผลผลติ/ผลติภณัฑม์คีวามประณีต 
13. I’ve already ____ 
 (ไอฟ้ ออลเรด้ดี ้______) 
 ฉันได ้____ เรยีบรอ้ยแลว้ 
14. The workers have made ____ . 

 (เธอะ เวริค์เคอ่รส์ แฮฟ้ เมด้ _____ .) 
 คนงานไดผ้ลติ ____ 

15. We have produced 
____. 
 (ว ีแฮฟ้ โพรดิว้ซด์ 
_____.) 

 เราไดผ้ลติ ____  
 

 
III.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = 
บทสนทนา 
Conversation 1 : A conversation in a textile 
factory between the general manager (John) 
and a production worker (Saksit) who is 
reporting the result of a new production 
process.  
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(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ อนิ อะ 
เท็กซไทล แฟ้คทอรี ่บทีวนี เธอะ เจเนอร่ัล แมเ้น 
เจอ้ร จอหน์ แอนฺด อะ โพรดั๊คชัน่ เวริค์เคอ่ร 
ศกัดิส์ทิธิ ์ฮ ูอสิ รพีอ้รท์ทิง่ เธอะ รซีัลฺ้ท ออ๊ฟ อะ นวิ  
โพรดั๊คชัน่ โพรเ้ซส.)  
บทสนทนาในโรงงานสิง่ทอระหวา่งจอหน์ ผูจั้ดการทั่ว 
ไปกบัศกัดิส์ทิธิ ์ คนงานฝ่ายผลติ ซึง่กําลงัรายงานผล
ของกระบวนการผลติสนิคา้ระบบใหม ่
 
John :  How is the new production 

process? 
 (ฮาว อสิ เธอะ นวิ โพรดั๊คชัน่ โพร ้

เซส?) 
 ขัน้ตอนการผลติแบบใหมเ่ป็นอยา่งไร

บา้ง 
Saksit :  It went smoothly, sir.   

         (อทิ เวนฺ้ท สมธูลี,่ เซอ่ร.) 
         ราบรืน่ดคีรับ 

John :  Good. 
 (กูด้) 
 ด ี
Saksit :  We produce more products 

than we used to.  
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 (ว ีโพรดิว้ซ มอร โพรด้ัค่ทส์ แธน ว ี

ยูสฺ้ด ท.ู)  
 เราผลติสนิคา้ไดม้ากกวา่เมือ่กอ่น 
John :  Remember, the quality of the 

fabric is important. 
 (รเีมม้เบอ้ร, เธอะ ควอ้ลทิี ่ออ๊ฟ เธอะ 

ฟ้าบรคิ/แฟ้บรคิ อสิ อมิพอ้รแทนฺ่.) 
 อยา่ลมืวา่คณุภาพของผา้เป็นสิง่สําคญั 

Saksit :  Of course, sir.  The fabric is of 
excellent quality. 

 (ออ๊ฟ คอรส์, เซอ่ร. เธอะ ฟ้าบรคิ/แฟ้บ
ริค่ อสิ ออ๊ฟ เอ็กซเซลเลนฺ่ท ควอ้ลทิี.่) 

 แน่นอนครับ ผา้มคีณุภาพดเียีย่ม 
John :  How about the workers? What 

do they think about the new 
process? 

 (ฮาว อะเบา๊ท เธอะ เวริค์เคอ่รส์? วอ้ท 
ด ูเธย ์ธิงฺ้ค อะเบา๊ท เธอะ นวิ โพรเ้ซส.) 

 แลว้คนงานละ่ คนงานคดิอยา่งไรกบั
ขัน้ตอนการผลติแบบใหม ่

Saksit :  They think the new process is 
effective and makes their job 
easier, sir. 
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 (เธย ์ธิงฺ้ค เธอะ นวิ โพรเ้ซส อสิ  

          อเิฟ้คถฟี แอนฺด เมคฺ้ส แธร จ๊อบ  
          อี๊ซเิออ้ร, เซอ่ร.) 
          คนงานคดิวา่ขัน้ตอนการผลติแบบ  
          ใหมม่ปีระสทิธภิาพและทําใหง้าน    

               งา่ยขึน้ครับ 
John  :  Good job! 

   (กูด๊ จ๊อบ)   
  ดมีาก 

 
 
Conversation 2 : A conversation between the 
general manager (John) and his secretary 
(Jitra) in the office.   
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี เธอะ 
เจเนอร่ัล แมเ้นเจอ้ร จอหน์ แอนฺด ฮสิ เซค็เครท้แทรี ่
จติรา อนิ ธ ิออ๊ฟฟิซ)  
บทสนทนาระหวา่งจอหน์ ผูจั้ดการทั่วไป กบั จติรา 
เลขานุการในสํานักงาน 

 
John :  Did anybody call while I was 

away?  
 (ดิ๊ด เอน๊ีบ่อดี ้คอลฺล วายฺล ไอ วอ้ส  
 อะเวย้)์ 
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 มใีครโทรมาระหวา่งทีผ่มไมอ่ยูไ่หม 

 Jitra    :  Yes, sir. Mr. Smith said he 
       wanted to meet you.  

 (เยส้, เซอ่ร. มสิเตอ้ร สมธิ เซด ฮ ี 
 วอ้นเทด ท ูมีท้ ย.ู) 
 มคีะ่ คณุสมธิอยากพบทา่นคะ่ 

John :  Did he say why? I just talked 
to him yesterday. 

 (ดิ๊ด ฮ ีเซย ์วาย? ไอ จัสฺท ทอ้ลคฺ์ท ท ู
ฮมิ เยสเทอ่รเดย)์ 

 เขาบอกไหมวา่ทําไม ผมเพิง่จะคยุกบั
เขาไปเมือ่วานนีเ้อง 

Jitra :  I heard there are some 
problems with exporting, sir. 

 (ไอ เฮริด์ แธร อาร ซมั พรอ้พเบลมฺ่ส 
วธิ เอ็กซพอ้รท์ทิง่, เซอ่ร) 

 ดฉัินไดย้นิวา่มปัีญหาเรือ่งการสง่ออกคะ่ 
John : Tell him to meet me this 

afternoon. 
 (เทลฺ้ล ฮมิ ท ูมที ม ีธสิ อา๊ฟเทอ่รนู่น.) 
 บอกเขาใหม้าพบผมบา่ยนีเ้ลย 
Jitra :  Yes, sir.  
 (เยส้, เซอ่ร.) 
 ไดค้ะ่ 
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John :  By the way, I want to talk to 

Mrs. Suda. 
 (บา๊ย เธอะ เวย.์ ไอ วอ้นฺท ท ูทอ้ลค์ ท ู

มสิซสิ สดุา) 
 อกีอยา่ง ผมอยากคยุกบัคณุสดุา 

Jitra :  I’ve already confirmed your 
appointment with her. She’ll meet 
you tomorrow at 9 o’clock.  

 (ไอฟ้ ออลเรด้ดี ้คอนเฟ้ิรมฺ์ด ยัวร แอพ๊
พอ้ยเมนฺ่ท วธิ เฮอร. ชลี มที ย ูทมูอ้โรว่ 
แอท้ ไน่น โอคลอ่ค) 

 ดฉัินไดย้นืยันการนัดของทา่นกบัคณุ
สดุาแลว้คะ่ คณุสดุาจะมาพบทา่นวนั
พรุง่นีเ้กา้โมงเชา้ 

John :  Very good. 
 (เวรี ่กูด๊) 
 ดมีาก 
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IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การใช ้ Past Simple Tense  
 
1.  เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตี และสิน้สดุแลว้ ม ี
Adverb บอกเวลาในอดตีกํากบัดว้ย เชน่ 
●  We went to Ayudhaya last Saturday. 
    เราไปอยธุยาเมือ่วนัเสารท์ีแ่ลว้ 
●  There was a terrible flood in this area three 
years ago. 
    เมือ่สามปีกอ่นเกดิน้ําทว่มอยา่งหนักในบรเิวณนี ้
 
2. เหตกุารณ์หนึง่กระทําเป็นประจําในอดตี แตบ่ดันี้
ไมไ่ดทํ้าอกี 
●  Before teaching here, Mr.Brown taught at 
a small private school in Saraburi. 
    กอ่นทีจ่ะมาสอนทีน่ี ่มสิเตอรบ์ราวนส์อนทีโ่รงเรยีน 
เอกชนเล็กๆ แหง่หนึง่ในสระบรุ ี
●  I walked past this noodle stand everyday 
when I studied in Ramkhamhaeng University. 
    ฉันเดนิผา่นแผงกว๋ยเตีย๋วนีท้กุๆ วนัตอนทีฉั่นเรยีน
หนังสอือยูท่ีม่หาวทิยาลยัรามคําแหง 
 
3. เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในชัว่ระยะเวลาหนึง่ในอดตี และ
ระยะเวลานัน้ไดล้ว่งเลยมาแลว้ เชน่ 
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●  John spent time preparing for the final 
exam all day long.  
    จอหน์เตรยีมเอกสารสําหรับการสอบปลายภาค
ตลอดทัง้วนั 
●  The baby cried all morning but now he’s 
sleeping happily. 
    เด็กทารกรอ้งไหโ้ยเยตลอดชว่งเชา้แตต่อนนีเ้ขา
นอนหลบัอยา่งมคีวามสขุ 
 
 
V.  Activity  
(แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
 
I’ve done that:  
Brainstorm activities that trainees are 
planning to do during the next vacation, 
including places they want to go. Try to make 
as many as possible. Write all of them on the 
board. Ask the class if any of them have 
done those activities, or been to those places 
before. Some trainees might say “I’ve 
watched that movie before” or “I’ve been to  
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Phuket island”. Let them share their 
experiences.    
 
ฉนัเคยทํา / ไปมาแลว้ 
ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกระดมสมองกจิกรรมทีต่อ้งการจะ 
ทําในวนัหยดุพักผอ่นทีกํ่าลงัจะมาถงึ หรอืสถานทีท่ี ่
ตอ้งการจะไปทอ่งเทีย่ว   เขยีนรายชือ่กจิกรรม และ 
สถานทีเ่หลา่นัน้บนกระดานโดยพยายามระดมสมอง 
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ จากนัน้ถามผูเ้ขา้รับการฝึกวา่มผีูใ้ด
ทีเ่คยทํากจิกรรมเหลา่นัน้หรอืเคยไปสถานทีท่ีเ่ห็นบน
กระดานมากอ่นหรอืไม ่ผูเ้ขา้รับการฝึกอาจใชสํ้านวน 
อยา่งเชน่ “I’ve watched that movie before” 
หรอื “I’ve been to Phuket island” อาจขอใหผู้เ้ขา้
รับการฝึกพดูเกีย่วกบักจิกรรมหรอืสถานทีด่งักลา่ว 
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Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
คณุสมบตัทิ ีด่สีาํหรบัผูป้ระกอบอาชพีรบัจา้ง 

การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะประกอบอาชพีรับจา้งถอืวา่
เป็นสิง่สําคญั ตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะทํางานนัน้ๆ ตดั
ปัญหาอปุสรรคทกุอยา่งออกไปหมด บคุคลดงักลา่ว
จะตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี ้

            ►   มสีขุภาพด ีเชน่ พยายาม
รักษาสขุภาพของตนเองใหแ้ข็งแรงทัง้
ดา้นกําลงักาย และกําลงัใจเพราะการ
เจ็บป่วยบอ่ย ๆ ยอ่มจะเป็นอปุสรรค

สําคญัในการทํางาน โดยเฉพาะงานทีม่กํีาหนดเวลา  
ทีแ่น่นอน   จะตอ้งระวงัเรือ่งสขุภาพเป็นอยา่งมาก ถา้ 
สขุภาพทางกายไมด่สีภาพทางจติใจก็เสือ่มโทรมไป
ดว้ย 

           ►  มมีนษุยสมัพนัธท์ ีด่ ีคอื การทําตนใหเ้ป็น
ประโยชนต์อ่ผูอ้ืน่ดว้ยความจรงิใจ  ใหค้วามรว่มมอืกบั
เพือ่นรว่มงาน พดูจาดว้ยความสภุาพ ทํางานดว้ยความ
กระฉับกระเฉงคลอ่งแคลว่มไีหวพรบิในการทํางานมี
ความรับผดิชอบในงานทีทํ่าการแสดงออกใหเ้ป็นที่
ยอมรับของบคุคลทัว่ไปเห็นใจบคุคลอืน่ สรา้งความ 
รูส้กึทีด่ตีอ่เพือ่นรว่มงาน 
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►  แสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอ ตอ้งรูจั้กคน้ควา้ศกึษา
เรือ่งราวเกีย่วกบัการประกอบอาชพีเพือ่ใหม้คีวามรู ้
ความชํานาญ ความเชีย่วชาญหรอืใหม้คีวามเขา้ใจใน
อาชพีของตนทีทํ่าอยูเ่ป็นอยา่งด ี

 ► ตรงตอ่เวลา ตอ้งเป็นคนทีต่รงตอ่เวลา ทํางาน
ตามเวลาทีกํ่าหนด ไมเ่อารัดเอาเปรยีบนายจา้ง  คนที่
ตรงตอ่เวลาเปรยีบเสมอืนกบัมคีวามซือ่สตัยต์อ่ตนเอง
และผูอ้ืน่ 

► ขยนัหม ัน่เพยีร ตอ้งเป็นคนไมป่ลอ่ยเวลาใหผ้า่น
ไปโดยเปลา่ประโยชน ์ปฏบิตังิานทีน่ายจา้งมอบหมาย
ใหด้ว้ยความขยันขนัแข็งและเสร็จทันเวลา เมือ่มี
ปัญหาขณะปฏบิตังิานก็แสวงหาแนวทางแกไ้ขใหด้ี
ทีส่ดุ 
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โมดลูที ่2 
บทที ่10 : ความปลอดภยัในการทาํงาน 

 
 Track 10 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. safe 
เซฟ 

ปลอดภยั 
 

2. danger 
แดนเจอ้ร 

อนัตราย 
 

3. hazard 
แฮซ้ัด่ 

อนัตราย 
 

4. fatal 
เฟ้ทั่ล 

อนัตรายถงึแกช่วีติ 

5. injured 
อิ๊นเจอ่รด์ 

บาดเจ็บ 
 

6. risk 
รสฺิค 

เสีย่ง, การเสีย่ง 

7. caution 
คอ้ชัน่ 

 

ความระมัด 
ระวงั 
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8. precaution 

พรคีอ้ชัน่ 
ความรอบคอบ, 
เตรยีมตวัลว่งหนา้ 

9. life insurance 
ไลฟ้ อนิชวัร่ันฺซ 

 

ประกนัชวีติ 

10. safeguard 
เซฟ้การด์ 

ป้องกนั, ปกป้อง 

11. fire exit 
ฟายเออ้ร เอ็กซทิ 

ทางหนไีฟ 

12. fire alarm 
ฟายเออ้ร 
อะลารม์ 

สญัญาณไฟไหม ้
 

13. fire  
extinguisher 
ฟายเออ้ร 
เอ็กซทิง้กวชิ 

เชอ่ร 

ถังดบัเพลงิ 

14. mask 
มา้สค์ 

หนา้กาก 
 

15. earmuffs 
เอยฺีรมัฟฺส 

ทีค่รอบห ู
 

16. helmet 
เฮลเมท 

 

หมวกนริภยั 
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17. flammable 

แฟลมมาเบิล้/
ฟลามมาเบิล้ 

ตดิไฟ 

18. poison 
พอ้ยซัน่ 

สารพษิ 
 

19. high voltage 
ไฮ โวล้เทจ่ 

ไฟฟ้าแรงสงู 

20. explosive 
เอ็กซโพลซ้ฟี 

วตัถรุะเบดิ 

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

1.  Safety First 
 (เซฟ้ตี ้เฟิรสฺ์ท) 
 ปลอดภยัไว ้
 กอ่น 

 
2.  Ear Protection   

 Required 
 (เอยีร โพรเทค้ชัน่ 

            รคีวา้ยเออ่รด์) 
            สวมเครือ่ง  
                                      ป้องกนัห ู



 157
 
 
3.    Hand Hazard  

(แฮนฺด แฮซ้ัด่) 
ระวงัมอื 

 
 
3. Wear Safety    

Helmet 
      (แวร เซฟ้ตี ้เฮลเมท) 
      สวมหมวกนริภยั 
 
5. Wear Shoes   
 (แวร ชูส่) 
 สวมรองเทา้ 
 
6. Wear Earmuffs  
 (แวร เอยีรมัฟฺส) 
 สวมทีค่รอบห ู
 
 
7 Wear Mask 
 (แวร มา้สค์) 
 สวมหนา้กาก 
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8. Hazardous 

Waste   
 (ฮาซะดัส่ เวสฺท)์  
 ขยะมพีษิ 
 
 
9.    Flammable Liquid 
 (แฟลมมาเบิล้/  
 ฟลามมาเบิล้ ลคิวิด่) 
 ของเหลวตดิไฟ 
 
 
 
10.  High Voltage 
  (ไฮ โวล้เทจ่) 
     

 ไฟฟ้าแรงสงู 
 
 
11. Invisible Radiation   
 (อนิวซิเิบิล้ เรดเิอช๊ัน่)  
 มรัีงสทีีม่องไมเ่ห็น 
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12. Avoid Eye or Skin     
      Exposure 
     (อะวอยฺด อาย ออร     
      สกนิ เอ็กซโพเ้ชอ่ร) 
 หลกีเลีย่งการสมัผัสทางตาและ     
      ผวิหนัง 
13. It’s dangerous. 
 (อทิส แดน๊เจอ้รัส) 
 อนัตราย 
14. You should ____ 
 (ย ูชูด้ ________) 
 คณุควรจะ ____ 
15. You should not ____ 
 (ย ูชูด้ นอ้ท _______) 
 คณุไมค่วรจะ ____ 

    
  
III.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = 
บทสนทนา 
Conversation 1 : A conversation in a factory 
between a supervisor (Tim) and a new worker  
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(Decha). Tim is showing Decha around the 
factory.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ อนิ อะ 
แฟ้คทอรี ่บทีวนี อะ ซพุเพอ่รไวเ้ซอ่ร ทมิ แอนฺด อะ  
นวิ เวริค์เคอ่ร เดชา.  ทมิ อสิ โชว้อิง้ เดชา อะราวนด์ 
เธอะ แฟ้คทอรี.่)   
บทสนทนาในโรงงานระหวา่งทมิ ผูค้วบคมุงานกบั 
เดชา คนงานใหม ่    ทมิกําลงัพาเดชาเดนิดรูอบๆ 
โรงงาน  
 
Tim :  When you enter the production 

area, you will see safety signs.  
 (เวน ย ูเอน๊เทอ่ร เธอะ โพรดั๊คชัน่ แอ

เรีย่, ย ูวลฺิล ซ ีเซฟ้ตี ้ซา่ยนส์.) 
 เมือ่คณุเดนิเขา้มาในพืน้ทีก่ารผลติคณุ

จะเห็นป้ายเกีย่วกบัความปลอดภยั 
Decha :  Those blue signs, yes, I see 

them. 
 (โธส้ บล ูซายนส์, เยส, ไอ ซ ีเธม) 
 ป้ายสน้ํีาเงนิตรงนัน้  เห็นแลว้ครับ 
Tim :  They remind you to wear gloves 

and shoes. 
 (เธย ์รมีายฺด ย ูท ูแวร กลัฟฺ้ส แอนฺด 

ชูส่.) 
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 เป็นป้ายเตอืนใหค้ณุสวมถงุมอืและ

รองเทา้ 
Decha       :  Ok. 

       (โอเ๊ค.่) 
        ครับ 

Tim :  And in case of fire, the fire 
exit is over there.  

 (แอนฺด อนิ เคส ออ๊ฟ ฟายเออ้ร, เธอะ 
ฟายเออ้ร เอ็กซทิ อสิ โอเวอ่ร แธร.) 

 ในกรณีเกดิไฟไหมท้างหนไีฟของเราอยู่
ตรงนัน้ 

Decha       :  I see. The green sign over 
       there that says “Fire Exit”. 

       (ไอ ซ.ี เธอะ กรนี ซายฺน โอเ๊วอ่ร 
       แธร แธท้ เซยส์ “ฟายเออ้ร เอ็ก ซทิ.) 

เห็นแลว้ครับ ป้ายสเีขยีวตรงนัน้ที่
       เขยีนวา่ ฟายเออ้ร ์เอ็กซทิ 
Tim :  Safety is our most important 

policy. 
 (เซฟ้ที ่อสิ อา๊วเวอ่ร โมสฺ้ท อมิพอ้ร

แทนฺ่ท โพล้ซิี.่) 
 ความปลอดภยัเป็นนโยบายทีสํ่าคญั

ทีส่ดุของเรา 
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Decha      :  I agree.   
       (ไอ อะกรี.้) 
       ผมเห็นดว้ยครับ 
 
 
Conversation 2 : A conversation in a factory 
between a supervisor (Tim) and a new worker 
(Decha).  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ อนิ อะ 
แฟ้คทอรี ่บทีวนี อะ ซพุเพอ่รไวเ้ซอ่ร ทมิ แอนฺด อะ 
นวิ เวริค์เคอ่ร เดชา)  
บทสนทนาในโรงงานแหง่หนึง่ระหวา่งทมิผูค้วบคมุ
งาน กบัเดชา คนงานใหม ่
 
Tim :  There are rules that you have 

to follow when working at this 
site. 

 (แธร อาร รลฺูส แธท้ ย ูแฮฟ้ ท ูฟ้อลโลว่ 
เวน เวริค์คิง่ แอท้ ธสิ ไซท้.) 

 เมือ่คณุทํางานทีพ่ืน้ทีต่รงนี ้คณุตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎ 

Decha :  Yes, what are they? 
 (เยส, วอ้ท อาร เธย)์ 
 กฎอะไรบา้งครับ 
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Tim :  The raw materials can be 

flammable so do not smoke in the 
working area. 

 (เธอะ รอว ์แมททเีรีย่ลฺส แคน บ ีแฟลม
มาเบิล้/ฟลามมาเบิล้ โซ ด ูนอท สโมค้ 
อนิ เธอะ เวริค์คิง่ แอเรีย่.) 

 วตัถดุบิของเราสามารถตดิไฟได ้ดงันัน้
หา้มสบูบหุรีใ่นพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

Decha :  I know, that’s very dangerous. 
 (ไอ โนว, แธทฺ้ส เวร้ี ่แดน๊เจอร่ัส.) 
 ผมทราบครับ มันอนัตรายมาก 
Tim :  Anyway, you should remember 

where the fire exit is. 
 (เอน๊ีเ่วย,์ ย ูชูด้ รเีมม้เบอ้ร แวร เธอะ 

ฟายเออ้ร เอ็กซทิ อสิ.) 
 อยา่งไรก็ตามคณุควรจําวา่ทางหนไีฟอยู่

ทีไ่หนไวด้ว้ย 
Decha :  Anything else? 
 (เอนีธ่งิ เอลฺ๊ซ?) 
 มอียา่งอืน่อกีไหมครับ 
Tim :  For your safety, 

you should wear a safety helmet 
before entering the production 
area. 
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 (ฟอร ยัวร เซฟ้ตี ้ย ูชูด้ แวร อะ เซฟ้ตี ้

เฮลเมท บฟีอร เอน๊เทอ่ริง่ เธอะ 
โพรดั๊คชัน่ แอเรีย่.)  

 เพือ่ความปลอดภยัของตวัคณุเอง คณุ
ควรสวมหมวกนริภยักอ่นเขา้ไปในพืน้ที่
การผลติ 

Decha :  Ok, I’ll remember that. Thank 
you.  

 (โอเ๊ค ไอล รเีมม้เบอ้ร แธท้. แธง้คิว่.) 
 ครับ ผมจะจําไว ้ขอบคณุครับ 
 
 
IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การใชป้ระโยคคาํส ัง่ (Imperative Sentences) 
ประโยคคําสัง่จะมโีครงสรา้งตา่งกบัประโยคบอกเลา่ 
คอืประโยคคําสัง่จะไมม่ปีระธานในประโยค 
และใชคํ้ากรยิาขึน้ตน้ประโยค ตวัอยา่งเชน่ 
●  Wear safety helmet.  
    สวมหมวกนริภยั 
●  Wear gloves. 
    สวมถงุมอื 
●  Beware forklift. 
    ระวงัรถยก 
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●  Beware slippery surface. 
    ระวงัพืน้ลืน่ 
●  Follow the rules strictly.  
    ปฏบิตัติามกฎอยา่งเครง่ครัด 
 
ในกรณีทีใ่ชเ้ป็นความหมายปฏเิสธหรอืสัง่หา้ม 
ขึน้ตน้ประโยคดว้ย Do not ____ หรอื Don’t ____ 
ตวัอยา่งเชน่ 
●  Do not enter. 
    หา้มเขา้ 
●  Do not smoke in the working area. 
    หา้มสบูบหุรีใ่นทีทํ่างาน 
 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
What is this sign?: Prepare a set of warning 
signs and other signs and let the trainees 
guess their meaning. 
 
เกมทายป้าย 
วทิยากรเตรยีมป้ายสญัลกัษณ์, ป้ายเตอืน, 
ป้ายบอกสภาวะ และ/หรอืป้ายหา้ม 
โดยตดัหรอืปิดสว่นทีเ่ป็นตวัอกัษรและคําอธบิายป้าย 
ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกทายความหมายของป้ายแตล่ะอนั 
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Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
ความปลอดภยัในการทาํงาน 
 

♠ การทํางานในคา่งประเทศ
ควรตอ้งใสใ่จในเรือ่ง
กฎระเบยีบเพือ่ความ
ปลอดภยัในการทํางานให ้

มาก   เพือ่ความปลอดภยัของตวัเราเองและผูอ้ืน่  
 
♠  ในการปฏบิตังิานในโรงงานสิง่ทีต่อ้งคํานงึถงึ
เสมอ  คอื ความปลอดภยั  โดยเฉพาะการผลติในภาค
อตุสาหกรรม  ซึง่มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะไดรั้บอนัตรายใน
การทํางาน  หากการ 
ป้องกนัไมรั่ดกมุเพยีงพอก็จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
ทัง้ผูป้ฏบิตังิาน วตัถดุบิ  และเครือ่งจักรในการผลติ  
♠  อบุตัเิหตสุว่นใหญเ่กดิขึน้จากเครือ่งจักรโดยการ
รูเ้ทา่ ไมถ่งึการณ์  และความประมาทของผูป้ฏบิตังิาน
เอง  
♠ นอกจากนีแ้ลว้สภาพแวดลอ้มในการทํางานก็
กอ่ใหเ้กดิอนัตรายไดเ้ชน่ การวางผังโรงงาน    
อากาศ  แสงสวา่ง เสยีง สิง่เหลา่นีห้ากมคีวาม
บกพรอ่งและผดิมาตรฐานทีกํ่าหนดไวอ้าจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายได ้
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♠  ดงันัน้ความปลอดภยัในการทํางานจงึเป็นความ
พอใจอยา่งหนึง่ทีท่กุฝ่ายควรมแีกก่นั  ซึง่นับวา่เป็น
หวัใจของการทํางาน  เราควรฝึกเสยีตัง้แตเ่ริม่ 
แรก  เมือ่มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจแลว้น่ันหมายความ
วา่ตลอดชวีติของการทํางานจะไมป่ระสบอนัตราย 
 
 
โปรดจําไวว้า่การทํางานกบัอบุตัเิหตมุคีวามเกีย่วขอ้ง
กนัเสมอ 
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โมดลูที ่2 
บทที1่1: คาํศพัทแ์ละประโยคเกีย่วกบัความขยนั 
หม ัน่เพยีร การอทุศิตนใหแ้กง่าน ความซือ่สตัย ์
และการปฏบิตัตินอยูใ่นศลีธรรมอนัด ี

 
Track 11 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. perform 
เพอฺรฟอรม์ 

ปฏบิตัหินา้ที ่

2. performance 
เพอฺรฟอรแมนฺ่ซ 

การปฏบิตัหินา้ที,่ 
ผลงาน 

3. outstanding 
เอา๊ทส์แตน๊ดิง้ 

โดดเดน่ 

4. diligent 
ดลิเิจนฺ้ท 

ขยัน 
 

5. hard working 
ฮา้รด์ เวริค์คิง่ 

ขยันขนัแข็ง 
 

6. industrious 
อนิดั๊สเทรยีส 

 

อตุสาหะ 
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7. devoted 

ดโีวทฺ้เทด 
อทุศิตน 

 
8. devotion 

ดโีวช้ัน่ 
การอทุศิตน 

9. contribute 
คอนทรบิิ๊ วฺท 

ให,้ รว่ม 
 

10. contribution 
คอนทรบิิ๊วชัน่ 

การมสีว่นรว่ม 

11. honest 
ออ๊นเนสฺท 

ซือ่สตัย ์
 

12. honesty 
ออนเนส้ที ่

ความซือ่สตัย ์

13. ethics 
เอธ๊ ิคฺ่ส 

จรยิธรรม 
 

14. ethical 
เอธ๊คิัล่ 

มจีรยิธรรม 
 

15. decent 
ดเีซนฺท 

เหมาะสม ถกูตอ้ง 
 

16. behavior 
บเีฮฟ้วเิออ้ร 

พฤตกิรรม 
 

17. reliable 
รลีา้ยเอเบิล้ 

เชือ่ถอืได ้
 

18. trust 
ทรัสฺท 

เชือ่ถอื, 
ความเชือ่ถอื 
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19. trustworthy 

ทรัสฺทเ์วริท์ธี ่
น่าเชือ่ถอื 

 
20. admirable 

แอด๊มเิรเ้บิล้ 
น่าชืน่ชม 

 
 
II. Phrases and Sentences (เฟรซ้เซส แอนด 
เซ็นเทน้เซส) =  วลแีละประโยค 
 

1. I have outstanding performance. 
 (ไอ แฮฟ้ เอา๊ทส์แตน๊ดิง้ เพอฺรฟ้อรแมน่.) 
 ฉันปฏบิตังิานไดอ้ยา่งโดดเดน่ 
2. His performance is outstanding. 
 (ฮสิ เพอฺรฟ้อรแมน่ซ อสิ เอา๊ทส์แตน๊ดิง้.) 
 การปฏบิตังิานของเขาโดดเดน่ 
3. I contribute/devote ____  
 (ไอ คอนทรบิี๊ วฺท/ดโีวท้ ________) 
 ฉันอทุศิ ____ 
4. I’ll try my best. 
 (ไอล ทราย มาย เบสฺ๊ท.) 
 ฉันจะทําอยา่งดทีีส่ดุ 
5. I’m an industrious worker. 
 (แอม แอน อนิดั๊สเทรยีส เวริค์เคอ่ร.) 
 ฉันเป็นคนงานทีอ่ตุสาหะ 
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6. I’m hard-working / devoted / 

punctual.  
 (แอม ฮา้รด์-เวริค์คิง่/ดโีวทฺเทด/พัง้คช์ว่ล.) 
 ฉันเป็นคนทํางานหนัก/อทุศิตน/ตรงตอ่เวลา 
7. I’ve finished the project. 
 (ไอฟ๊ ฟินิชฺ่ท เธอะ โพรเ้จ็คฺท/พรอ้เจ็คฺท) 
 ฉันทําโครงการนีเ้สร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
8. The project has finished  

successfully. 
 (เธอะ โพรเ้จ็คฺท/พรอ้เจ็คท แฮส้ ฟินิชฺ่ท 
 ซคัเซส้ฟลูลี.่) 
 โครงการนีเ้สร็จสิน้ลงอยา่งประสบผลสําเร็จ 
9. Good team work 
 (กูด้ ทมี เวริค์) 
 ทํางานรว่มกนัไดอ้ยา่งด ี
10. The workers work cooperatively.  
 (เธอะ เวริค์เคอ่รส์ เวริค์ โคออ๊พเพอเรถ้ฟีลี.่)  
 คนงานทํางานรว่มกนัไดอ้ยา่งด ี
11. I deserve a promotion. 
 (ไอ ดเีซริฟ์ อะ โพรโมช้ัน่.) 
 ฉันสมควรไดรั้บการเลือ่นตําแหน่ง 
12. He should be promoted (to __ ) 
 (ฮ ีชูด้ บ ีโพรโมทฺ้เทด ท_ู____) 
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 เขาสมควรไดรั้บการเลือ่นตําแหน่ง (เป็น 
 ____) 
13. The manager has promoted ____ 
 (เธอะ แมเ้นเจอ้ร แฮส้ โพรโมทฺ้เทด__) 
 ผูจั้ดการไดเ้ลือ่นตําแหน่ง ____ 
14. Thank you for your devotion. 
 (แธงฺ้ค คิว่ ฟอร ยัวร ดโีวช้ัน่.)  
 ขอบคณุสําหรับการอทุศิตนของคณุ 
15. Thank you for your contribution. 
 (แธง้ค คิว่ ฟอร ยัวร คอนทรบิิ๊วชัน่.) 
 ขอบคณุสําหรับการมสีว่นรว่มของคณุ 

 
 
Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = 
บทสนทนา 
Conversation 1 : A conversation between the 
manager (David) and the factory supervisor 
(Nart) who is saying that he deserves a 
promotion.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี เธอะ 
แมเ้นเจอ้ร เดว๊ ิด่ แอนฺด เธอะ แฟ้คทอรี ่ซพุเพอ่รไว ้
เซอ่ร นารถ ฮ ูอสิ เซย้อ์ ิง้ แธท ฮ ีดเีซริฟฺ์ส อะ โพร
โมช้ัน่)  
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บทสนทนาระหวา่งเดวดิ ผูจั้ดการกบันารถ ผูด้แูล
โรงงาน ผูซ้ ึง่กลา่ววา่เขาสมควรจะไดรั้บการเลือ่น
ตําแหน่ง 

 
David :  Why do you think you 

deserve a promotion? 
      (วาย ด ูย ูธิงฺ้ค ย ูดเีซริฟ์ อะ โพร      
      โมช้ัน่?) 
      ทําไมคณุถงึคดิวา่คณุสมควรไดรั้บ   
      การเลือ่นตําแหน่ง 

Nart :  I have had outstanding 
performance this year. 

 (ไอ แฮฟ้ แฮด เอา๊ทส์แตน๊ดิง้  
 เพอรฟ้อรแมน่ซ ธสิ เยยีร.) 
 ผมมผีลการปฏบิตังิานทีโ่ดดเดน่ 
 ในปีนี ้
David :  I know, you contributed 

some good ideas to the team. 
 (ไอ โนว, ย ูคอนทรบิิ๊วเทดฺ ซมั กูด๊ 

ไอเดียฺ่ส ท ูเธอะ ทมี.)   
 ผมรู ้คณุไดใ้หค้วามคดิดีๆ หลาย

อยา่งกบัทมี 
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Nart :  I also devoted time and 

energy to the company.  
 (ไอ ออ๊ลโซ ดโีวทฺ้เทด ทา่ม แอนฺด  
 เอน๊เนอรจี ้ท ูเธอะ คอ้มพานี.่) 
 ผมยังอทุศิเวลาและแรงงานใหก้บั

บรษัิทอกีดว้ย 
David :  How about next year? Do 

you have any plans for next 
year? 

 (ฮาว อะเบา๊ท เน็กซท์ เยยีร? ด ูย ู
แฮฟ เอน๊ี ่แพลนฺส ฟอร เน็กซท์ 
เยีย้ร?) 

 แลว้ปีหนา้ละ่ คณุมแีผนจะทําอะไร
ในปีหนา้ 

Nart  :  I want to improve my 
  English. I plan to take an 
  English course. 

  (ไอ วอ้นฺท ท ูอมิพรูฟ้ มาย อิ๊งลิช่. 
  ไอ แพลน ท ูเทค้ แอน อิ๊งลิช่ 
  คอ้รส์.) 

  ผมตอ้งการพัฒนาภาษาองักฤษ
  ของผม ผมวางแผนวา่จะลงเรยีน
  คอรส์ภาษาองักฤษ 
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David :  Ok, I’ll talk to the director 

about your contribution and 
devotion. 

 (โอเ๊ค,่ ไอล ทอ้ลค์ ท ูเธอะ ไดเร็ค
เทอ่ร อะเบา๊ท ยัวร คอนทรบิิ๊วชัน่ 
แอนฺด ดโีวช้ัน่.) 

 ตกลง ผมจะไปคยุกบัผูอํ้านวยการ
เรือ่งการมสีว่นรว่มและความอทุศิ
ตนของคณุ 

Nart :  Thank you very much. 
 (แธง้ค คิว่ เวร้ี ่มัช.) 
 ขอบคณุมากครับ 

 
Conversation 2 : A conversation during a 
weekly meeting, the manager (David) is 
praising the team (Korn, Tip, and 
Sak)  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู : อะ คอนเวอร์
เซช้ัน่ ดวิริง่ อะ วคีลี ่มทีทิง่, เธอะ แม ้
เนเจอ้ร เดว๊ ิด่ อสิ เพรส้ซิง่ เธอะ ทมี 
กร ทพิย ์แอนฺด ศกัดิ)์  
บทสนทนาระหวา่งการประชมุประจําสปัดาห ์เดวดิ 
ผูจั้ดการกําลงัชมเชยทมีงานของ กร ทพิย ์และศกัดิ ์
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David :  The project was done 

successfully. 
 (เธอะ โพรเ้จ็คฺท/พรอ้เจ็คฺท วอ้ส 

ดัน้ ซคัเซส้ฟลูลี.่) 
 โครงการนีเ้สร็จสิน้ลงอยา่งประสบ

ผลสําเร็จ 
Korn  :  Yes, sir. Our team worked 

very hard. We wanted to 
finish the project before the 
deadline. 

 (เยส, เซอ่ร. อา๊วเวอ่ร ทมี เวริคฺ์ด 
เวร้ี ่ฮา้รด์. ว ีวอ้นเทด ท ูฟินชิ เธอะ 
โพรเ้จ็คฺท/พรอ้เจ็คฺท บฟีอร เธอะ 
เดด๊ลายฺน.) 

 ครับ ทมีของเราทํางานหนักมาก 
เราตอ้งการทําโครงการนีใ้หเ้สร็จ
กอ่นวนัครบกําหนด 

David :  Very good. It’s important 
that we finish it on time. 

 (เวร้ี ่กูด้. อทิส อมิพอ้รแทนฺ่ท แธท้ 
ว ีฟินชิ อทิ ออน ทา่ม.) 

 ดมีาก การทําใหเ้สร็จตรงตามเวลา
เป็นเรือ่งทีสํ่าคญั 
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Tip :  Thanks to Korn and Sak. 

They contributed some good 
ideas. 

 (แธง้คส์ ท ูกร แอนฺด ศกัดิ.์ เธย ์ 
 คอนทรบิิว้เทด ซมั กูด๊ ไอเดีย่ส.) 
 ตอ้งขอบคณุกรและศกัดิท์ีใ่หค้วาม 

คดิดีๆ หลายอยา่ง 
David :  I think you all worked 

cooperatively.  
 (ไอ ธิงฺ้ค ย ูออล เวริคฺ์ท โคออ๊พ

เพอเรถ้ฟีลี.่)  
 ผมคดิวา่คณุทกุคนทํางานรว่มกนั

ไดอ้ยา่งด ี
Sak :  Thank you, Sir. 
 (แธง้คิว่, เซอ่ร.) 
 ขอบคณุครับ 
David :  I want to assign you 

another important project. 
 (ไอ วอ้นท ท ูแอส๊ซายฺน ย ู 
 อะนา้เธอ่ร อมิพอ้รแทนฺ่ท  
 โพรเ้จ็คฺท/พรอ้เจ็คฺท.)  
 ผมตอ้งการมอบหมายโครงการ

สําคญัใหค้ณุอกีหนึง่โครงการ 
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IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การใช ้suffix 
เราสามารถใช ้suffix 
ตอ่ทา้ยคําศพัท ์เพือ่ทําให ้
คําศพัทคํ์านัน้มคีวามหมาย 
เปลีย่นไป ตวัอยา่งเชน่ 
 
รากศพัท ์ + suffix 
use (ใช)้ + less (ใหค้วามหมายปฏเิสธ)  
จะไดคํ้าวา่ useless ซึง่แปลวา่ ใชป้ระโยชนไ์มไ่ด ้
หรอืไมม่ ีประโยชน ์ 
คําในกลุม่นีร้วมถงึ careless, sleepless, fruitless 
นอกจากนีย้ังม ีsuffix อกีกลุม่หนึง่ทีเ่มือ่นํามาตอ่ 
ทา้ยคําใดแลว้ คํานัน้ๆยังมคีวามหมายใกลเ้คยีงกบั 
คําเดมิ     แตห่นา้ทีข่องคํา (Part of Speech) 
เปลีย่นไป ตวัอยา่งเชน่ 
 
รากศพัท ์ + suffix 
devote (อทุศิตน) + tion (ทําใหเ้ป็นคํานาม) 
จะไดคํ้าวา่ devotion ซึง่แปลวา่ การอทุศิตน  
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contribute(รว่ม) + tion (ทําใหเ้ป็นคํานาม) 
จะไดคํ้าวา่ contribution ซึง่แปลวา่ การมสีว่นรว่ม  

 
 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = 
กจิกรรม 
 
Vocabulary Game : Trainees 

guess and pronounce vocabulary. Give them 
some hints such as  P…….(Punctual) 
D……(Devoted). 
 
ทายคาํศพัท ์
วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมทายและฝึกออกเสยีง
คําศพัทโ์ดยการใหคํ้าใบเ้ชน่ P…….(Punctual) 
D……(Devoted)  
 
Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
ในสงัคมตะวนัตกการวพิากษ์วจิารณ์เกดิขึน้แบบ 
ตรงไปตรงมา (direct feedback หรอื honest 
feedback) ไมว่า่จะเป็นการชืน่ชมหรอื ตําหนติเิตยีน 
อาจเกดิขึน้ ตอ่หนา้ผูค้นมากมาย  
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ในทีป่ระชมุ ซึง่ตา่ง จากสงัคมไทยทีห่ว่งใยความ 
รูส้กึของผูค้นรอบขา้งมุง่เนน้การรักษาหนา้ (face 
saving)    ดงันัน้การวพิากษ์วจิารณ์หรอืตําหนติเิตยีน 
มักเกดิขึน้เป็นการสว่นบคุคล (in person/private) 
 
การไดรั้บคําวจิารณ์อยา่งตรงไปตรงมาเป็นสิง่ที่
ชาวตะวนัตกใหค้วามสําคญัเป็นอยา่งมาก  ถอื 
เป็นกระบวนการเรยีนรูใ้นสิง่ทีทํ่าลงไป ถา้ไมม่คํีา 
วจิารณ์ไมว่า่จะเป็นทางบวกหรอืทางลบ  ถอืวา่ไมม่ี
การเรยีนรูเ้กดิขึน้ในการทําสิง่นัน้ๆ  ไมม่ทีางทีจ่ะทํา
ใหก้ารกระทําหรอืผลงานนัน้ดขี ึน้  ชาวตะวนัตกจงึมี
แนวโนม้ทีจ่ะรับคําวจิารณ์ไดด้กีวา่ชาวตะวนัออกหรอื
คนไทย 

 
คนไทยซึง่ทํางานกบัชาวตา่งชาติ
จําเป็นตอ้งเปลีย่นทศันคตเิกีย่วกบัการได ้
รับคําวจิารณ์ใหเ้ป็นทางบวก 
ถอืเป็นชอ่งทางใหเ้ราไดป้รับปรงุการ
ทํางานของเราใหด้ขี ึน้กวา่เดมิ 
 

อยา่งไรก็ตามในการวพิากษ์วจิารณ์หรอืใหค้วามเห็น
เป็นทักษะอยา่งหนึง่  ผูพ้ดูตอ้งรูจั้กเลอืกใชภ้าษาที่
เหมาะสม  และมวีธิกีารพดูทีไ่มทํ่าใหผู้อ้ ืน่รูส้กึละอาย
ดว้ย 
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ดรรชนีคาํศพัท ์โมดูล 2 

A 
according to (126) 
achievement (141) 
address (115) 
admirable (170) 
after-sales service (40) 
agenda (76) 
agree (126) 
Aha (127) 
amount (96) 
announce (57) 
assign (58/94) 
assignment (94) 
 
B 
baggage (21) 
bank account (114) 
bargain (39) 
bargained price (38) 
be fond of (127) 
be sick of (127) 
behavior (169) 
believe (126) 
birthday party (3) 
browse in (39) 
bulletin board (75) 
buy (38) 
by airmail (114) 
by express mail (114) 
by surface mail (114) 
 
C 
career (1) 
carefully (95) 
cartridge (74) 
cash (113) 
cashier (40) 
caution (154) 
check (113) 
client (95) 
co-worker (57) 
company (2) 
complain (96) 
computer (74) 
contribute (169) 
contribution (169) 
cooperation (58) 
cost (39) 
current account (114) 
customer (95) 

D 
danger (154) 
decent (169) 
delay (95) 
delivery service (40) 
deposit (113) 
destination (20) 
devoted (169) 
devotion (169) 
diligent (168) 
disagree (127) 
discount (39) 
dislike (127) 
document (75) 
drink for (2) 
duty (2) 
 
E 
earmuffs (155) 
effective (140) 
enjoy (127) 
ethical (169) 
ethics (169) 
extra worker (57) 
excellent (140) 
exchange (113) 
excursion (20) 
explosive (156) 
 
 
F 
failure (140) 
fair (140) 
fall (22) 
fare (21) 
farewell party (3) 
fatal (154) 
fax machine (75) 
favorite (127) 
feeling (127) 
file cabinets (75) 
file folder (74) 
fire alarm (155) 
fire exit (155) 
fire extinguisher (155) 
fixed account (114) 
fixed price (38) 
flammable (156) 
follow (94) 
 



ดรรชนีคาํศพัท ์โมดูล 2 

G 
get together party (2) 
go shopping (38) 
Gosh (128) 
graduate (2) 
graduation party (3) 
guarantee (40) 
 
H 
hard working (168) 
hate (127) 
hazard (154) 
helmet (155) 
high voltage (156) 
hold a party (2) 
homecoming party (3) 
honest (169) 
honesty (169) 
 
I 
in box (75) 
in tray (75) 
idea (126) 
industrious (168) 
inform (96) 
injured (154) 
instructions (94) 
inventory (96) 
 
J 
journey (20) 
 
L 
last name (1) 
life insurance (155) 
like (127) 
love (127) 
luggage (21) 
 
M 
married (2) 
mask (155) 
meeting room (76) 
memo (75) 
minutes (76) 
 
N 
name (1) 
neat (140) 
nick name (1) 

notepad (75) 
 
O  
occupation (1) 
Oh (127) 
one-way ticket (21) 
opinion (126) 
order (94) 
organization (57) 
Ouch (128) 
out box (75) 
out tray (75) 
outstanding (168) 
overtime (56) 
 
P 
paperclip (75) 
parcel (114) 
perform (168) 
performance (168) 
photocopier (74) 
platform (21) 
poison (156) 
position (2) 
post code (115) 
precaution (155) 
price (38) 
printer (74) 
problem (57,141) 
produce (95,140) 
product (96) 
production (140) 
progress (141) 
promptly (95) 
protection (57) 
purchase (38) 
 
Q 
quality (139) 
quickly (95) 
quotation (95) 
quote (95) 
 
R 
railway station (21) 
rainy season (22) 
receipt (39) 
receiver (115) 
record (139) 
refund (39) 



ดรรชนีคาํศพัท ์โมดูล 2 

refundable (39) 
register (114) 
reliable (169) 
reply (95) 
report (58,139) 
respond (95) 
responsibility (2) 
result (140) 
reward (140) 
risk (154) 
rough (140) 
round-trip ticket (21) 
route (20) 
 
S 
safe (154) 
safeguard (155) 
sales slip (39) 
satisfactory (139) 
satisfy (96) 
savings account (114) 
season (22) 
self-service (39) 
sender (114) 
service (39) 
service charge (39) 
single (2) 
solution (57) 
standard (139) 
stapler (75) 
station (21) 
stationery (74) 
stock (96) 
strictly (94) 
subordinate (57) 
subway station (21) 
successful (139) 
summer (22) 
supervisor (57) 
 
T 
telephone (74) 
think (126) 
ticket counter (21) 
tip (40) 
to reward (140) 
transfer (113) 
travel (20) 
traveler’s check (113) 
trip (20) 

trouble-maker (56) 
trust (169) 
trustworthy (170) 
 
U 
unsuccessful (139) 
 
W 
wage (56) 
warranty (40) 
welfare (56) 
winter (22) 
withdraw (113) 
work (1) 
work experience (1) 
work performance (57) 
work schedule (56) 
worker (56) 
working conditions (58) 
 
Z 
zip code (115) 
 



            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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