
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั (พต21001)



เนือ้หาทีจ่ะต้องเรียนรู้
*ภาษาท่าทางในการส่ือสารในชีวติประจาวัน

*การโต้ตอบโทรศัพท์ (Telephone Conversation)

*การแสดงความรู้สึกต่าง ๆ (Expression of feelings)

*การพูดแสดงความคดิรูปแบบต่าง ๆ (Expression of 

opinion, ideas ,Wishes, Offering helps, etc.)

*ประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

*ประโยคความรวม (Compound Sentence)

*Past Tense



เนือ้หาเพิม่เติม
*อาชีพพนกังานขบัรถรับจ้าง ...
เร่ืองท่ี 1 การพดูภาษาองักฤษตามมารยาทสงัคม
และเหมาะสมกบัสถานการณ์
เร่ืองท่ี 2 การพดูแสดงความรู้สกึ และแสดงความคิดเห็น
เร่ืองท่ี 3 การพดูแสดงความช่วยเหลือ
เร่ืองท่ี 4 การขออนญุาต
เร่ืองท่ี 5 การพดูแทรกอยา่งสภุาพ
*ภาษาองักฤษสาหรับพนกังานบริการในสถานท่ีตา่ง ๆ



ภาษาท่าทางในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั
(Language in daily life)

1. วัจนภาษา ได้แก่ ภาษาพูด ซึ่งใช้เสียงในการส่ือสาร และภาษา
เขียน ซึ่งใช้ตวัอกัษร ตวัเลข สญัลกัษณ์ และรูปภาพ เป็นสื่อกลางในการ
สื่อสาร

2. อวัจนภาษา ได้แก่ ภาษาท่าทาง ซึ่งใช้กริยาท่าทางในการส่ือสาร 
โดยภาษาท่าทางนีถื้อเป็นภาษาสากลซึง่ทกุคนทกุชนชาตสิามารถเข้าใจ
ได้ ขึน้อยูก่บัความแตกตา่งทางวฒันธรรมซึง่ท าให้ภาษาท่าทางท่ีแสดง
ออกมานัน้มีความหมายแตกตา่งออกไป ดงันัน้ จงึควรเรียนรู้ภาษาท่าทาง
เพื่อการสื่อสารตามวฒันธรรมตะวนัตก



ภาษาตามมารยาทสังคม
การกล่าวทกัทาย และการกล่าวลา

1. Good morning

2. Good afternoon

3. Good evening

4. Hello / Hi

5. How do you do?

6. How are you?



How are you? (คุณเป็นอยา่งไร)
How are you……(today)…? หรือ this morning, 

this afternoon, this evening)
และผูต้อบควรกล่าวตอบรับดว้ยประโยคต่อไปน้ี

I am fine,Thank you. I am good,Thank you.
I am great,Thank you. I am,excellent,Thank

you.
Pretty good. Good.
Great. Okay.



Weerawit :Goodmorning.KhunSirasak.

Sirasak : Good morning. Khun
Weerawit. How are you?
Weerawit : I’m fine, thank you. And 
you?
Sirasak : I’m very well. Thank you.



Jim : Hi, Dan. How have you been?
Dan : Fine, thanks. And you?
Jim : I’m very well, thank you



ห้ามใช้ค าว่า
Hey you

you look fat today

Are you married

ให้ใช้ค าว่า

Today is hot, isn’t it



การกล่าวอ าลา (Leaving)

It’s time to say good bye. 

It’s time to go.

It’s late. I should be going. 

I must be leaving now.

I must to go now. 

I’m afraid I’ve got to go.

I’d better go now. Excuse me, I have to go



แสดงความขอบคุณชมว่าอาหารอร่อยหรือชมว่างานสนุก

-I must be leaving now. Thank you for the lovely 
evening.

-It’s time to go. I enjoy the party very much.

การกล่าวอ าลา

Bye.

Bye bye.

Good bye.



“แล้วพบกนัใหม่”
See you. - See you later.

- See you again. - See you soon.

-See you at …(เวลา)... - See you on…(วนั)...

Take care. รักษาตวัด้วย

- All the best. โชคดีนะ

- Good luck โชคดีนะ

- Good night การจากลากนัตอนกลางคืนลากนัเพื่อเข้านอน



Kate : Hi! Nathalie.
Nathalie : Hi! Kate. How have you 
been?
Kate : Fine, thanks. And you?
Nathalie : Very well, thank you.
Kate : oh! It’s time to go right now. 
Thank you for the lovely evening.
See you later.
Nathalie : All right. Good bye.
Kate : Good bye.



สอบถามทุกข์สุขว่าเป็นอย่างไรบ้างเมือ่พบกนั 
How is it up? (How's it up?) 

                                                              หมู่นีเ้ป็นอย่างไร 

What is up? (What's up?) 

สานวน How are you? ใช้ทกัทายอย่างเป็นทางการ ส่วนสานวน
อื่น ๆ ใช้ ทกัทายอย่างไม่เป็นทางการ 



ตอบรับถงึการสอบถามทุกข์สุขว่าเป็นอย่างไร

Very well, thanks. How about you? สบายดีมาก 
ขอบคุณ แล้วคุณ

So so. ก็เร่ือย ๆ นะ 

Not quite well, I have a cold. And you? ไม่สบายนัก 
เป็นหวัด แล้วคุณล่ะ 



กจิกรรม ท้ายบท
ให้ฝึกเขียนบทสนทนาทัง้ 3 Situation อย่างละ 2 
บท โดยให้กาหนดช่ือคู่สนทนา ด้วยตนอง และใช้
ส านวนที่แตกต่างกัน 



การกล่าวลา (Leave Taking)

See you. แล้วเจอกันใหม่ 

See day.  เหน็ดีกัน (ไม่ดนีะอย่าพดู)

See you later. แล้วพบกันใหม่ 

So long. ลาท ี(คนสนิท) 

I'll be seeing you. แล้วค่อยพบกันใหม่ 

Good day. กล่าวลาตอนกลางวัน



ตัวอย่างสถานการณ์
Mana : When will you leave for England? 

Wichai : Next week. You can visit me if you have 
time. 

Mana : I love to. Have you already prepared all 
things? 

Wichai : Yes. I'll go to say goodbye to all of my 
cousins during these days 

I'm afraid I have to go now. Bye. 

Mana : Don't forget to write.



กจิกรรม
Jaew : Hi, Joy. 

Toy : _______ (1) _______. How have you been? 

Jaew : _______ (2) _______. And you? 

Toy : Good thanks. _______ (3) _______. 

Jaew : I've changed my work. Now I'm with Jook. 

Toy : ______ (4) _______. I hope you enjoy it. 

Jaew : I think so. I'm afraid I have to go now. I've a 
meeting this afternoon. 
___________ (5)____________. 
Toy : See you later.



แจ๋ว: สวสัดี, จอย
ทอย: _______ (1) _______ แลว้คุณเป็นอยา่งไรบา้ง
แจ๋ว: _______ (2) _______ และคุณ?
ทอย: ขอบคุณดี _______ (3) _______
แจ๋ว: ฉนัไดเ้ปล่ียนการท างานของฉนั ตอนน้ีผมอยูก่บัจุก
ทอย: ______ (4) _______ ฉนัหวงัวา่คุณจะสนุกกบัมนั
แจ๋ว: ผมคิดอยา่งนั้น ฉนักลวัฉนัตอ้งไปตอนน้ี ฉนัไดป้ระชุม
ช่วงบ่ายวนัน้ี
___________ (5) ____________
ทอย: แลว้เจอกนันะ



1.      a. Hi. 
b. Hi. Jaew. 
c. Good morning. 
d. Good morning, Jaew. 

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

3.      a. How does your work? 
b. How about your work? 
c. How do you do your work? 

d. How are you doing your work? 
4.      a. How nice! 

b. How good! 
c. How's that! 
d. How about! 

5.      a. Bye. 
b. See you. 
c. Good luck. 
d. I'll be back.



การแนะน าให้บุคคลทีส่องและบุคคลทีส่ามรู้จักกนั
Khun Onchanok : Good morning, Khun Supatra. 
How are you?

Khun Supatra : I’m fine, thank you. And you.

Khun Onchanok : I’m fine, thank you. May I 
introduce my colleague, Khun Sitinee?(ผู้ร่วมงาน)
Khun Sitinee, this is Khun Supatra.

Khun Supatra : How do you do?

Khun Sitinee : How do you do. I’m glad to meet 
you.
Khun Supatra : I’m pleased to meet you, too.



Lisa : Hi, Nat.
Nat : Hi, Lisa I would like to introduce 
my friend, Peter. Peter, this is Lisa.
Peter : How are you?
Lisa : Fine, thanks. And you.
Peter : Very well, thanks. It’s nice to 
meet you.
Lisa : I’m glad to meet you, too.



ภาษาท่าทางที่ส่ือความหมายทางภาษา

1. Come Here



2. I love you



Victory



Okay



Cry



Stop



This way, please


