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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู 
  

 หนังสือเรียนสรุปเน้ือหา รายวิชาแบบเรียน กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหนังสือสรุปเน้ือหาที่จัดทําขึ้น เพื่อใหผูเรียนที่เปน

นักศึกษา กศน. สามารถทําความเขาใจ และเรียนรูในสาระสําคัญของเน้ือหารายวิชาสําคัญ ๆ          

ไดสะดวก และสามารถเขาถึงแกนของเน้ือหาไดดีขึ้น 

 ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชา ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาจากหนังสือใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรู    

ที่คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชานั้น ๆ เขาใจกอน 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนเลมน้ี โดยศึกษาแตละบท

อยางละเอียด ทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมตามที่กําหนด และทําความเขาใจในเน้ือหาใหมใหเขาใจ 

กอนท่ีจะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

3. หากตองการศึกษา รายละเอียดเน้ือหาเพิ่มเติมจากหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนน้ี   

ใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หรือครูผูสอนของทาน 
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บทที่ 1 

Everyday English 

เรื่องที ่ 1  การอานออกเสียงพยญัชนะ 

 1.1 การอานออกเสียงพยัญชนะ s  z  ch  sh 

 การออกเสียง  s  ออกเสียงเหมือน  ส 

 การออกเสียง  z  ออกเสียงเหมือน  ซ  แตมีเสียงกองใชลิ้นแตะโดนฟนแลวพนลม

ออกมา  

 การออกเสียง  ch  ออกเสียงเหมือน  ช  ใหกักลมกอนออกเสียง แลวพนลมสั้น ๆ  

 การออกเสียง  sh  ออกเสียงเหมือน  ช  ใหหอปากแลวพนลมยาว ๆ 

ทบทวนอานคําตอไปน้ี 

s z ch sh 

sit 

see 

silk 

zebra 

zero 

zoo 

cheap 

chair 

choose 

ship 

shoe 

share 

  

 1.2  การอานออกเสียงคํากริยา (verb) ชองที่ 2 (past tense) อานออกเสียงได  

3 แบบ 

  1.2.1  /id/ = อิด สําหรับคํากริยา (verb) ที่ลงทาย t และ d 

  want wanted ออกเสียงเปน วอนท/ทิด (ตองการ) 

  rent rented ออกเสียงเปน เรนท/ทิด (เชา) 

  wait waited ออกเสียงเปน เว็ท/ทิด (รอคอย) 

  1.2.2  /t/ = เทอะ สําหรับคํากริยา (verb)  ที่ลงทายดวย p, k, s, f, ss 

  drop dropped ออกเสียงเปน ดรอพ/เทอะ 

  like liked ออกเสียงเปน ไลค/เทอะ 

  loose loosed ออกเสียงเปน ลูซ/เทอะ 

  brief briefed ออกเสียงเปน บริฟ/เทอะ 

  miss missed  ออกเสียงเปน มิส/เทอะ 

  1.2.3 /d/ = เดอะ สําหรับคํากริยา (verb) ที่ลงทายดวยพยัญชนะเสียงหนักไดแก 

b , g , j , l , m , n , r , v , w , y 
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  climb climbed ออกเสียงเปน ไคลม/เดอะ 

  move moved ออกเสียงเปน มูฟ/เดอะ 

  turn turned ออกเสียงเปน เทอรน/เดอะ 

   

เรื่องที ่2  การออกเสียงหนกั-เบา (stress) 

 2.1  คําที่สะกดเหมือนกันแตออกเสียงตางกัน ความหมายตางกัน 

Noun (คํานาม) Verb (กริยา) 

desert -  ทะเลทราย 

object - วัตถุ 

permit - ใบอนุญาต 

desert - ละทิ้ง 

object -  คัดคาน 

permit - อนุญาต 

  

 2.2  คําที่ขึ้นตนดวย prefix (อุปสรรค) + root (รากคํา) เนน prefix 

   คําที่ขึ้นตนดวย prefix (อุปสรรค) + word (คํา) เนน คํา 

Prefix + root Prefix + word 

distract dis + agree               disagree 

opposite mis + understand      misunderstand 

demonstrate in  + correct                incorrect 

excellent pres + cription               prescription 

 

 2.3  Suffix (ปจจัย) คือ พยางคที่เติมทายคําแลวทําใหความหมายของคําเปลี่ยนหรือเกิด

คําใหมข้ึน การอานเนนเสียงหนักของคําก็เปลี่ยนไป ดังน้ี 

  1.  คําที่มี suffix ที่ลงทายดวย e , ee , er เนนหนักที่ suffix 

  2.  คําที่มี suffix ที่ลงทายดวย ion , ious , ify , ian  , ual , ible , ic เนนเสียง

หนักพยางคหนา 

word + ee , eer word + ion , ious , ify (etc.) 

pay + ee     payee create + ion              creation 

engine + er         engineer classic + ify                classify 

refuge + e             refugee guard + ian                 guardian 
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  3.  การเนนเสียงหนักในคําประสม (Compound word) เนนพยางคหนา 

  ตัวอยางคําประสม bed  +  room bedroom 

    card  +  phone cardphone 

    hand  + bag handbag 

    high  + way highway 

 

เรื่องที ่ 3  การออกเสียงสูง-ต่ํา (Intonation) 

ระดับเสียง - สูงพิเศษ ใชในประโยคคําถาม Yes, No Question, Question tag  

 - สูง ประโยคบอกเลาที่ยังมีขอมูลตอเน่ือง 

 - ปกติ ใชในประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม Question word,  

 - ต่ํา ประโยคปฏิเสธ , คําสั่ง 

ระดับเสียงสูงพิเศษ - สูง 

      Are     you   sure? (Yes, No Question) 

 Do you go with   me? (Yes, No Question) 

 You can do it,  can’t you?  (Question tag) 

 I like to drink  milk,    tea ,  coffee and ….. 

(ประโยคบอกเลาที่มีขอมูลตอเน่ือง) 

ระดับเสียงปกติ - ตํ่า 

I  want to see you. 

 

I like coffee. 

 

How old  are you?            - ประโยคคําถามที่เปน Question Word 

I don’t want to go there    - ประโยคปฏิเสธ 

 

ประโยคบอกเลา 
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Please open the door.       - ประโยคขอรอง 

 

Come   here           -  ประโยคคําสั่ง 

 

เรื่องที ่ 4  การออกเสียงเชื่อมโยงระหวางคํา (Linking sound)  

  เปนการเช่ือมคําที่ลงทายดวยพยัญชนะ + คําหลังขึ้นตนดวยสระ 

  Far   away. 

  What’s      it? 

  Throw  it        in the bin   

  Ten  years      ago. 

เรื่องที ่ 5  การพดูแสดงความดีใจ – เสียใจ 

คําพูดแสดงความยินดี การตอบรับ 

Congratulations!  

Congratulations on your success 

Well done! 

I was delighted to hear that (you have 

passed the exam). 

Thank you very much. 

Thanks. 

Thanks a lot. 

Many thanks. 

I’m glad to hear that. 

I’m pleased to hear that. 

Glad to hear about that. 

Thank you very much. 

Thanks. 

Thanks a lot. 

Many thanks. 

I’m so pleased with you. You deserve it. Thanks. It’s very kind of you to 

say so. 
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การพูดแสดงความเสียใจ 

 คําพูดแสดงความเสียใจและการตอบรับ มีดังน้ี 

คําพูดแสดงความเสียใจ การตอบรับ 

Sorry. 

I’m sorry. 

I’m sorry to hear that. 

I’m really sorry. 

I must apologize ………….  

I’m awfully sorry to hear that. 

Forget it. (Informal) 

Never mind. 

Oh! That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Don’t worry about it. 

 

เรื่องที ่ 6  การพดูแสดงความพอใจ / ไมพอใจ 

การพูดแสดงความพอใจ 

คําพูด การตอบรับ 

Great! 

Well done! 

Good news! 

How nice! 

That’s brilliant! 

Congratulations! 

That’s fantastic! 

Thank you. 

Thank you very much. 

Thank you ever so much. 

I was delighted to hear that (you pass the exam). 

I am pleased with you. You deserve it. 

Thanks. It’s very kind of  

you to say so. 

What a marvelous (meal)! I’m glad you liked it. 
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That was such a good (meal)! 

That was one of the best (meal) I’ve ever tasted 

(eaten)! 

It’s nice of you to say so. 

การพูดแสดงความไมพอใจ 

คําพูด 

Awful 

How terrible! 

I can’t stand it. 

I’m very disappointed with the service. 

It’s ashamed that the administrator is making a big mistake. 

I don’t like living in cities. 

I hate ………../ing/noun 

I am fed up with it. 

 

การพูดแสดงความเห็นดวย   การพูดแสดงความไมเห็นดวย/ไมแนใจ 

คําพูด คําพูด 

I agree with you. 

I’m sure you’re right. 

I agree entirely. 

I approve of it. 

No doubt about it. 

You may be right. 

You’re absolutely right. 

ไมเห็นดวย 

I’m afraid I can’t agree with you. 

My opinion is quite different. 

I’m against it. 

ยังไมแนใจ 

 I’m not sure. 

I haven’t made up my mind yet. 

I don’t know much about it. 

Let me think about it. 
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เรื่องที ่7  การแสดงความปรารถนา / เหน็ใจ และการตอบรับ 

การแสดงความเห็นใจ 

คําพูด การตอบรับ 

My sympathy. 

My deepest sympathy. 

Thank you. 

Thank you so much. 

I am very grateful for your sympathy. 

I understand how difficult it is. Thank you so much. 

We hope everything goes well 

through this suffering period. 

Thank you so much. 

I feel sympathy for you. Thank you. 

Take it easy and don’t worry about that. 

Don’t worry, it will be all right. 

Don’t worry, I’ll take care of it. 

Don’t worry, it wasn’t your fault. 

 

เรื่องที ่8  การแสดงความตองการ การเสนอความชวยเหลือ/ การตอบรับ/ปฏิเสธ 

 เชน การซื้อสินคา  บริการในราน  การสั่งของต๋ัวเครื่องบิน / รถไฟ / ภาพยนตร / บริการ

บริษัททัวร  /การจองโรงแรม / ท่ีพัก / การใชบริการไปรษณีย / ธนาคาร / รานอินเทอรเน็ต 

 

การเสนอใหความชวยเหลือ การตอบ 

- May I help you? 

 (ใหผมชวยเหลือไหม) 

- What can I do for you? 

  (มีอะไรใหผมชวยเหลือครับ) 

 

ตอบรับ 

Yes, sir. / Certainly 

Yes, please / Sure 

Yes, of course / Not at all 

All right. Thank you. 
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- Let me + V1 

  (Let me take care of your pets) 

  ใหผมดูแลสัตวเลี้ยงใหคุณนะครับ 

- Would you rather…………….. 

  Would you rather send it by air or       

ground. 

(คุณประสงคจะสงทางอากาศหรือทางภาคพื้นดิน) 

- Would you mind if I …………….. 

- Can I do something for you? 

 

ตอบปฏิเสธ 

No, I’m sorry. 

No, thank you. That is all 

I’d rather + V1 …….(ตองการ.....มากกวา) 

 

 

I prefer to + V1 …….(ชอบ........มากกวา) 

 

การแสดงความตองการ ความหมายการใช 

I would rather + V1 

 

I prefer + to + V1 (Ving) 

 

I would like to + V1 

                     +  N 

I would rather send it by air 

ฉันชอบสงทางอากาศมากกวา 

I prefer to send it by air. 

 

I would like to send it by air. 

หรือ 

I would like sending by air. 
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กิจกรรมทายบทที ่1               

Everyday English 

 

กิจกรรมที ่1. ใหผูเรียนหาคําที่สะกดดวย Ch แตอานออกเสียงเปน Sh แลวเขียนคําตอบลงในชองวาง   

(2.5 คะแนน) 

 

   Champagine    Chauffer     Chop Channel Chef   

   Chip  Chevriolet     Chicago    Chick Chat 

  

 

1. _______________ 2. _______________ 3. _______________ 

 

4. _______________ 5. _______________   

 

 

กิจกรรมที ่2. ใหผูเรียนอานบทสนทนา แลวตอบคําถามตอไปนี ้(4 คะแนน) 

 

  At the market 

  Nat : Good Moring. Can I help you ? 

  Jenny : Yes, please . I want to buy some fruits. Do you here some papayas ? 

  Nat : Yes. How  many papayas  do you want ? 

  Jenny : Two, please 

  Nat : Is Here anything else ? 

  Jenny : No, that’s all 
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1 . What does Jenny want to buy ? 

__________________________________________________________ 

2. Where does Jenny buy some papayas ? 

________________________________________________________________ 

3. How many papayas  does  Jenny buy ? 

___________________________________________________________ 

4. Does Jenny want to buy anything else ? 

___________________________________________________________ 

 

กิจกรรมที ่3.  ใหผูเรียนเติมคําในบทสนทนาตอไปนี้ใหถกูตอง (2.5 คะแนน) 

Clerk : Hello. ______________(1)______________ ? 

Peter : Yes, I would like_______(2)________ for  two please ? 

Clerk : Do you here a __________(3)___________? 

Peter : Yes, I do 

Clerk : Let me see. Yes, we have a room especially pup and for you. 

It is a double bed with air-conditioning and carpeting. 

Peter : What is the room ____(4)_____ ? 

Clerk : One thousand bath pic day 

Peter : Okay. 

Clerk : How many ____(5)_____ do you plan to stay ? 

Peter : Three days.                                                                                                          

Clerk : Okay, Sir 
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กิจกรรมท ี4. ใหผูเรียนอานเนื้อเรื่องแลวตอบคําถามตอไปนี ้ (3 คะแนน) 

On Sunday when Jira was shopping, she found a green wallet. Inside were several 

banknotes.  She went to the information counter at the shopping mall. “I here just found 

this wallet on the floor” she said. The security guard counted the money. Then, the 

manager announced over the loud speaker that the green wallet had been found. Soon, 

an woman rushed to the counter to pick up the wallet. 

1. What did Jira find ? 

     _____________________________________________________________ 

2. Who counted the money ? 

    _____________________________________________________________ 

3. Why did Jira give the wallet to the security guard ? 

      _____________________________________________________________ 
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บทที ่2 

What should we do 

 

เรื่องที ่1. การใชพจนานกุรม Dictionary 

   1. หลักการคนหาคําศัพทภาษาอังกฤษ จาก Dictionary  ทุกเลม ทุกสํานักพิมพ ใช  

       หลักการเรียงตามตัวอักษร a- z  

    2. กอนใช Dictionary  เลมใดใหผูเรียนศึกษาวิธีใช / คําแนะนําการใช    

Dictionary  ใหเขาใจกอน จะทําใหการคนหาคําศัพทจาก Dictionary   

ไดเขาใจงายยิ่งขึ้น 

    3. สัญลักษณใน Dictionary มีหลักการสังเกตดังน้ี 

3.1 คําศัพทพิมพตัวหนา 

3.2 (            )  - คําในวงเล็บแสดงถึงคําอานของศัพทนั้นๆ 

3.3     ‘            - เครื่องหมาย stress ( เนนเสียงหนัก )  

3.4  อักษรยอของชนิดของคําของศัพทคําน้ัน มีดังน้ี 

     n – noun – คํานาม  pron – pronoun – คําสรรพนาม 

     v -  verb  - คํากริยา  adv   – adverb   -  คํากริยาวิเศษณ 

     adj – adjective – คําคุณศัพท conj – conjuction  - คําสัณธาน 

     A - Antonym – ความหมายตรงขาม  Sy – synonym – ความหมายเหมือนกัน 

3.5  คําศัพทที่เปน Verb ( คํากริยา ) บางเลมจะใหรูปแบบกริยา 3 ชอง และ

รูปแบบ ing มาใหเลย หรือยกตัวอยาง ( Ex) ประโยคที่ใชคําศัพทน้ันๆ 

  Example : difficult ( ดิฟ’ฟคัลท) adj ยาก ลําบาก ยุงยาก อุปสรรค – difficulty    

  adv. ( _ s hard perplexing – A – easy simple )  –Ex. This story is difficult   

  to understand.  

 

เรื่องที ่2. การวิเคราะหศัพท รากศพัท  อุปสรรค ปจจัย   

   1. รากศัพท ( root ) – คือคําดั้งเดิมของศพัทภาษาอังกฤษมาจากภาษาลาตนิ  

   ( Latin ) 

   2. คําที่เติมขางหนา root เรียกวา prefix ( อุปสรรค ) 

   3. คําที่เติมขางหลัง root เรียกวา suffix ( ปจจัย ) 
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   4. เมื่อ prefix และ suffix เติมเขาไปที่ root จะทาํใหความหมายเพี้ยนไปจากเดิม    

   แตยังคงเคาความหมายเดิมของรากศัพทอยู 

 

การวิเคราะหคําศัพท 

      root 

( รากศัพทเดิม) 

   meaning 

  (ความหมาย ) 

           Vocabulary 

          ( คําศัพทใหม ) 

bio 

sci 

tele 

life – ชีวิต 

know – รู 

distance - ไกล 

biology – ชีววิทยา 

scientific – เกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

telephone  - โทรศัพท 

 

2. วิเคราะหจาก prefix – suffix 

    การวิเคราะหจาก prefix 

    2.1 prefix ที่เติมขางหนาคําศัพทใดจะทําใหความหมายตรงกันขาม เชน prefix ที่มีความหมาย 

ไม ( no ) 

     im + possible  =     impossible  

             เปนไปได                  เปนไปไมได 

     il  + legal   =     illegal 

            ถูกกฎหมาย         ผิดกฎหมาย 

     ir + regular  =     irregular 

           สม่ําเสมอ         ไมสม่ําเสมอ 

     un + comfortable =     uncomfortable  

             สะดวกสบาย        ไมสะดวกสบาย  

     in + formal  =     informal 

            ทางการ            ไมเปนทางการ 

    dis + like   =     dislike 

            ชอบ               ไมชอบ 

    mis + understand =      misunderstand  

             เขาใจ          เขาใจผิด 
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2.2  Prefix ที่เติมหนาคําแลว ทําใหคําน้ันมีความหมายแตกตางออกไปในแตละคําตามความหมายของ 

prefix นั้น ๆ เชน 

Prefix Meaning Example 

re- 

re-, retro- 

inter- 

ex- 

anti-, contra- 

pro- 

again 

back 

between, among, together 

former, previous 

against 

in favor of 

rewrite, revisit, rearrange, reform, 

repeat 

return, replace, replay, repay 

interact, interchange, international, 

interview 

ex-king, ex-teacher, ex-wife, ex-war 

antifreeze, anti – bacterial, antisocial 

pro – British, pro – German, pro – hand 

 

2.3   Prefix ที่เติมแลวบอกความหมายปริมาณ (quantity) และขนาด (size) เชน 

Prefix Meaning Example Meaning 

mono- 

bi- 

 

semi- 

multi- 

one 

two, twice, both 

 

half or part 

many 

monorail 

bicycle 

bicentennial 

semicircle 

multiform 

a railway with a single rail 

two – wheeled machine for 

riding 

on happening once in 200 years 

half a circle 

having several different shapes 
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3. การวิเคราะหจาก suffix 

   

 3.1 suffix ที่ตอทายคํานามเกี่ยวกับคน / สิ่งของ  

    noun 

   คํานาม 

suffix 

อุปสรรค 

Meaning 

ความหมายของ suffix 

Vocabulary 

คําศัพทใหม 

Meaning 

ความหมายใหมแตยัง

เกี่ยวของ 

history 

serv 

train 

act 

waitress 

- ian 

- ant 

-er 

-or 

-ess 

คน / สิ่งของท่ีเกี่ยวของ 

      

     ผูกระทํา 

 

ระบุวาเปนเพศหญิง 

historian 

servant 

trainer 

actor 

actress 

นักประวัติศาสตร 

ผูรับใช 

ผูฝก 

นักแสดง 

นักแสดงหญิง 

 

 

3.2 suffix ที่ตอทายคําแลวเปลี่ยนหนาที่ของคําเปนคํานามแปลวา ( การ ) นําหนา 

 

 

 

 

 

 

    

    word 

  

    suffix 

     Meaning 

  ความหมายของ 

        suffix 

 

 Vocabulary 

 

  

  Meaning 

 

cour  

arrive 

exame 

walk 

book 

- age  

- al 

- ion 

- ing 

- let 

พฤติกรรม / การกระทํา 

“_________” 

“_________” 

“_________” 

สิ่งของเล็ก 

courage  

arrival 

examination 

walking 

booklet 

ความกลาหาญ 

การมาถึง 

การสอบ 

การเดิน 

หนังสือเลมเล็ก 
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3.3 suffix  ที่เติมหลังคําแลวเปลี่ยนเปนคําคุณศัพท (adjective ) คํากริยา ( verb)  

คําวิเศษณ ( adverb ) 

    

   word 

 

 suffix 

 

Meaning 

ความหมายของ 

suffix 

Vocabulary 

คําศัพทใหม 

 

Meaning 

ความหมายของศัพท

ใหม 

 ชนิด

ของคํา 

change (v) 

please (v) 

care  (v) 

home (n) 

white(adj) 

pure(adj) 

quick(adj) 

back(adj) 

-able 

-ant 

-ful 

-less 

-en 

-ify 

-ly 

-ward 

สามารถ 

เปนเหตุให 

“________” 

ปราศจาก 

กลายเปน 

เปนเหตุให 

บงบอกอาการ 

“________” 

changeable 

pleasant 

careful 

homeless 

whiten 

purify 

quickly 

backward 

 

สามารถเปลี่ยนแปลงได 

เปนเหตุใหนาชื่นชม 

ระมัดระวัง 

ไมมีบาน / คนเรรอน 

กลายเปนสีขาว 

ทําใหบริสุทธิ์ 

อยางรวดเร็ว 

ยอนกลับหลัง 

adj 

adj 

adj  

adj  

adj 

v 

v 

adj 

 

 

เรื่องที ่3  สัญลกัษณและปายประกาศตางๆ 

            เครื่องหมายสัญลักษณอาจจัดเปนหมวดหมูไดดังน้ี 

                1.ปายสัญลักษณใหขอมูล (Signs giving information) เปนปายสัญลักษณที่มีตาม 

สํานักงาน เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน หรือระวังคนงานในสํานักงานหรือโรงงาน หรือในกรณีที่

มีเหตุฉุกเฉิน เชน 

 

    Beware Radioactive  (ระวังสารกัมมันตภาพรังส)ี 

 

             Fire extinguisher  (เครื่องดับเพลิงเคมี) 
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                                        Free phone   (โทรศัพทเฉพาะฉุกเฉิน) 

                                    

  

2.ปายสัญลักษณหามปฏิบัติ  เปนปายที่สั่งไมใหปฏิบัติ เชน 

 
Don’t bring food and beverage here 

(หามนําอาหารเคร่ืองดื่มมาที่น่ี) 

 

 
Don’t take photo  

(หามถายรูป) 

 

 
Don’t use the phone  

(หามใชโทรศัพท) 

  

 
Don’t smoke  

(หามสูบบุหรี่) 

 
Do not enter  

(หามเขา) 

 

 
Don’t take durian inside. 

(หามนําทุเรียนเขาไป) 
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3.ปายสัญลักษณทางจราจร  เพื่อบอกใหผูเดินทางปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ 

หรือใหระวังอันตราย เชน 

  เครื่องหมายจราจรที่ใชบังคับ (Regulatory signs) เชน 

 

 

 

No parking   (หามจอด) 

 

 

 

No turn left.  (หามเลี้ยวซาย) 

 

 
 

 

One way.  (เดินรถทางเดียว) 

 

 

Stop  (หยุด) 

 

เครื่องหมายจราจร ที่เปนการเตือนภัย หรือใหขับดวยความระมัดระวัง  

                      (Warning signs) เชน 

 
 

 

Pedestrian Crossing  

(ทางมาลายสําหรับคนขาม) 

 

 

The road is slippery (ถนนลื่น) 
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   ปายจราจรที่สั่งใหปฏิบัติตาม เชน 

 

 

80 kilometers per hour speed-limit  

(จํากัดความเร็ว 80 กิโลเมตรตอช่ัวโมง) 

 

ปายคําสั่ง / ปายหาม 

หลักไวยกรณใชปายคําสั่ง / ปายหาม 

1. ปายคําสั่ง ( บอกเลา ) ขั้นตนดวย v.ชองท่ี 1 

Turn left    - ใหเลี้ยวซาย 

Stand  here  - โปรดยืนที่น่ี 

2. ปายหาม ( ปฎิเสธ ) ใช no/ don’t นําหนา 

No smoking  - หามสูบบุหรี่ 

Don’t sit here - หามนั่งบริเวณน้ี 

No entry  - หามเขา 

 

เรื่องที ่4 ฉลากยาและคูมือการใชอปุกรณตางๆ 

4.1  ฉลากยา 

ขอความที่ปรากฏบนฉลากยาที่ระบุ ประกอบดวย 

active ingredients  = ตัวยาสําคัญ 

Uses    = สรรพคุณ 

Warning   = คําเตือน / ขอควรระวังการใช 

Direction   = วิธีใช 

 

ตัวอยาง 

Warning 

- Keep out of reach of children. (เก็บใหพนมือเด็ก) 

- Take one tablet after each meal. (กินยา 1 เม็ดหลังอาหาร) 

- Shake well before use. (เขยาขวดกอนใชยา) 

นอกจากนี้ ยังมีขอความคําแนะนําอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชยาที่ควรทราบ เชน 
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- You should have it directly after meal. (ควรกินยาทันทีหลังอาหาร) 

- The doses must not be divided. (ตองไมแบงยากิน กินยาตามคําสั่งอยาง

เครงครัด) 

- Do not use if the package is open. (หามใชถากลองถูกเปดแลว) 

 

4.2 คูมือการใชอุปกรณตางๆ ( Instruction )  

     ศัพทที่ควรทบทวน 

     โทรศัพทมือถือ ( cell phone )         หมอหุงขาว  ( electric rice cooker ) 

     sim card (n )  – ซิมการด  lid  (n )             -  ฝาหมอ 

     Battery (n )  – แบตเตอรี่   handle  (n )       - ที่จับ 

     press ( v )     - กด   inner bowl ( v )  - หมอใบใน 

     remove ( v )  - ถอดออก   rinse ( v )          -  ลาง / ริน 

     insert ( v )     -  บรรจุ / ใสเขาไป fill up ( v )         - ใสใหเต็ม 

     slide ( v )      -  สไลด   separate ( adj )   - แบงออกเปนชวงๆ 

     เครื่องซักผา (Washing machine) 

     on/off  (adj)  - ปุมปด/เปด 

     wash  (v)  - ซักลาง 

     timer  (n)  - ปุมตั้งเวลา 

     program   (n)  -        รายการ (โปรแกรม) 

     washing  (n)  - การซักลาง 

     dryer   (v)  - ปนแหง 

5. คําแนะนําและคําเตือนตาง ๆ 

ประกาศ   - announcement /declaration/notification 

คําแนะนํา   - Direction 

คําเตือน   - Warning 

 พยากรณอากาศ  - climate forecast  
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 ประกาศเตือนภัย  - Warning 

 กฎการเขาชมพิพิธภัณฑ -  Museum Rules 

 คําอธิบายสินคา  - Explanation 

 วิธีการปรุงอาหาร  - cooking instruction 

คําเตือนเกี่ยวกบัพยากรณอากาศ/การทําอาหาร 

 1. ควรรูความหมายของศัพทเกี่ยวกับอากาศ ดังน้ี 

  heavy rainfall -  ฝนตกหนัก 

  strong wind  - ลมแรง 

  flash flood  - นํ้าทวมฉับพลัน 

  alert areas  - พื้นที่เสี่ยงภัย 

2. ควรรูความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับประเภทอาหาร ขนม /วิธีการทํา ขั้นตอนการทํา

ดังน้ี 

ประเภทอาหาร/ขนม 

food/sweet 

สวนประกอบ วิธีการทํา/ข้ันตอน 

curry – แกง  beef – เน้ือวัว fry – fried –  ทอด 

soup – ซุป pork – เน้ือหมู boil – boiled – ตม 

salad – สลัด fish – ปลา roast – roasted – อบ 

noodle – กวยเต๋ียว chicken – เน้ือไก  dry – dried – ตากแหง 

stew – สตู vegetable – ผัก mix – ผสม/ยํา 

steak – สเต็ก fruits – ผลไม  

bread – ขนมปง oil – นํ้ามัน  

cookie – คุกกี้ sugar – นํ้าตาล  

cake – เคก pepper – พริกไทย  

 chili – พริก  
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3. ควรรูความหมายของศัพทเกี่ยวกับการเขาชมสถานที่ตาง ๆ และการสังเกตการใชคํา

เกี่ยวกับการปฏิบัติ และขอหามตาง ๆ 

  Museum Rules (กฎการเขาชมพิพิธภัณฑ) 

หลักการสังเกต 

1. ขึ้นตนดวย Please +  …………………  กรณีขอความรวมมือ ใหผูเขาชมปฏิบัติตามกฎของ

สถานที่ เชน 

Please be quiet 

2. ขึ้นตนดวย  หรือ No / Don’t +  (กรณีเปนขอหามอยางเครงครัด)       

keep safe a distance. 

   Don’t feed animals. 

No leaning on walls. 
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กิจกรรมทายบทที ่2  

Prefix และ Suffix 

กิจกรรมที ่1 ใหผูเรียนหาอุปสรรค ( Prefix ) เติมขางหนาคําศพัท เพือ่ใหมีความหมายตรงกันขาม 

   โดยใชอปุสรรค ( Prefixes ) ที่ใหมา (5 คะแนน) 

im -   ir -   in -   mis – 

   il -   un -   dis - 

 

1. ____________ honest   6. _____________ passible 

  2. ____________ certain   7. _____________ behave 

  3. ____________ appear   8. _____________ kind 

  4. ____________ regular   9. _____________active 

  5. ____________ legal   10. _____________formal 
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กิจกรรมที่ 2  ใหผูเรียนหาปจจัย ( Suffix ) เติมทายคํา เพื่อทําหนาที่เปนคํานามโดยใชคํา

ปจจัย  ( Suffixes ) ที่ใหมา (5 คะแนน) 

 

 -age   -ment    -ity   -ance  -ness 

 -al   -sion    -tion  -ship  -er 

 

 1. teach____________   6. develop_________________ 

 2. accept___________   7. post_____________________ 

 3. arrive____________   8. revise____________________ 

 4. kind_____________   9. appreciate_________________ 

 5. friend_____________   10. legalt___________________ 
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บทที ่ 3 

Hello! Could you tell me………? 

 

การพูดคุย ติดตอทางโทรศพัท 

 1.  การพูดคุย ติดตอ แบบไมเปนทางการ เปนการพูดคุยกับผูคุนเคยใกลชิด สนิทสนม เชน 

พอแม เพื่อนฝูง เครือญาติ ใชภาษาพูดคุยหรือโตตอบแบบไมเปนทางการ (Informal language) 

 2.  การพูดคุยติดตอแบบเปนทางการ เปนการติดตอเพื่อสอบถามขอมูล ติดตอทางธุรการ 

ติดตอราชการ ใชภาษาโตตอบหรือสํานวนแบบทางการ (Formal language) 

 1. Informal 

สถานการณ ผูเรียกสาย (caller) ผูรับ (Receptionist) 

1. ทักทาย Hello Hello 

2. ขอพูดกับผูพูดปลายทาง Is Jone home? 

Is Jone there? 

Can I speak to Jone? 

It’s Jone 

Jone’s speaking 

3. ผูพูดปลายทางไมอยู  He’s out. 

Sorry. He’s not here. 

4. ใหฝากขอความไว Can I leave a message? O.K. 

Just a moment. 

 

2.  Formal 

สถานการณ ผูเรียกสาย (caller) ผูรับ (Receptionist) 

1. ทักทาย Hello, I am….(name)…. .  Is 

that Linda company? 

Hello / Good morning. 

This is Linda company. 

Can I help you? 

2. ขอพูดกับผูพูดปลายทาง Can I speak to Mr. Jan, 

please. 

Could I talk to Mr. Jan, 

please. 

Is Mr. Jan in? 

He’s here, I’m telling him 

to speak now. 

He’s here, please wait for 

a moment. 
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3. ผูพูดปลายทางไมอยู  I’m afraid he’s not here 

now. 

I’m afraid he’s in a 

meeting. 

 

สถานการณ ผูเรียกสาย (caller) ผูรับ (Receptionist) 

4. ใหฝากขอความไว May I leave some 

messages to him? 

Could you ask Jan to call 

Paul at 081-429527, 

please? 

Welcome, could I tell 

Jan who’s calling, please? 

 

ขอสังเกต 

 การโตตอบแบบ Formal ใชสํานวน Can/Could……. ซึ่งเปนสํานวนที่สุภาพ  

 จะมีคําวา please ตอทายประโยคเสมอ 

     welcome นําหนาเสมอ 

3.  การพูดโทรศัพทเพื่อการประกอบอาชีพ 

  การโตตอบเพื่อถามหรือใหขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การสมัครงาน การ

ซื้อขายสินคา การใหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา การตอรองราคา การรับและสงของ 

 ตัวอยางประโยคที่ใช 

 1. Hello. I’d like to ask /know about……………….? 

  สวัสดี ผมใครถาม/รูเกี่ยวกับ............. 

 2. Can / Could you tell me about ……………..? 

  ขอความกรุณาทานบอกผมเกี่ยวกับเรื่อง.................ไดไหม 

 3. May / Could I speak to ……………., please? 

  ผมใครขอพูดกับคุณ................, หนอยครับ 

 4. Can / Could you inform me about …………………? 

  คุณชวยใหขอมูลแกผมเกี่ยวกับ...............ไดไหมครับ 
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 5. What is the position required? 

  ตองมีคุณสมบัติอะไรบางครับ 

 6. How can I apply for this position? 

  ผมจะสมัครในตําแหนงน้ีไดอยางไร 

 7. Do I have to send the application form? 

  ผมตองสงใบสมัครเลยใชไหมครับ 

 8. Should I also send the resume reference? 

  และผมตองสงประวัติสวนตัวใหดวยใชไหมครับ 

 9. When/Where will the interview take place? 

  จะสอบสัมภาษณเมื่อไหร /ท่ีไหน 

 10. What kind of goods are available? 

  มีสินคาอะไรเหลืออยูบาง ? 

 11. How much does it cost? 

   สินคาราคาเทาไหร 

 12. Is there any discount? 

   ลดราคาไดไหม 

 13. How about the present promotion? 

   มีรายการสงเสริมการขายอะไรบาง 

 14 . Where / When can I buy the product? 

   ฉันไปซื้อสินคาไดที่ไหน / เมื่อไหร 

 15. When will I receive the product? 

   ฉันจะไดรับสินคาเมื่อไร 

 16. How should I pay for the product? 

   ฉันจะชําระคาสินคาไดอยางไร 

 17. By cash / by check / credit 

   ชําระเงินสด / โดยจายเปนเช็ค/ ผอนชําระ 

 18. Thanks for your interest / kindness / information  

   ขอบคุณสําหรับความสนใจ /ความมีน้ําใจ / ขอมูล 
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 19. You’re welcome 

   ยินดีคะ 

 20. Sorry / I’m sorry 

      ตอบปฏิเสธสําหรับการรองขอ 

 

 

กิจกรรมทายบทที ่3 

กิจกรรมที ่1   จงอานบทสนทนา แลวตอบคําถามดังตอไปนี ้(5 คะแนน) 

Situation: Asking for jobs vacancy 

Preecha :   Hello. May I speak to Khun Suda ? please  

Suda :        I’m speaking 

Preecha :   Khun Suda, would you mind giving the information about  jobs

 vacancy ? 

Suda :        All right, the positions are Engineer, Accountant  and  Human 

Resource 

Preecha :   Great. I’m interested in working with you in the position of 

Accountant 

Suda  :       I hope we can get together  and discuss the position further  

Preecha  :  Thanks for spending time with me 

Suda   :      O.K. Good bye 
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1.  What is Preecha asking Suda for ? 

______________________________________________________________ 

2.  How many positions are vacant ? What ? 

______________________________________________________________ 

3. What position does Preecha interested in ? 

______________________________________________________________ 

4.  Is Preecha asking for more information about the position he is Interested in ? 

______________________________________________________________ 

5. Does Suda tell him more information ? 

______________________________________________________________ 
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บทที่ 4 

Culture Difference 

 

เรื่องที ่ 1  การใชภาษาสือ่สาร / มารยาททางสังคม 

 ภาษากาย 

 1.  Blow a kiss     (สงจูบ) 

 2.  Give me a big hug (โอบกอด) 

 3.  Shake hand   (จับมือทําความรูจัก) 

 ภาษาพูด 

 1.  แนะนําตนเอง 

  May I introduce myself? 

  Let me introduce myself? 

 การขึ้นตนประโยคดวย May , Let , Would , Could แสดงถึงการขออนุญาต กอนที่จะ

ทําการอยางใดอยางหน่ึงที่สุภาพ 

 2. การแสดงความยินดี 

   Congratulation on ………………………….. 

   ขอแสดงความยินดีในโอกาส .............................. 

   I’m very glad to hear +   Sentence 

   ฉันดีใจที่ไดทราบขาว ....................................... 

 3.  แสดงความเสียใจ 

   I’m sorry for  + (n) 

   I’m sorry to  +  V1 

 การใช Preposition   for + Noun 

    to  + V1 

 4.   การขอความชวยเหลือ 

  Would you please + V1 …………………… 

  Would you please open the window 

  กรุณาเปดหนาตางใหหนอยคะ 

  Can you help me + V1 
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  Can you help me lift this box. 

  ชวยฉันยกกลองหนอยครับ 

 5.  กลาวช่ืนชมในความสามารถ / ในผลงาน 

  How nice  + ประโยค / noun 

  - How nice he is.  (เขาดี/สุภาพจังเลย) 

  - Subject  +  look   +  adj 

   He looks smart.    (เขาดูเทหจัง) 

 6.  การกลาวอวยพรในโอกาสวันสําคัญ / ใหกําลังใจ 

   Happy birthday / Happy New Year / Merry Christmas. 

   May god bless you.  (ขอพระเจาอวยพรใหคุณ) 

   May God be with you.  (ขอพระเจาคุมครองคุณ) 

 

เรื่องที ่2  เปรียบเทียบวัฒนธรรม ประเพณี เจาของภาษา 

 

Culture England Thailand 

Tradition Christmas Day 

 25th December 

Thanks Giving Day 

 20th November 

Valentines Day 

 14th  February 

Halloween Day 

 31th  October 

Song Kran Festival 

 13rd-15th April 

His Majesty’s Birthday 

 5th  December 

Her Majesty’s Birthday 

 12th  August 

Loy krathong (Full Moon Day 

on November) 

Buddhist Lent (วันเขาพรรษา) 

Religion Christianity 

(Jesus Crist) 

Temple 

Priest (บาทหลวง) 

Buddhism (Buddha) 

 

Temple 

Monk 
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Table etiquette  

(มารยาทการ

รับประทานอาหาร) 

Fork 

Spoon 

Knife 

Fork 

Spoon 

Table spoon 

Cloth thick cloth 

wool 

thin cloth 

cotton 

Dress neatly on a visit to a 

religious place 

 

เรื่องที ่ 3  เปรียบเทียบโครงสรางภาษาไทย/อังกฤษ  

 มีลักษณะประโยคคลายคลึงกัน ดังน้ี 

 1.  ประโยคความเดียว  (Simple Sentence) 

   Subject  +  V  + Object 

  -  The students are happy.  =  ประธาน + กริยา + สวนเติมเต็ม 

  -  Sujin bought the clothes.  =  ประธาน + กริยา + กรรม 

  -  She is reading.   =  ภาคประธาน + ภาคแสดง 

  -  Linda opens the store.  =  ภาคประธาน + กริยา + กรรมตรง 

  -  I like his idea.   =  ภาคประธาน + กริยา + กรรมตรง 

 2. ประโยคความรวม (Compound Sentence)  

  คือประโยคเดี่ยว 2 ประโยครวมกัน โดย 

  2.1  มีคําสัณธาน (Conjunction) เช่ือม เชน and , but , or , for , so , nor , yet 

  2.2  ( , ) มีเคร่ืองหมายจุลภาคค่ัน 

     -  The restaurant is big. - The food is not delicious. 

         = (The restaurant is big, but the food is not delicious.) 

      -  John will write a homepage. - He will advertise his company. 

            John will write a homepage, and he will advertise his company. 
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     3.  ประโยคความผสม (Compound Complex Sentence)  

   คือ ประโยคเดี่ยวอยางนอย 3 ประโยคขึ้นไป เชื่อมดวย coordinate conjunction 

และ subordinate conjunction อยางนอย อยางละ 1 ตัว เชน 

  I  wanted to get to the office in time, so I left early after I finished my 

breakfast. 

  สามารถแยกได ดังน้ี 

  I  wanted to get to the office in time, so  

I left early after I finished my breakfast. 

compound Sentence 

     complex sentence 

หมายเหตุ : ประโยค compound  เช่ือมดวย “so” และ ประโยค complex เช่ือมดวย  

  “after” 

ประเภทของคําสนัธาน 

 1.  Coordinate conjunction คือคําที่ใชเช่ือมในประโยค  compound  เชน and ,  

but , or , for , so , nor , yet แตละประโยคใน compound เปนอิสระไมขึ้นแกกัน เชน 

  He lives here, and he works hard 

  อาจเช่ือมคํากับคํา หรือวลีกับวลี ได เชน 

  Peter lives with Don and James 

  He wants to work at home and in the office. 

 2.  Subordinate conjunction คือ คําที่ใชเช่ือมในประโยค complex  อยูหนาอนุ

ประโยค (subordinate clause)  เชน before, after, until , that , because , when เปนตน 

    He got up late because he went to bed late. 

  When I arrive home, I will go to bed   

  คําสันธาน ประเภท  subordinate conjunction   แบงการเช่ือมประโยครอง          

เปน 3 ประเภท ตามหนาที่ในประโยค ดังน้ี 
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  1.  อนุประโยคของคํานาม (Noun Clause) มักเช่ือมดวยคําวา “that” 

   He said that he would come back. 

     noun clause (กรรม) 

   That he has been sick is know 

     noun clause (ประธาน) 

  2.  อนุประโยครองคุณศัพท (Adjective clause) ขยายคํานาม มักเช่ือมดวย “who, 

whom , which , that) เชน 

   The man who is over there is my best friend. 

          adjective clause ขยาย the man 

   This is the book that you want. 

          adjective clause ขยาย the book 

 3.  อนุประโยครองวิเศษณ ( Adverb clause ) ขยาย Verb มักเชื่อมดวยคําวา  when, 

while, before, after  เปนตน 

 I went out when he called 

       adverb clause ขยายกริยา went 

 He walked home after he finished his work. 

       adverb clause ขยายกริยา walked 

 คําบพุบท ( Preposition )  คือคําที่ใชเช่ือมคํานามหรือสรรพนามกับคําอื่นๆในประโยค 

มักจะอยูหนาคํานามเสมอ  เชน 

 He lives in a flat. 

 I came here because of you. 

 คําบุพบทแบงเปนคําที่ใชกับสถานที่  เวลา  และการบอกตําแหนง เชน at home, at 

9.00 a.m. , between us, above the sky  เปนตน  อาจมีคําเดียวหรือหลายคํา ก็ได เชน 

instead of , due to, during , between  เปนตน ( ใหศึกษาเพิ่มเติมจากบทเรียน ) 

 คํากริยา ( Verb ) แบงเปนสกรรมกริยา ( Transitive Verb ) กับอกรรมกริยา 

 ( Intransitive Verb )   

 สกรรมกริยา   คือกริยาที่ตองมีกรรมมารองรับจึงจะทําใหประโยคมีใจความสมบูรณ 

เชน  buy, give, write เปนตน เชน 
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 He  will  buy  a  car. 

          กริยา     กรรม 

 She  wrote  a   letter. 

      กริยา        กรรม 

 อกรรมกริยา คือกริยาที่มีความสมบูรณในตัวเองไมตองมีกรรมมารองรับ อาจใชคําขยาย

ได เชน run, walk, smile  เปนตน 

 He  walked  home  last night. 

      กริยา   คําขยาย  คําขยาย 

 She  smiled   happily. 

      กริยา     คําขยาย 

 หลักไวยากรณ ( Grammar Focus ) 

  Present Simple Tense 

 โครงสราง คือ Subject + Verb 1  

 วิธีใช Tense น้ีใชกับเหตุการณตอไปน้ี 

 1. สิ่งที่เปนขอเท็จจริง เชน 

 The sun sets in the west. 

 Dogs  have  four legs.  

 2. สิ่งที่ทําเปนประจํา มกัจะใชคําวา always, usually , sometimes, often, never เชน  

 He is always  late  for class. 

 I never eat snake. 

หมายเหตุ  ถาประธานเปนเอกพจนบุรุษที่ 3 ( He, She, It ) ใชกริยา เติม s หรือ es ( ถากริยาลง

ทายดวย o, sh, ch, ss, x ) หรือถากริยาลงทายดวย y หนา y เปนพยัญชนะ ใหเปลี่ยน y เปน ies 

( baby = babies ) 

 เมื่อแสดงคําถามหรือปฎิเสธใหเติม “do” หรือ “does” เชน  

  He walks home every day. 

  He does not walk home every day. 

  Does he walk home every day ? 

 หลังศึกษาแลวใหทํากิจกรรมท่ี 6 ในบทเรียน 
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เรื่องที ่4 การเปรียบเทียบสํานวนภาษาในสุภาษิตหรือคําพังเพยของทั้งสองภาษา มีสวน

คลายคลึงกนั แตภาษาอังกฤษใชคําตรงกวาภาษาไทย 

 Health is wealth = ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ 

 A tree is known by its fruits = สําเนียงสอภาษากิริยาสอสกุล 

ใหศึกษารายละเอียดในบทเรียนแลวทําแบบฝกจากกิจกรรมท่ี 9 ในหนังสือเรียน 

 

กิจกรรมทายบทที ่4 

กิจกรรมที่ 1  อานบทความและตอบคําถามตอไปนี ้(4  คะแนน) 

               Western  countries  such  as   Britain and America  have  their own ways 

of  greeting. 

Normally  they  greet  each  other  by  saying  ‘Good morning’ ,  ‘Good afternoon’  

or ‘Good evening’ but  when  they  say  ‘Good bye’  it normally  means to 

farewell. 

Bodily language  is  conceded  to  have  an  important  role in western culture  

people  tend  to  use bodily  language  often  for  resample, when people  meet 

each other  they  tend  to  give  a  handshake. 

 

1.  What  country greet  people  by  saying  ‘Good morning’ ? 

      ________________________________________________________________ 

2.  How do Western counting greet people ? 

       ________________________________________________________________ 

3.  What is an important role in western culture ? 

       ________________________________________________________________ 

4.   How people in western countries greet when they meet each other ? 

       ________________________________________________________________ 
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กิจกรรมที่ 2  จงเปลีย่นประโยคตอไปนี้ใหอยูในรปูของ Present simple tense 

1.  My aunt  __________ in  New York   ( live ) 

2.  My mom  _____________ coffee every morning   ( do not drink ) 

3.  Pranee likes her become she _________ a lot of people   ( meet ) 

4.  James and Noney ________ home twice a week  ( go ) 

5.  The post office usually __________ at  3.30 PM : ( close ) 

6.  Jane and Jenny __________ football  at school  everyday ( play ) 

7.  My father always ________ his  car carefully ( drive ) 

8.  The students __________ milk every morning ( drink ) 

9.   I am good at Art. I ________ nice pictures ( draw ) 

10. The teacher __________ the student  ( teach ) 
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     บทที่  5 

News & News Headlines 

 

เรื่องที ่ 1 เสียง คําศพัท วลี สํานวนในขาว 

 1.  Headline (พาดหัวขาว) 

  1.1  เปนคําสั้น ๆ ที่มีรูปกริยา (verb) หลายรูปแบบ 

verb Headline 

Present Simple - Governor signs bill 

Past Participle  

 to + V1 

-  HIV / Aids drugs license extended 

-  Thai Group to build $US 50 cultural centre. 

            Ving -  Foreigners looking to invest in Thailand. 

 

  1.2  เปนประโยคสั้นท่ีไมสมบูรณไมเปนรูปแบบทางการที่ตายตัว แตเนนใหนาสนใจ

มากกวา เชน 

    Subject  + V1 

    Subject  + V3  

    Subject  + to + V1 

    Subject  + V + Ving 

    Noun clause 

  Example : Headlines 

    Most Famous Panda 

    Thailand requests China to extend stay for LinPing 

 

      Subj     + V1 

    

    Schools hit by flood can resume within a few days. 

 

    Subj       V3 
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  1.3  ไมมี article ( a , an , the) หนาคํานาม 

  1.4  เคร่ืองหมายวรรคตอน ที่ปรากฏในขาว 

   ( , ) แทน   and 

    อธิบายรายละเอียด / พฤติกรรม / คําพูด ของคําขางหนา 

   ( ; ) เปนคําพูดของบุคคลขางหนาเคร่ืองหมาย 

   ( - )  แทนระยะเวลาไหนถึงเวลาไหน 

   ( / ) แทนหรือ 

   (    ) เครื่องหมายวงเล็บ เปนการอธิบายขอความขางหนา 

  1.5  ใชตัวยอโดยเอาตัวอักษรตัวแรกของคํามารวมกัน เชน หนวยงาน องคกร 

   ASEAN  APEC 

   UNESCO UNISEF 

   NFE  Office 

 

เรื่องที ่ 2  องคประกอบของขาว 

 
 

Headlines   (1) 

(พาดหัวขาว)  

Lead   (2) 

(ขาวนํา)  

Details   (3) 

(เน้ือขาว)  

- ประเด็นขาว 

- รายละเอียดของขาว 

-  ใจความสําคัญ 
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  องคประกอบของขาว 

  1.  การพาดหัวขาว (Headlines) เปนขอความสั้น ๆ เปนประเด็นสําคัญท่ีสุด ใช

ตัวพิมพตัวหนาขนาดใหญ 

  2.  ขาวนํา (Lead)  เปนขอความบอกเน้ือเรื่องครอบคลุมใจความสําคัญท้ังหมดขยาย

ความพาดหัวขาวใหชัดเจน ละเอียดยิ่งข้ึน 

  3.  เน้ือขาว (Details) เปนขอความที่ใหรายละเอียดตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น รายละเอียด

ทั้งหมดวาขาวน้ัน หรือเหตุการณนั้นเกิดข้ึนที่ไหน เมี่อไร เวลาเทาใด ขอสังเกตมีประโยคขยาย

ขอความในรูปแบบเปนประโยคเครื่องหมายคําพูด 

  ประโยคในเคร่ืองหมายคําพูดเปน Present Tense เสมอ เชน 

  Sophon said “I wake up at six o’clock and take a bath , after that I have 

breakfast before going to work at the office” 

 

ตัวอยาง 

Headline   

พาดหัวขาว 
Thai embassy in Sweden gets warning 

Lead 

ขาวนํา 

     The Thai embassy in Sweden has been under 

security protection from Swedish authorities, after 

receiving a letter warning that Thailand could be a 

target for terrorists after sending soldiers to Iraq. 

Foreign Ministry spokesman Sihasak Puangketkaew 

said yesterday. 

Detail 

เน้ือขาว 

     The letter was sent from Malino to the embassy 

in Stockholm by Al Bashir Al Makkawi. 

     The spokesman said the embassy had contacted 

the Swedish government to help track down the 

motive behind the letter and any possible 

connections between the sender and any terrorist 
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Headline   

พาดหัวขาว 
Thai embassy in Sweden gets warning 

groups. 

     Swedish authorities were protecting the embassy 

at the request of the ambassador, he added. 

     The spokesman said the government decided to 

send troops to   join the United States-led coalition 

in Iraq only for humanitarian reasons, with no other 

intentions. Thai troops are stationed at Camp Lima      

in Karbala. 

  

เรื่องที ่ 3 ประเภทของขาว 

 หนังสือพิมพ 1 ฉบับ จะประกอบดวยขาวยอยในแตละหนา ประกอบดวย 

1. ขาวการเมือง  (Political News) 

2. ขาวการศึกษา  (Educational News) 

3. ขาวเศรษฐกิจ  (Economy News) 

4. ขาวสังคม  (Social News) 

5. ขาวสิ่งแวดลอม  (Environmental News) 

6. ขาวศิลปวัฒนธรรม  (Cultural News) 

7. ขาวกีฬา  (Sport News) 

                ฯลฯ 
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เรื่องที ่ 4  การถามและตอบคําถามจากขาว 

 1.  คําถามที่เปน Wh-Question  และ Yes / No Question 

  What 

  When 

  Where 

  Why 

  How 

  ขอสังเกต มักจะถาม 

   What’s the main ideas of the news? (ใจความสําคัญของขาวคืออะไร) 

 2.  การถามแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไม เห็นดวยกับเหตุการณนั้น ๆ 

  - Do you agree with this …………………. 

     (คุณเห็นดวยหรือไมท่ี .......................) 

  -  What do you think about ………………? 

     (คุณคิดอยางไรกับ ...............................) 

 

หมายเหต ุ ผูเรียนควรศึกษาจาก website ของ The Nation หรือ Bangkok Post เพื่อศึกษา 

  ประเภทของขาว  โครงสรางของขาวเพิ่มเติม 
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กิจกรรมทายบทที ่5 

กิจกรรมที่ 1 อานรายงานขาวและตอบคําถามตอไปนี้ (5 คะแนน) 

Southern Thailand on edge after attacks  

           Twenty nine bombings and so other attacks by Muslim insurgents   

look place in the four  molence-phone.  Southern provinces on Sunday night 

leaving eight dead.  

            Some of the attacks targeted ethnic Chinese in the region who 

were celebrating lunar New-year. The violence continued Monday as bombs 

exploded  of  four  locations in the south,      

killing an army and wounding  two soldiers, there policemen and 13 civilians.    

           AP 

Read the above news then answer question 

1. Where did  an  accident take place and when ? 

      ________________________________________________________ 

2. How many time the bounty are accrued ? 

      ________________________________________________________ 

3.  Who wear celebrating lunar New-year ? 

       ________________________________________________________ 

4.  How many civilians were wounded ? 

        _______________________________________________________ 
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5.  Who is reported news ? 

        _______________________________________________________  

กิจกรรมที่ 2  อานรายงานขาวแลวตอบคําถามตอไปนี้ (3 คะแนน) 

Big Win 

That team beats Pakistan 

      The Thai under – 15 Asian school championship football team beats Pakistan. 

The soccer was 29 to 0. 

The game was at Bangkok’s The Phasdin  stadium on July 20.  

Thailand second 20  goals in the first half and a golds in the second half. 

      ( Sornee student weekly, August  4, 2008 ) 

 

1. What is the topic of this new ? 

      ________________________________________________________ 

2.  Where did the game held ? 

       ________________________________________________________ 

3.  When did the event of this new report happened ? 

       ________________________________________________________ 
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บทที่  6 

Self-Sufficiency Economy 

Topic 6.1  ศัพท-สํานวนที่ใชในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  มีดังนี ้

คําศพัท ประเภท คําแปล 

Economy 

Sufficiency 

moral 

philosophy 

moderation 

sustainable 

reasonable 

development 

knowledge 

theory 

saving 

Middle Path 

crisis 

self-reliance 

important 

achieve 

resource 

aspects 

local wisdom 

ideology 

appropriately 

n. 

n. 

adj./n. 

n. 

n. 

adj. 

adj. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adj. 

v. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adv. 

เศรษฐกิจ 

พอเพียง 

(เกี่ยวกับ) ศีลธรรม 

ปรัชญา 

ความพอประมาณ 

ยั่งยืน 

สมเหตุสมผล 

การพัฒนา 

ความรู 

ทฤษฎี 

การประหยัด 

ทางสายกลาง 

วิกฤต 

พึ่งพาตนเอง 

สําคัญ 

ทําใหสําเร็จ 

ทรัพยากร 

ลักษณะ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

อุดมการณ 

เหมาะสม 
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            - way of life   = แนวทางการดําเนินชีวิต 

 - based upon   = ขึ้นอยูกับ 

 - turn into waste  = สูญเปลา 

 - lead…..to……. = นําไปสู 

 - to survive but not excess = ดํารงชีวิตอยูไดแตไมฟุมเฟอย 

 

 Topic 6.2  โครงสรางประโยคเงือ่นไข (Conditional Sentence หรือ If-clause) 

 ประโยคท่ีใชในบทความเรื่อง self-sufficiency Economy มีโครงสราง Conditional 

Sentences ที่ควรศึกษา 

 Conditional sentences คือประโยคเงื่อนไขประกอบดวยประโยคยอย (clause) อยาง

นอย 2 ประโยค มีประโยคยอยที่ข้ึนตนดวย “if” ทําใหเรียกประโยคเงื่อนไขอีกแบบหน่ึงวา “if 

clause” แบงเปน 3 กลุม คือ 

 6.2.1  สมมุติในสิ่งที่มีโอกาสเปนไปได (Possible condition)  

  โครงสรางประโยค จะเปนดังน้ี 

 

 

     (will / can / may) + V1 

 ตัวอยาง If it rains, the road will be wet. 

 หรือ If it rains, the road is wet. 

 สวนใหญจะเปนการกลาวถึงสิ่งที่มีโอกาสเปนไปไดสูง หรือเปนขอเท็จจริง เชน 

  If the water boils, it changes into steam. 

  

 6.2.2  สมมุติสิ่งที่เปนไปไดนอยมากหรือเปนไปไมไดเลยในปจจุบัน ( Unreal Present) 

  โครงสรางประโยค คือ 

 

 

 

  

 

If  + subject + present simple , subject + V1 

If  + subject + past simple , subject  +  would   

     (V2) could      + V1 

 might 
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ตัวอยาง If  I won the first prize, I would fly to Rome. (เปนไปไดนอยมาก) 

       V2 

  If I were you, I would go out.   (เปนไปไมไดเลย) 

        V2 

หมายเหตุ verb to be ในโครงสรางนี้สามารถใช were ไดกับประธานทุกตัว 

  

 6.2.3  สมมุติในสิ่งที่ตรงขามกับความจริงในอดีต (Unreal Past) ใชแสดงเงื่อนไขกับ

เหตุการณที่ไมเกิดขึ้นในอดีต   

  โครงสรางของประโยค เปนดังน้ี 

 

 

 

 

  

 ตัวอยาง If he had come here last night, I would have taken him to  

    dinner. 

   ความหมายคือ ถาเขามาที่น่ีเมื่อคืนน้ี ผมจะพาเขาไปรับประทานอาหารเย็น  

   ขอเท็จจริง คือ He didn’t come, so I didn’t take him to dinner.  

       (เขาไมไดมา ดังน้ัน ผมจึงไมไดพาเขาไปรับประทานอาหารเย็น) 

 

ใหผูเรียนทําแบบฝกในกิจกรรมท่ี 4 ในบทเรียนและฝกเขียนประโยคดวยตนเองโครงสรางละ  

1 ประโยค 

 6.2.4 โครงสราง Imperative 

   ประโยคขอรองหรือบังคับ/หาม (Imperative Sentences) คือ ประโยคที่มี

ลักษณะเหมือนคําสั่ง มักข้ึนตนดวย กริยา1 เชน 

   Give it to me, please.           ขอรอง 

    หรือ Please give it to me 

   Do not  open the door.  คําหาม 

   Don’t 

 If  + subject + had + V3 , subject  +  would   

                            could      + have + V3 

                                                     might 
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 บางครั้งสามารถใชประโยคท่ัวไปได เชน 

   You should do as I told you to. 

 

ทําแบบฝกในกิจกรรม 5 ของบทเรียน และฝกแตงประโยคจากโครงสรางอยางละ 1 ประโยค
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กิจกรรมทายบทที ่6 

 

  Sufficiency Economy  ( This is the name of a philosophy developed by and 

promoted on many occasions by King Bhumibol Adulyadej. It is defined as. 

Sufficiency Economy is a philosophy that stresses the middle path as the overriding 

principle for appropriate conduct by the populace at all levels. 

This applies to conduct at the level of individual, families, and communities, 

as well as to the choice of a balanced development strategy for the nation so as to 

modernize in line whit forces of globalization while shielding against inevitable 

shocks and excesses that arise. 

“Sufficiency” means moderation and due consideration in all modes of 

conduct, as well as the need for sufficient protection from internal and external 

shocks. To achieve this, the application of knowledge whit prudence is essential. In 

particular, great care is needed in the utilization of untested theories and 

methodologies for planning and implementation. At the same time, it is essential to 

strengthen the moral fibre  of the nation, so that everyone, particularly public 

officials, theorists and businessmen, adheres first and foremost to the principles of 

honesty and integrity. In addition, a balanced approach combining patience, 

perseverance, diligence, wisdom and prudence is indispensable to cope 

appropriately whit critical challenges arising from extensive and rapid 

socioeconomic, environmental, and cultural changes occurring as a result of 

globalization.”)  
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กิจกรรมที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี ้ (3 คะแนน) 

 1. What does Sufficiency Economy mean ? 

      _____________________________________________________________ 

 2.  Who developed the philosophy of Sufficiency Economy? 

      _____________________________________________________________ 

 3.  What does Suffiency mean ? 

       _____________________________________________________________ 

 

กิจกรรมที่ 2 จงเติมประโยคเงือ่นไขทีเ่ปนจริงหรอืทีเ่ปนไปไดในอนาคต (5  คะแนน) 

 1. If John _______ hard, he _________ his lamination   (walk, pass)  

 2. If the rain ______, I ________ for a walk    (stop, go) 

 3. Unless the rain ________, I _______ for a walk   (stop, go) 

 4. I __________ him, if he _________ me   (help, ask) 

 5. If it ________, we __________ at home   (rain, stay ) 

 

กิจกรรมที่ 3 ใหผูเรียนแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในประโยคขอรอง (5  คะแนน) 

 1. กรุณาบอกชื่อของคุณใหฉันดวย 

     ______________________________________________________________ 

 2. กรุณาปดประตู 

     ______________________________________________________________ 
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 3. กรุณาเปดไฟ 

     ______________________________________________________________ 

  

 4. กรุณาตามฉันมา 

     ______________________________________________________________ 

 5. โปรดระมัดระวัง  

     ______________________________________________________________ 
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บทที่  7 

Have You Exercised Today? 

Topic 7.1 : คําศพัทเกีย่วกับการออกกําลงักายและสุขภาพ รวมทั้งหนาที่และวิธีใชคําแตละ

คําในประโยค  เชน 

คําศัพท หนาที่ ความหมาย 

fitness  คํานาม สภาพสมบูรณจากการออกกําลังกาย 

muscular  คํานาม กลามเน้ือ 

strength  คํานาม ความแข็งแรง 

have / do exercise  กริยา ออกกําลังกาย 

health  คํานาม สุขภาพ 

diet  คํานาม การลดนํ้าหนักดวยการควบคุมอาหาร 

energy  คํานาม พลังงาน 

sweat  คํานาม เหงื่อ 

 

Topic 7.2  

 7.2.1 : ความหมายของกริยาชวย (Modal verbs)  และรูปประโยคท่ีใชกริยาชวยเหลาน้ี  

  เชน 

will รูปอดีตใช would ความหมายคือ จะ 

shall รูปอดีตใช should ความหมายคือ จะ 

can รูปอดีตใช could ความหมายคือ สามารถ 

may รูปอดีตใช might ความหมายคือ อาจจะ 

have 

           to 

has  

 

 

รูปอดีตใช 

 

had to 

 

ความหมายคือ 

 

ตอง 

must   -  - ความหมายคือ ตอง 

should 

ought to 

  -  - ความหมายคือ ควรจะ 
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 7.2.2 : การใช Modal verbs  ใชไดกับหลายสถานการณ บางตัวสามารถใชไดหลาย 

   รูปแบบ เชน 

   Can/Could  

    1.  ใชแสดงความสามารถในปจจุบันและอดีตได เชน   

     I can speak four languages 

     I could swim when I was young. 

    2.  แสดงการขออนุญาตได เชน 

     Can I go home now? 

    3.  แสดงการขอรองได เชน 

     Could you do me a favour? 

   May/Might  

1.  แสดงการคาดคะเนได เชน 

It may rain tomorrow. 

2.  แสดงการอนุญาตหรือขออนุญาตได เชน 

 You may go home now 

 May I come in? 

 Shall / Should 

  Shall 1.  แสดงอนาคตตามหลังประธาน I หรือ We ได เชน  

     I shall leave for Rome tomorrow 

    2.  แสดงถึงการเสนอแนะหรือชักชวนได 

     Shall we have dinner here? 

  Should 1.  ใชแสดงรูปอดีตของ shall ได เชน  

     We said we should go home the following week. 

    2.  ใชในการใหคําแนะนําได เชน 

     You should go to bed early. 
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Topic 7.3 Present Perfect Tense  

 7.3.1 : โครงสรางของประโยค 

   subject + have / has + verb3 (กริยาชอง 3) 

  ถาประธานเปน I , We , You , They ใช  have + V3 

  ถาประธานเปน He , She , It ใช has + V3 

 

ตัวอยาง 

บอกเลา คําถาม ปฏิเสธ 

She has eaten rice. Has she eaten rice? She has not eaten rice 

They have arrived. Have they arrived (yet)? They have not arrived (yet). 

  7.3.2 : หลักการใช Present Perfect Tense 

  1. เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวในอดีตและดําเนินมาถึงปจจุบันมักจะใชกับคําตอไปน้ี 

since (ต้ังแต), for (นับเปนเวลา), recently (เมื่อเร็ว ๆ น้ี) , so far / up to now / up to the 

present time (จนกระทั่งถึงปจจุบัน) เชน  

  He has lived here since 1999. 

  We have worked here for 2 years. 

  2.  ใชกับเหตุการณที่เกิดแลว แตผลยังอยู เชน 

  We have turned the light on since 2 p.m. (now it is 4 p.m. and the 

light is on) 

  3.  เหตุการณที่เพิ่งเกิดขึ้น มักใชกับคําวา just , already, yet เชน Joe has just 

left. 

  4.  เหตุการณที่ทําซ้ําๆ ไมระบุเวลา มักใชกับคํา many times, over and over 

เชน He has been to Chiangmai several times. 

  5.  การกระทําที่เคยหรือไมเคยกระทํา มักใชกับคําวา ever , never  เชน 

    Have you ever smoked? 

    I have never eaten snake. 
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Topic 7.4 แบบสํารวจ (Questionnaire) เกี่ยวกบัสุขภาพบคุคลใกลชดิ แลวนําเสนอเปน 

 รูปภาพหรอืแผนภูมิ 

 7.4.1 : คําศัพท (vocabulary) ท่ีใชในแบบสํารวจ 

   Adverbs of frequency : once, twice , hardly several times, hardly  

   ever, every etc. 

 7.4.2 : การอานตีความขอมูลจากแผนภูมิและรูปภาพ โดยใชขอมูลจากแบบสํารวจจาก

กิจกรรมท่ี 6 แลวใสลงใน bar chart   ในกิจกรรมท่ี 7 ในหนังสือเรียน 
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กิจกรรมทายบทที ่7 

 

กิจกรรมที่ 1 ใหผูเรียนหาหนาทีแ่ละความหมายของคําตอไปนี้ (5  คะแนน) 

     หนาที ่    ความหมาย 

1. fitness   _________________  ____________________ 

2. muscular  _________________  ____________________ 

3. strength  _________________  ____________________ 

4. health  _________________  ____________________ 

5. energy  _________________  ____________________ 

 

กิจกรรมที่ 2 ใหผูเรียนเติมประโยคตอไปนี้ในรปูของ Present perfect ใหสมบูรณ (5  คะแนน) 

1. Alice _________( be invite ) to the party yet. _________ you_________( ask ) her ? 

2. Jane __________( not know ) him for very long. They _________( date ) for only 

three weeks 

3. My dog __________ (not be wash ) in a long time. I need to take him to the 

groomers.  He_________( begin ) to stink! 

4. He _________ ( live ) here since 1999 

5. We _________( turn ) the eight on since 2. p.m. 
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บทที่  8 

Shall we save the energy? 

 

Topic 8.1 คําศพัทและหนาที่ของคําศพัทที่เกี่ยวของกบัพลงังาน  เชน 

คําศัพท ประเภทของคํา ความหมาย 

draughts คํานาม ลมโกรก 

electrical appliance คํานาม เครื่องใชไฟฟา 

electricity คํานาม ไฟฟา 

power / energy คํานาม พลังงาน 

device คํานาม เครื่องประดิษฐ 

reuse กริยา นํามาใชใหม 

recycle กริยา นํามาใชใหม 

plug in กริยา เสียบปลั๊ก 

unplug กริยา ถอดปลั๊ก 

turn on กริยา เปด (สวิตซ) 

turn off กริยา ปด (สวิตซ) 

reduce กริยา ลด 

 

Topic 8.2 โครงสรางประโยคคําสั่งหรอืคําหาม (Imperative sentences) 

 8.2.1 ในประโยคคําสั่งหรือคําขอรอง จะใชคํากริยาขึ้นตนประโยค เชน Listen  to me.  

  ถาใหสุภาพหรือแสดงความขอรองมากขึ้น ควรใสคําวา please หนาหรือทาย

ประโยคก็ได เชน  

  Please listen to me.  หรือ Listen to me, please.  

 8.2.2 คําหามจะใสคําวา “Don’t” หรือ “Do not”  ไวหนาประโยค เชน 

  Don’t smoke here. 

  Do not make a loud noise!  

 



58 

 

กิจกรรมทายบทที ่8 

กิจกรรมที่ 1  ใหผูเรียนบอกคําศพัทและหนาที่ของคําศพัทที่เกี่ยวของกบัพลังงาน (5  คะแนน) 

     หนาที่     ความหมาย 

   1. Save__________________   ____________________ 

2. electricity __________________  ____________________ 

3. draughts __________________  ____________________ 

4. recycle __________________  ____________________ 

5. electric kettle__________________  ____________________ 

6.appliance __________________  ____________________ 

7. waste __________________  ____________________ 

8. unplug __________________  ____________________ 

9.plug-in __________________  ____________________ 

10.reuse __________________  ____________________
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บทที่  9 

What have I done? 

 

Topic 9.1 คําศพัท สํานวน วลี ที่ใชในการสนทนาเกี่ยวกบัการตดัเสือ้ เชน 

คําศัพท ความหมาย 

collar ปก 

design ออกแบบ 

dressmaker ชางตัดเสื้อ (หญิง) 

tailor ชางตัดเชื้อ (ชาย) 

lace ผาลูกไม 

take a measurement วัดตัว 

sleeves แขนเสื้อ 

sew เย็บ 

short-sleeved shirt เสื้อแขนสั้น 

 

Topic 9.2 สํานวนที่ใชสนทนาเกี่ยวกบัการตดัเสือ้ เชน 

 - to have a dress made  หมายถึง ตัดเสื้อ 

 - Have you got any design in  หมายถึง คุณมีแบบที่คิดไวไหม? 

   your mind? 

 - How would you like your  หมายถึง คุณตองการแขนเสื้อแบบไหน 

   sleeves? 

 - When would you like to get หมายถึง คุณจะมารับชุดเมื่อไหร 

   this dress?  

 - It will be ready on Monday หมายถึง จะเสร็จวันจันทร 

 - Let’s take a measurement  หมายถึง วัดตัว 
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Topic 9.3 โครงสราง   have 

          something done (v3) 

       get 

 ใชกับสถานการณที่ผูพูดจะใหผูอื่นทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให เชน ใหคนใดคนหน่ึงตัดผมให จะ

พูดวา  I had my hair cut (by someone)  หรือ ถาจะไปใหผูอื่นซอมรถใหจะพูดวา I shall 

have my car repaired (by someone) ตัวอยางอื่น ๆ มีดังตอไปน้ี 

 

I  have  

got  

will have  

had  

am having 

my house repainted  

built 

* have  หรือ get  เปลี่ยนรูปไดตาม Tenses ตาง ๆ 

 

Topic 9.4 Reported speech 

 9.4.1 โครงสราง Reported speech (Indirect speech) คือ การนําคําพูดผูอื่นไป 

พูดตอ แบงเปน 2 ประเภท คือ  

  1.  นําคําพูดมาเลาตรง ๆ ไมเปลี่ยนแปลง โดยใสเครื่องหมายคําพูด เรียกวา  

   “Direct speech”  เชน He said, “I am sick today” 

  2.  การนําคําพูดผูอื่นมาดัดแปลงเปนคําพูดของผูเลาเอง เรียกวา “Indirect  

   speech” หรือ “Reported speech” โดยไมตองใสเคร่ืองหมายคําพูด เชน   

   He said (that) he was sick that day. จะสังเกตเห็นวามีการเปลี่ยนแปลง 

   หลายอยาง เวลานําคําพูดมาเลาตอ เชน คําสรรพนาม Tense และสํานวน 

   บอกเวลา เชน 

   “I” เปลี่ยนเปน “he” 

   “is” เปลี่ยนเปน “was” 

   “today” เปลี่ยนเปน “that day” 
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 9.4.2 ประเภทของ Reported speech มีดังน้ี 

  1.  Reported statement 

  2.  Reported Request and Command 

  3.  Reported Questions 

ตัวอยาง Reported statement 

 He said “ I will go home tomorrow” เปลี่ยนเปน “He said that he would go 

home the next day.” 

ตัวอยาง Reported Request and Command  

 He said to Jane, “ Buy me some food.” เปลี่ยนเปน He told Jane to buy him 

some food. 

ถาเปนคํานาม เชน He said to Jane, “Do not go outside. , “Do not go outside.” 

เปลี่ยนเปน  He told Jane not to go outside. 

 

ตัวอยาง Reported Questions 

 1. Questions with question word. 

   She asked John, “Where is the book?”  เปลี่ยนเปน She  asked  John 

where the book was* 

 2. Questions without question words 

  She asked John, “ Is Peter at work?” เปลี่ยนเปน She asked John  

if (whether) Peter was at work.* 

  * สังเกต การใชตัวเช่ือมประโยคคําถามที่ไมไดขึ้นตนดวย question words ใหใช if 

หรือ whether เปนตัวเช่ือมประโยคคําถามเดิมใหเรียงเปนบอกเลาหลัง question words หรือ if 

(whether) สังเกตการณเปลี่ยนแปลง Tense และสํานวนบอกเวลาใหเปลี่ยนแปลงดวย 

 

 9.4.3 การเลาเรื่อง (สถานการณ) สามารถใชกริยารูปอดีตเลาเหตุการณที่ผานมา และใช

กริยารูปปจจุบันโดยเฉพาะ present simple เลาลักษณะนิสัยและขอเท็จจริงของตนเองโดยตั้ง

คําถามเพื่อเปนกรอบแนวคําตอบจาก key words ตอไปน้ี like , don’t  like , always , often 

etc. 
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กิจกรรมทายบทที ่9 

กิจกรรมที ่1 ใหเติมบทสนทนาใหสมบรูณโดยใชคําศพัทที่ให (5  คะแนน) 

  have   are  washed fine  magazines 

  afraid  wait  long  seat  shave 

 

Peter : Good after noon, Sir?  How ____(1)____ you  today ?   

John  : Fine, thank you. I would like to ____(2)____ my hair ___(3)____ and I'd also 

like a _____(4)______ 

Peter  : I'm ____(5)_____ our staff is quite busy  at the moment. Could you 

_____(6)____ a few minutes ? 

John   : How ___(7)____ it will be ? 

Peter  :  About fifteen minutes 

John   :  That's ______(8)______. I will wait. 

Peter  :   Please have a ______(9)______?.  Here are some _____(10)____  for  you 

John   :   Thank you. 
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กิจกรรมที่ 2  ใหผูเรียนเปลี่ยนประโยคจาก Direct speech เปน Indirect speech (5  คะแนน) 

  1. The girl said, "It gives me great pleasers to be here this evening" 

       __________________________________________________________ 

  2. The man said, "I must go as soon as possible" 

       __________________________________________________________ 

  3. She said, "I don't want to see any of you ; go away" 

       _________________________________________________________ 

  4. He said, "I here won" 

       _________________________________________________________ 

  5. He said to me, where are you going ? 

        ________________________________________________________    
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บทที่  10 

What is your e-mail address? 

 

Topic 10.1  การขอมี e-mail 

  e-mail เปนการเขียนสง-รับขอความหรือไฟลภาพผานทางเครือขายเช่ือมโยงระบบ

อิเล็กทรอนิกสจากเคร่ืองหน่ึงไปยังอีกเครื่องหน่ึงหรือหลายเครื่อง 

  e-mail address คือ ที่อยูในอินเทอรเน็ตบอกตําแหนงของผูรับวาอยูท่ีไหน เชน 

  somchai @ hotmail . com 

 

       1       2      3         4 

 1. ช่ือสมาชิกผูใช (user name) อาจใชช่ืออื่นได 

 2. เครื่องหมาย @  

 3. โดเมนเนม (Domain Name) เปนที่อยูของอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรที่สมัครเปนสมาชิก 

เชน yahoo , hotmail. เปนตน 

 4.  รหัส .com  = commercial   บริการดานการคา 

  .edu   = education   สถานศึกษา 

  .org = organization องคกร 

  .net = network หนวยงานบริการเครือขาย 

 

Topic 10.2  การเปด-ปด  e-mail  

1.  เปดหนาเว็บไซดของ e – mail ที่ไดสมัครเปนสมาชิกพรอมกรอก ID และ 

Password 

2.  Sign in เพื่อยืนยันและขออนุญาตการใช e – mail 

3.  เลือกหนาที่ตองการใชงาน เชน กลองขาเขา  ตอบรับ หรือ สงตอ 

 

Topic 10.3  ภาษา  e-mail  

  ภาษาที่ใชใน e-mail จะเปนคําศัพทสั้น ๆ เขาใจงาย เพื่อใหใสในชอง Icon เล็ก ๆ 

บนหนา e-mail ได คําศัพทที่นิยมใช เชน 

  Sign in หมายถึง การเขาสูระบบ 
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  Sign out หมายถึง การออกจากระบบ 

  Sent Items หมายถึง กลองหรือที่เก็บ e-mail ที่สงไปแลว 

  Delete Items หมายถึง กลองหรือที่เก็บ e-mail ที่ลบทิ้งแลวแตยังเก็บ 

    สํารองไวอยู 

  Compose หรือ New mail จะเปนการเขียน e-mail ใหมเพื่อจะสง 

  Forward  จะเปนการสงตอ e-mail ที่ไดรับมาไปหาผูอื่น 

  CC  เปนการสง copy e-mail น้ัน ๆ ไปยังผูอื่นดวย 

 

Topic 10.4  การอานคําแนะนําตัวเองจาก  e-mail  แบงเปน 

 1.  ขอความทักทายพูดคุยทั่วไป เชน  การแนะนําตนเอง บอกช่ือ อายุ ครอบครัว 

การศึกษา การงาน งานอดิเรก ฯลฯ เชน 

  Hi!  My name is ………………………… 

   I am ……………years old.  I have one sister and two brothers. 

   I am studying in ………………….school 

   I live in …………………………………….. 

     etc. 

 2. ขอความนําเสนอตัวเองเพื่อสมัครงาน   เปนการแนะนําตนเอง พรอมบอกทักษะ 

ความสามารถ  การศึกษา เปนตน เชน 

  I am …………………….. 

  I graduated from …………………………. 

  I am an active person. 

  I am good at ………………. 

     etc. 

Topic 10.5   

  10.5.1 การสรางประโยคคําถามจากคําตอบท่ีใหมาหรือตอบคําถามเวลาโตตอบ e-

mail ผูเรียนตองจําลักษณะของประโยคเหลาน้ีใหได แยกเปนคํานามเกี่ยวกับ 

   1.  ขอมูลสวนตัว เชน 

    What’s your name? ตอบ Sam 

    Where are you from? ตอบ Italy 
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    Can you ……….? ตอบ Yes, I can. or No, I can’t. 

   2.  การพูดทักทาย  เชน 

    How do you do? ตอบ How do you do? It’s nice to  

      meet you 

    How are you? ตอบ Fine, thanks 

   3.  คํานามที่ใชคําวา “Like” เชน 

    What do you like to …..? ตอบ I like to …………. 

    What does he look like? ตอบ He is tall and handsome. 

    What would you like? ตอบ I’d like ………………. 

    What’s the weather like? ตอบ It’s hot and sunny. 

   4.  คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอมูล เชน 

    How was the food? ตอบ It was delicious. 

    What do you think about  

    this book? ตอบ It’s interesting. 

 10.5.2 คําคุณศัพท (Adjectives)  และการเปรียบเทียบคําคุณศัพท (Comparison 

of Adjectives) 

   คําคุณศัพท  คือ การใหรายละเอียดกับคํานาม เวลาใชมีหลายรูปแบบ คือ

การขยายแบบธรรมดา ตําแหนงที่ใชสวนใหญ จะอยูหนาคํานาม เชน a big cut หรือ หลัง verb to 

be  หรือ  become , get , feel  เปนตน เชน He feels sad. 

   คําคุณศัทพเวลาใชมักจะอยูในรูปของการเปรียบเทียบ ดังน้ี 

   1.  เปรียบเทียบข้ันปกติ (Positive Degree) ในการเปรียบเทียบสิ่งที่เทากัน

หรือไมเทากันโดยใชกับ as………….as หรือ not so (as)………as    

    She is as good as her mother. 

    He is not so fat as his son.  

   2.  เปรียบเทียบนามสองสิ่งที่ไมเทากัน (Comparative Degree) โดยการใช

กับ more + adjectives + than หรือ adjective +  er + than  เชน 

    * This house is more beautiful than mine. 

       That boy is taller than his brother. 



67 

 

   3.  เปรียบเทียบนามที่มากกวาสองสิ่งขึ้นไป (Superlative Degree) ใชกับ 

the most  + adjective (+noun) หรือ the adjective + est (+noun) เชน 

    * This is the most difficult test of all. 

       This is the hottest season of the year. 

* หมายเหตุ   คํานามที่มากกวา 2 พยางคขึ้นไปมักใช more กับ (the) most. 
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กิจกรรมทายบทที ่10 

 

กิจกรรมที่ 1  ใหผูเรียนเติมคําลงในชองวางในจดหมายอิเลคทรอนคิ (5  คะแนน) 

  invite start  take place  will be could  

  delighted  know  14 February  whit  best wishes 

 To:        Sakda   Vanawit 

 Form:    Preecha  Lertboon 

 Subject:    Your visit on Wednesday 5  May 

  

Dear Sakda 

  We would like to ______(1)_____you  to  the product launch party on   

5 March. The party will _____(2)_____ at 6.00p.m. and will _____(3)_____ in the 

Oriental Hotel. Dinner and drinks ______(4)______provided. We would be 

____(5)____ if you ______(6)_____ come. Please let me _____(7)_____if you will be 

able to _____(8)_____ by _____(9)______ _________(10)_________ 

                                                    

                   Preecha  Lertboon 
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บทที่  11 

ภัยธรรมชาติ  (Natural Disaster) 

 

Topic 11.1 คําศพัท วลี สํานวนที่เกี่ยวของกับภยัธรรมชาต ิ  เชน 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

earthquake            นาม แผนดินไหว 

collapse กริยา พังลง ยุบลง  ทรุดลง 

damage กริยา / นาม ทําลาย / ความเสียหาย 

catastrophic คุณศัพท ภัยพิบัติ / หายนะ 

affect กริยา มีผลกระทบ 

approximately กริยาวิเศษณ โดยประมาณ 

landslide นาม แผนดินเลื่อนไถล 

flood นาม นํ้าทวมหนัก 

rescue กริยา ชวยชีวิต 

survivor นาม ผูรอดชีวิตจากหายนะ 

 

Topic 11.2 โครงสรางประโยค Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past  

 Perfect Tense 

 11.2.1 ประโยค Past Simple Tense ใชแสดงเหตุการณที่ผานมา 

  โครงสราง   ประธาน  +  กริยารูปอดีต (V2) 

  เชน   Joe went out last night. 

  คําที่แสดงอดีต เชน last ……. , ago , yesterday ,  in1990 เปนตน 

  รูปปฏิเสธของ Past Simple มักใช did not + V1  ถาเปนกริยาทั่วไป เชน 

  He did not go out last night.  

หรือ ถาเปนกริยาชวย หรือกริยาจาก “be” เติม not ขางหลังไดเลย เชน 

  He was not well yesterday. 

  She could not swim when she was young. 

 11.2.2 Past Continuous Tense  

  โครงสราง    ประธาน + was / were + กริยา + ing 
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 การใช Past Continuous Tense เลาเหตุการณ ดังน้ี 

  1.  เหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในเวลาที่แนนอนในอดีต เชน 

   He was flying to Rome at 9 p.m.  last night 

        เวลาที่แนนอน   อดีต  

  2.  เหตุการณ 2 เหตุการณเกิดขึ้นพรอม ๆ กันในอดีต มักใชกับคําเช่ือม while หรือ 

as (หมายถึง ขณะที่) เชน 

   As I was walking home last night, my son was playing football. 

   I was cooking while my son was watching television. 

  3.  ใชคูกับ Past Simple เพื่อแสดงเหตุการณที่กําลังเกิดในอดีตและ Past Simple 

เกิดขึ้นซอนภายหลัง เชน 

   While he was walking home last night, it rained. 

 11.2.3 Past Perfect Tense  

  โครงสราง    ประธาน + had + V3 (past participle) 

  การใชประโยค Past Perfect Tense กับเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้นกอน Past 

Simple เชน 

   Joe had left when I arrived home last night. 

I arrived 

 after 

Joe had left 

     before 

   He asked me where I had bought my new car. 

He asked me 

    after 

I had bought my new car 

          before 

 

 11.2.4 Compound Sentence  

   Compound Sentence คือ ประโยครวมท่ีประกอบดวยประโยคยอยอยาง

นอย 2 ประโยคข้ึนไปเช่ือมดวย coordinators กลุม FANBOYS คือ for , and , nor , but,  or , 

yet , so หรือ คําวิเศษณ กลุม moreover , however , therefore เปนตน และประโยคยอยเปน

อิสระ มีความหมายสมบูรณในตัวเอง  ตัวอยาง 

   He works hard, for he wants to be rich 

   He works hard ; therefore , he will be rich. 
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หมายเหตุ  ใหสังเกตการใชเครื่องหมาย “ , ” กับตัวเช่ือม coordinators และ เครื่องหมาย  

 “ ;…..,” กับตัวเช่ือมที่เปนคําวิเศษณ 

 11.2.5 Complex Sentence 

    Complex Sentence (ประโยคใจความซอน) คือประโยคยอยอยางนอย 2 

ประโยคข้ึนไปเช่ือมดวยตัวเช่ือมกลุม when , while , until , as soon as , because เปนตน 

ประโยค complex ตางกับประโยค compound ตรงที่ประโยค complex ประกอบดวยประโยค

ยอยท่ีมีความหมายสมบูรณในตัวเอง อยางนอย 1 ประโยคเรียกวา Main clause กับประโยคยอยที่

ไมมีความหมายสมบูรณในตัวอยางนอย 1 ประโยค เรียกวา subordinate clause  

 ตัวอยาง When  I  got up  ,      I  heard  a bird  singing 

       Subordinate clause           Main clause 

    I  like him  because  he  is  nice. 

    Main clause         Subordinate clause 

หมายเหตุ ใหสังเกตการใชเครื่องหมาย “ , ” เมื่อ subordinate clause อยูประโยคแรก 

 11.2.6 การถามและตอลบคําถามจากบทอาน ควรศึกษาคําศัพท สํานวนที่ผานมา

ขางตน แลวศึกษาลักษณะคําถามและวิธีการตอบ ดังน้ี 

 How many ………..? ถามเกี่ยวกับจํานวน  เชน 

 How many people were injured?  ตอบ Ten people 

 How far …………? ถามเกี่ยวกับระยะทาง เชน 

 How far is it from here to the airport?   ตอบ  20 miles 

 How long ………….? ถามเกี่ยวกับเวลา  เชน 

 How long did it take you to walk here?  ตอบ  20 minutes 

 Who  …………………? ถามเกี่ยวกับบุคคล  เชน 

 Who came first? ตอบ Peter did 
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กิจกรรมทายบทที ่11  

 

กิจกรรมที่ 1   ใหผูเรียนหาหนาที่ของคําและความหมายของคําศพัทตอไปนี้ (5  คะแนน) 

      หนาที่    ความหมาย 

   1. Natural disaster _________________  ____________________ 

   2. Earthquake _________________  ____________________ 

   3. Tsunami  _________________  ____________________ 

   4. Tidal waves _________________  ____________________ 

   5. Disaster area _________________  ____________________ 

   6. Catastrophe _________________  ____________________ 

   7. Destruction _________________  ____________________ 

   8. Drought  _________________  ____________________ 

   9. Landslide  _________________  ____________________ 

10. Evacuate  _________________  ____________________ 
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บทที่   12 

Let’s Travel 

 

Topic 12.1 ตารางเวลาการเดนิทาง (Traveling Timetable) 

 การอานตารางเวลา จําเปนตองศึกษาคําศัพทและคํายอตอไปน้ี 

 1.  leave หรือ depart (dep.) หมายถึง ออกจาก 

 2.  arrival (arr.) หมายถึง มาถึง 

 3.  คําศัพทที่ใชในการอานเวลา  เชน a half , a quarter , a.m. , p.m. 

 ตัวอยาง    The train will leave at 2.45.  (อานวา  two forty-five หรือ a 

quarter to three) 

   The bus will arrive at 8.30  (อานวา eight thirty หรือ half past 

eight) 

 4.  วลี หรือ สํานวนที่ใชในการถาม-ตอบ เกี่ยวกับเวลาในการเดินทาง เชน 

 one  hour and a half        =   หน่ึงช่ัวโมงครึ่ง 

 an 

                 half an hour               =    คร่ึงช่ัวโมง 

                 every half hour          =    ทุก ๆ คร่ึงช่ัวโมง 

                    daily                   =    รายวัน/แตละวัน 

   weekly = รายสัปดาห 

 

Topic 12.2 การถามและใหขอมูล (Asking and Giving Information) 

 ศัพท สํานวน ที่จําเปนตองใชขณะเดินทางโดยใชยานพาหนะแตละประเภท ดังน้ี 

 12.2.1 การเดินทางโดยรถไฟ  (By train) 

 1.  แสดงความจํานงในการซื้อตั๋ว 

  I would like to buy a ticket to ……………………. 

 2.  ถามราคาตั๋วเที่ยวเดียว (one – way ticket) หรือ ต๋ัวไป-กลับ (round-trip 

ticket) 

  How much is a  one – way  ticket to ………………..? 

           round-trip 
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 3.  คําถามที่ใชเกี่ยวกับขบวนรถไฟ 

  -   Which train goes to …………………….? 

        รถไฟขบวนไหนไปยัง ..................................... 

  -  Does this train go to? 

    รถไฟขบวนนี้ไป.............หรือไม 

  -  Which platform can I get on the 8.30 train to Chiangmai? 

    จะขึ้นรถไฟไปเชียงใหมไดที่ชานชาลาไหน 

  -  When will the next express train leave? 

   รถดวนขบวนตอไปออกเมื่อไร 

  -  What time does the train arrive in Bangkok? 

   รถไฟถึงกรุงเทพฯ กี่โมง 

  -  How long does it take to Phuket? 

   การเดินทางไปภูเก็ตใชเวลานานเทาไร 

  -  I will get off at the next station 

   ผมจะลงสถานีตอไป 

 12.2.2 การเดินทางโดยรถประจําทาง  (By bus) 

   ศัพท สํานวนที่ใชมีดังน้ี 

  get on = ขึ้นรถ 

  get off = ลงจากรถ 

  take     the bus number ……… = ข้ึนรถประจําทางหมายเลข ........... 

  catch 

  bus stop =  ปายรถประจําทาง 

 12.2.3 คําถามสําหรับใชในการถามขอมูล มีดังน้ี 

   - Excuse me 

     Pardon me    =  ขอโทษที่รบกวน 

     Sorry to trouble you 

   - Could     you please tell me if/whether this bus  

      Would 
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     goes to   the Victory Monument? 

     passes 

   - Please tell me where   this bus stops? 

       

         กรุณาบอกผมไดไหมครับวารถจอดที่ไหน/เมื่อไร 

    

   - Do you know  how long it takes ? 

          how far it is ? 

                  how I can catch the bus number 8? 

   ทานทราบไหมวา ใชเวลานานเทาไหร 

    ไกลแคไหน 

    ผมจะขึ้นรถประจําทางหมายเลข 8 ไดอยางไร 

 

Topic 12.3 การถามและการบอกทศิทาง (Asking and Giving Direction) 

 สํานวนและประโยคที่นิยมใชในการถามทิศทาง มีดังน้ี 

- Excuse me Where is the post office? 

How can I get to the post office? 

Which is the best way to the post office? 

ขอโทษครับ ไปรษณียอยูที่ไหนครับ 

ผมจะไปไปรษณียไดอยางไร 

ทางไหนไปไปรษณียดีที่สุด 

 

*- (Could you) please tell me 

    Do you know 

where the post office is? 

How I can get to the post 

office? 

    กรุณาบอกทางผม 

    คุณทราบไหมครับ 

ไปรษณียอยูที่ไหนครับ 

ผมจะไปไปรษณียไดอยางไร 

  

 

 รถคันนี้ ไป/ผาน อนุสาวรียชัยสมรภูมิหรือไมครับ 
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 สํานวนและประโยคที่นิยมใชในการบอกทิศทาง มีดังน้ี 

 Go         straight  on  =  เดินตรงไป 

 Walk 

 Turn left / right  =  เลี้ยวซาย / ขวา 

 Take the second turning on the right =  เลี้ยวขวาแยกที่ 2/เลี้ยวขวาครั้งท่ี 2 

 Keep on walking  =  เดิน /ขับ ตอไป 

             driving 

 The (place) is on your  left.       =  สถานที่น้ันอยูดานซาย / ขวา ของคุณ 

        right. 

 The (place) is next to the police station = สถานที่น้ันอยูถัดจากสถานีตํารวจ 

 It’s about ten minute’s   walk    from here =  เดิน /ขับรถ 10 นาที จากที่น่ี 

         drive 

* หมายเหตุ ใหสังเกตประโยคที่ตามหลัง Question words (where , how , what etc.)  

 จะเรียงเปนบอกเลา 

 

Topic 12.4 การแลกเปลี่ยนขอมูลความรู 

 12.4.1 การเขียนเลาเรื่องประสบการณจากการทองเที่ยว เปนการเขียนเลา

ประสบการณในอดีต โดยใช Past Simple Tense  และ Past Continuous Tense ที่ไดเรียนจาก

บทเรียนที่ 11 โดยใช Past Tense Verb คือ กริยาชองที่ 2 และถาตองการเนนเหตุการณที่กําลัง

เกิดในอดีตใหใช Past Continuous Tense คือ กริยา was 2 were + V-ing เชน 

 I went to Phuket last month. 

 I was staying home when it rained heavily. 

 I was cleaning my room at midnight last night. 

 He was driving home while his mother was cooking. 

 12.4.2 การวางแผนการเดินทางเพื่อการทองเที่ยว (Trip Agenda) 

 คําศัพท วลี สํานวน และประโยคที่ใชในการวางแผนการทองเท่ียวมี ดังน้ี 

1. การเขียนกําหนดการเดนิทางเนนเรื่องเวลาและสถานที่ตองกําหนดวัน วันที่ เวลา 

ใหชัดเจน รวมถึงกิจกรรมท่ีตองทําแตละวัน  เชน 
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Day 1/Date Activities 

15 May 2014 

8.00 

9.30 

12.00 

13.00 

16.00 

18.30 

 

Pick up at the hotel lobby 

Visit Vimanmek Palace 

Lunch 

Visit the Grand Palace  

Back to hotel 

Dinner 

 

 2.  การจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม (Booking a flight and hotel reservation) 

  ประโยคท่ีใชโดยทั่วไป เชน 

  -  การจองตั๋วเครื่องบิน (Booking a flight) เชน 

  I’d like to book a flight to ………… 

  ผมขอจองตั๋วไป.............. 

  May I have your name, please? 

  ขอทราบชื่อดวยครับ / คะ 

  The seat has already been booked. 

  ที่น่ังไดมีการจองแลว ครับ / คะ 

 สวนคําศัพทที่มักใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน เชน 

  direct flight = บินตรง 

  transit = เปลี่ยน / ถายเครื่อง 

  departure time = เวลาเครื่องบินออก 

  arrival time = เวลาเครื่องบินถึง 

  land = เครื่องบินจอดลง 

  take off = เครื่องบินขึ้น 

 3. การจองหองพักโรงแรม (Hotel reservation) 

  สวนใหญจองทางโทรศัพท โดยใชสํานวนประโยคตอไปน้ี 

  - I’d like to  make  reservation, please. 

        reserve a room, please. 
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  ขอจองหองโรงแรมครับ 

  - Can I   book        a single room for two nights, please ? 

           reserve 

  ขอจองหองเด่ียวสองคืนครับ / คะ 

  - Have you got any vacancies for tonight? 

  คุณมีหองวางคืนนี้ไหมครับ / คะ 

 การตอบ  เลือกใชประโยคตอไปน้ี 

  -  I’m sorry. We’re fully occupied. 

     เสียใจดวยครับ / คะ เต็มหมดแลว 

  -  We have  two rooms available / left 

      เราเหลือวาง 2 หอง ครับ / คะ 

  -  I can offer you a double room 

       ผมมีหองคูเหลืออยูครับ 

 สวนคําศัพทที่ใชมีดังน้ีน้ี 

 check in = เขาพักโรงแรม 

 check out = ออกจากโรงแรม 

 available = มีเหลืออยู 

 including breakfast = รวมอาหารเชา 

 if possible = ถาเปนไปได 

 hold on a moment = โปรดถือสายสักครู 
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กิจกรรมทายบทที ่12 

 

กิจกรรมที่ 1  ใหผูเรียนอานตารางการบินและตอบคําถามตอไปนี้ (5  คะแนน) 

   Suwannabhumi ( BKK )    ---------         Phuket ( HKT ) 

Day Fight Dep Arr Between 

Daily FD 3021 08.45 10.05 27 Mar - 29 May 

Daily FD 3023 07.50 09.20 27 Mar - 29 May 

Daily ED 3025 10.50 12.15 27 Mar - 29 May 

Daily FD 3027 13.50 15.10 1 Jun - 29 july 

  

1. If you plan to go to Phuket on 27 March. Where should you get on the 

plan ? 

   ______________________________________________________  

2. When close the fight  FD 3023  leave form Suwannabhumi ? 

    _______________________________________________________ 

3. What time close the fight  FD 3025  arrive in Phuket on 29 May ? 

      _______________________________________________________ 

4. How long does the fight  FD 3027 take to Phuket ? 

     _______________________________________________________ 

5. Which fight should you take if you have to check in at Phuket  hotel at 

10.00 am. ? 

     _______________________________________________________ 
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บทที ่ 13 

The  Weather 

 

Topic 13.1 บทอานพยากรณอากาศในประเทศและตางประเทศ (Weather Forecast) 

 ศพัททีค่วรรูเกี่ยวกบัการพยากรณอากาศ (Words study about weather     

       forecast) 

 1.  Weather Factors (องคประกอบของกาลอากาศ) 

   1.1  Rain  = ฝน 

    (1)  Feather of rain (ลักษณะของฝน) 

 -  rain, rain shower, shower  =  ฝนท่ีตกลงมาเปนชวง ๆ  

 -  thundershower  =  ฝนฟาคะนอง 

        -  thunderstorm    =  พายุฝนฟาคะนอง 

 (2)  Area of raining (พื้นท่ีฝนตก) 

 -  scattered (adj.)     = กระจัดกระจาย 

 -  widespread (adj.) = แผเปนวงกวาง 

                -  isolated (adj.)      = กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ 

   1.2  Wind   (ลม) 

    (1)  light/breezy = ลมพัดเอื่อย ๆ 

    (2)  windy         =  ลมแรง 

    (3)  dusty         =  ลมกรรโชก  

    (4)  gale           =  ลมพาย ุ

   1.3  Sky (ทองฟา) 

    (1)  clear    =  แจมใส  

    (2)  sunny  =  แดดจา  

    (3)  dusty   = ลมกรรโชก  

    (4)  partly  cloudy  =  มีเมฆเปนบางสวน 

 2.  Weather condition  (สภาพดินฟาอากาศ 7) 

 -  frost/frosty  = นํ้าคางแข็ง 
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 -  snow/snowy = หิมะ มีหิมะตก 

 -  icy      =  หนาวจัด มีหิมะจับทั่วไป 

 -  misty  =  มีหมอกบาง ๆ ไมหนานัก 

   -  fog/foggy  = หมอกหนา/มีหมอกลงจัด 

 3. Temperature (อุณหภูมิ) 

 -  minimum (min)     =   ต่ําสุด 

 -  maximum (max)    =  สูงสุด 

 -  low/high pressure  =  ความกดอากาศตํ่า/สูง 

 -  average = normal  = ปกติ 

 -  standard = มาตรฐาน 

 -  Celsius  =  หนวยวัดอุณหภูมิสากล (องศา °C) 

   -  Fahrenheit  = องศาฟาเร็นไฮต 

 4.  Humidity (ความชื้น) คิดเปนรอยละ % 

 -  relative humidity  =  ความช้ืนสัมพัทธ 

   -  average humidity =  ความชื้นเฉลี่ย 

 5.  Time : a.m./p.m. (เวลานํ้าขึ้นนํ้าลง)  = low (ตํ่า) / high (สูง) 

 6.  Sea (ทะเล) 

 -  smooth     =   สงบ 

 -  moderate  =   มีคลื่นปานกลาง 

 -  slight        =    มีคลื่นเล็กนอย 

   -  rough       =    มีคลื่นจัด 

 7.  Areas /regions (เขตพื้นที่) 

 -  Cent (Central)     =   ตอนกลาง 

 -  Cent S (Central South)    =  ใตตอนกลาง 

 -  Cent N (Central North)    =   เหนือตอนกลาง 

 -  SW (South West/ Southwest)  = ตะวันตกเฉียงใต 
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 -  SE (South East/Southeast) =  ตะวันออกเฉียงใต 

 -  NE (North East/Northeast)       =  ตะวันออกเฉียงเหนือ 

   -  NW (North West/Northwest)      =  ตะวันตกเฉียงเหนือ 

 8.  Sun / Moon / a.m. / p.m. = พระอาทิตย / พระจันทร  

 -  set (v)    =    ตก   

 -  rise (v)   =  ข้ึน 

 9.  Other words : คําศัพทสํานวนอื่นที่พบบอย ๆ เกี่ยวกับการพยากรณอากาศ 

 -  rainfall   =  ปริมาณน้ําฝน 

 -  tropical depression =  พายุความกดอากาศตํ่าเขตรอน 

 -  intensify (v.)  =  ทําใหรุนแรงขึ้น 

 -  Northeasternly winds =  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 -  Southwesternly winds =  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

 -  prevail   =  ลมพัดแรง 

 -  flash flood  =  นํ้าทวมฉับพลัน 

 -  flooding condition =  สภาวะน้ําทวม 

 -  kph (a kilometer per hour ) = 1 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

 -  hail (n.)   =  ฝนลูกเห็บ 

 -  likely   =  เปนไปได 

 -  partly (adv.)  =  บางสวน 

 -  mostly (adv.)  =  สวนมาก สวนใหญ 

 -  widely (adv.)  =  อยางกวางขวาง/เปนบริเวณกวาง 

   -  decline (v.)  =  ลดลง 
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กิจกรรม  1  อานการพยากรณอากาศตอไปน้ีแลวฝกทําแบบฝกหัดในเอกสารหนังสือเรียน 

Day Weather 

Max. Day 

Temperature  

(°C°F) 

Min. Night 

Temperature  

(°C°F) 

Wind 

Direction 

and Speed 

(mphkm/h) 

Humidity 

Pressure 

Visibility 

Sat 

weather 

Light rain 

shower 
19  66°F 10  50°F 

West South 

Westerly13 

21km/h 

53%  

1005mb 

Very good 

Sun 

weather 

Heavy rain 

shower 
18  64°F 11  52°F 

West South 

Westerly9 

14km/h 

92%  

1000mb 

Moderate 

Mon 

weather 

Sunny 

Intervals 
19 66°F 14 57°F 

West South 

Westerly12 

19km/h 

61%  

1011mb  

Very good 

Tue 

weather 
Light rain 20 68°F 14 57°F 

West South 

Westerly9 

14km/h 

88%  

1018mb 

Good 

Wed 

weather 
Light rain 19 66°F 10 50°F 

West North 

Westerly9 

14km/h 

95%  

1017mb 

Moderate 
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Topic 13.2  Tense ที่นิยมใชเกี่ยวกับดินฟาอากาศ  

  คือ Present Simple Tense  ซึ่งมีโครงสรางดังน้ี 

 

  

ตัวอยาง  :  The weather is hot today. 

หมายเหตุ :  1. ถาประธานของประโยคเปนเอกพจนบุรุษที่ 3 เชน  a man (he) , a girl (she) , a 

dog (it) กริยาปกติท่ัวไปใหเติม s หรือ es (กรณีกริยานั้นลงทายดวย o , sh , ch , ss) ถากริยาลง

ทายดวย y หลังพยัญชนะใหเปลี่ยน y เปน ies. เชน 

 The sun sets in the west. 

 A girl washes the dishes everyday. 

 He cries (cry) in the morning. 

 ถาเปนประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถามใหใช “does” ชวย แลวเปลี่ยนกริยาเปนรูป

เดิมที่ไมมี s หรือ es  เชน 

 The sun doesn’t set in the East. 

 Does he cry in the morning? 

 2.  ถาประธานของประโยคเปนพหูพจน หรือ I , We , You , They กริยาไมตองเติม 

s หรือ es  เชน 

 They go home in the evening. 

 ถาเปนประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถามใหใช “do” ชวย เชน  

 They do not go home in the evening. 

 Do Sam and Mary live here? 

หมายเหตุ : ถาบันทึกขอมูลเรื่องอากาศใหใช Past Simple (กริยารูปอดีต) 

 

Topic 13.3  การถามและการขอขอมูลเกี่ยวกับดนิฟาอากาศ (Asking and Giving  

  Weather Information) 

 3.1  คําศัพทที่ใชสวนใหญเปนคําคุณศัพทที่มากจากคํานาม ตัวอยางเชน 

คํานาม ความหมาย คําคุณศัพท ความหมาย 

snow หิมะ snowy หิมะตกหนัก 

sun ดวงอาทิตย sunny แดดจัด 

ประธาน  + กริยา ชอง 1 + กรรม (สวนขยาย) 
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wind ลม windy ลมแรง 

    

cloud เมฆ cloudy เมฆมาก 

 

3.2  คําวิเศษณ (adverb) ที่ใชเนนลักษณะดินฟาอากาศ ไดแก  

  quite / pretty หมายถึง คอนขาง   เชน 

  It’s quite hot today. = อากาศคอนขางรอนวันนี้ 

  หรือคํา really , very , terribly หมายถึง คอนขางมาก  เชน 

  It’s really windy.  =  ลมแรงมาก 

 3.3  สํานวน ประโยคท่ีใชในการถาม-ตอบ เกี่ยวกับอากาศ มีดังน้ี 

  ถาม :  What’s the weather like today? 

   วันน้ีอากาศเปนอยางไร 

  ตอบ : It’s hot and sunny. 

   อากาศรอนและแดดจา 

  ถาม :  Is it rainy in the South? 

   มีฝนตกมากทางภาคใตไหม? 

  ตอบ : Yes, it is. 

   ใชคะ / ครับ 

 

Topic 13.4  ประเภทของคําในภาษาอังกฤษ (Parts of speech) 

 การทราบประเภทของคําในภาษาอังกฤษมีประโยคในการอาน-เขียน และพูด เพราะ

จะทําใหสามารถใชคําในประโยคไดถูกตอง เชน คํานาม หรือคําสรรพนาม ทําหนาที่เปนประธาน

หรือกรรมในประโยค ทําใหสามารถใชไดถูกตอง เชน 

 My  dog  is cute.   I   love  it. 

 ประธาน             ประธาน  กรรม 

 Prats of Speech  ประกอบดวย 

 1.  Noun (คํานาม)  เปนคําที่ใชเรียก คน สัตว สิ่งของ สถานท่ี เชน Sam , bird , 

book , Bangkok 
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                 2.  Pronoun (สรรพนาม) คือคําที่แทนคํานาม แบงเปน 

  บุรุษที่  1  (ผูพูด)     I , We 

  บุรุษที่  2  (ผูฟง)   You 

  บุรุษที่  3  (ผูที่ถูกกลวถึง)  He , She , It , They 

 3.  Adjective (คุณศัทพ) เปนคําที่บอกรายละเอียดของคํานามหรือสรรพนาม เชน 

red , tall , dirty , เปนตน 

 4.  Verb (คํากริยา)  คือคําที่ใชแสดงอาการหรือสถานภาพของประธานของประโยค 

เชน run , look , read เปนตน 

 5.  Adverb (กริยาวิเศษณ)  เปนคําที่ขยายกริยา คุณศัพท หรือ กริยาวิเศษณ เชน 

really , well , happily  เปนตน 

 6.  Auxiliary Verb หรือ Helping Verb เปนกริยาชวย เชน do , does , did , is, 

am, are , can , could , will ,would เปนตน 

 7.  Preposition (คําบุพบท) เปนคําเช่ือมคํานามกับคําอื่น ๆ ในประโยค เชน in , 

on , at , between , before เปนตน 

 8.  Conjunction (คําสันธาน) คือคําเช่ือมระหวางคํากับคํา วลีกับวลี ประโยคกับ

ประโยค เชน before , after , until , and , but เปนตน 

 9.  Interjection (คําอุทาน) อาจเปนคําเดียว หรือกลุมคําก็ได เวลาใชมักจะตามดวย

เครื่องหมายอัศเจรีย (Exclamation mark) เชน My Goodness! or Isn’t she great! เปนตน 
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กิจกรรมทายบทที ่13 

กิจกรรมที1่  ใหผูเรียนเปลี่ยนคํานามตอไปนี้ใหเปนคํานามคณุศพัท (5  คะแนน) 

 คํานาม ( N )   คําคณุศพัท ( adjective ) 

1.Wind   ___________________ 

2. Sun    ___________________ 

3. Cloud   ___________________ 

4. Dust   ___________________ 

5. Frost   ___________________ 

6. Snow   ___________________ 

7. Mist    ___________________ 

8.Fog    ___________________ 

9. Ice    ___________________ 

10.Rain   ___________________ 
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            บทที ่ 14 

Global Warming 

 

Topic 14.1 อานบทความเกี่ยวกับภาวะโลกรอน (Global Warming) โดยศึกษาความหมาย  

ฝกอานคําศัพทและวิธีการใชคําศัพทตอไปน้ี กอนทํากิจกรรมในหนังสือเรียน หนา 336 

 Word studies  (ศัพทที่ควรทราบ) 

คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

global warming 

temperature 

planet 

greenhouse effect 

atmosphere 

carbon dioxide 

methane 

phenomena 

contribute 

solar variation 

volcanic eruption  

pollution 

vehicle 

industry 

fossil fuel 

 

energy 

planet 

deforestation 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

adj. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

 

n. 

n. 

n. 

ภาวะโลกรอน 

อุณหภูมิ 

ดาวเคราะห (หมายถึงโลก) 

ภาวะเรือนกระจก 

บรรยากาศ 

กาซคารบอนไดออกไซด 

กาซมีเทน 

ปรากฎการณธรรมชาติ 

สนับสนุน 

ความผันแปรของดวงอาทิตย 

การระเบิดของภูเขาไฟ 

มลภาวะ 

ยานพาหนะ 

อุตสาหกรรม 

นํ้ามันเช้ือเพลิงที่เกิดจากซากพืช 

ซากสัตว 

พลังงาน 

โลก, ดาวเคราะห 

การทําลายปา 
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คําศัพท หนาที่ของคํา ความหมาย 

deplete 

generate 

increase 

severe 

climate 

ice cap 

adj. 

adj. 

v. 

o. 

n. 

n. 

ทําใหสูญเสีย 

ผลิต กอใหเกิด 

เพิ่มขึ้น 

รุนแรง 

อากาศตามฤดูกาล 

ภูเขานํ้าแข็งท่ีคลุมพื้นที่กวาง 

 

  14.2.1  ศึกษาศัพท สํานวน และวลีตอไปน้ี กอนฝกสนทนาจากบทสนทนาใน

บทเรียน กิจกรรมท่ี 3 

 -  Do you think ……? = ทานคิดวา ....... หรือไม 

 -  I think …………. = ผม / ฉัน คิดวา........ 

 -  face the crisis = รับมือกับวิกฤติการณ 

 -  must be aware of = ตองตระหนักถึง....... 

 -  greenhouse effects = ภาวะเรือนกระจก 

 -  instead of = แทนที่ 

 -  Let’s share ………….. = มาแบง......กันเถิด 

 -  If only we are wanted = อยากใหพวกเราเปนท่ีตองการ 

 -  let’s see what we can do = มาดูกันวาเราจะทําอะไรไดบาง 

 14.2.2 ประโยค Passive Voice 

 โครงสรางของประโยคจําแนกตามความหมายในการใช แบงเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  ประโยค Active Voice คือ ประโยคที่ประธานของประโยคเปนผูกระทํากริยา

น้ันเอง เชน 

  John     walks  home  every  evening. 

  ประธาน เดินกลับบาน 

                  2.  ประโยค Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานของประโยคเปนผูถูกกระทํา เชน 

  John       was  killed   by   a  stranger   last night. 

  ประธาน       ถูกฆา                ผูกระทํา 
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  โครงสรางของประโยค  Passive Voice 

  Subject   +  Verb to be + V3 (by someone) 

  กริยาประโยค Passive Voice ของแตละ Tense 

  Present  Tense - is / am / are  + V3 

  Present Continuous - is / am / are + being  + V3 

  Present Perfect  - have / has / been + V3 

  Past  Simple - was / were + V3  

  Past Continuous - was /were + being  + V3 

  Past Perfect  -  had / been + V3 

  Future Simple - will / shall be + V3 

  Going to Future - is / am / are  going to + be + V3 

 

หมายเหตุ : ประโยค Passive Voice ทุกประโยคจะใชกริยาชอง 3 (Past Participle) เหมือนกัน 

 หมด ตางกันตรง verb to be ท่ีอยูหนา Verb3 ที่จะแสดงใหเห็นวา Verb3 น้ันเดิม 

 มาจาก Verb รูปใด เชน 

 Active :  He eats rice  everyday. 

                    V1 

 Passive : Rice is eaten (by him) everyday. 

 Active :  She cooked her lunch last week. 

                       V2 

 Passive : Her lunch was cooked last week. 

 Active :  Joe will send a letter tomorrow. 

                            V1 

 Passive : A letter will be sent tomorrow. 

     V3 

 ใหฝกทําแบบฝกหัดจากกิจกรรมท่ี 6 ในหนังสือเรียน 
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14.2.3  หลังจากอานบทความและฝกสนทนาจากแบบฝกในหนังสือเรียนแลว ใหเขียนประโยค

เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดสภาวะโลกรอน และผลกระทบจากสภาวะโลกรอน แลวฝกกจิกรรมท่ี 4 และ 

5 ในหนังสือเรียน เชน 

 สาเหตุ (Cause) 

 -  the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. 

 ผลกระทบ (effect) 

 -  the rise in the average temperature of the planet. 
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บทที ่ 15 

Urgently  Wanted 

 

Topic 15.1   โฆษณาตําแหนงการรับสมัครงาน ( Job Advertisement ) จากหนังสือพิมพ  

                   หรือ  Website ที่เกี่ยวของ ใหดูโฆษณารับสมัครงานหนา 347 ในหนังสือเรียน 

 15.1.1 สวนประกอบของโฆษณาตําแหนงงานวางมีดังน้ี 

      1.–2. ช่ือและที่อยูของบริษัท ( Name and Address ) อยูดานลางของขอความโฆษณา  

      3. ภูมิหลังของบริษัท ( Background ) บอกใหรูวาบริษัทดําเนินธุรกิจประเภทใด  อยูดาน

บนสุด 

      4. ตําแหนงงานวางที่ประเทศรับสมัคร ( Position or vacancy ) อยูถัดลงมาจาก 

Background ของบริษัทมักใชคําวา Wanted , Required , Urgently Required  เปนตน 

      5. คุณสมบัติของผูสมัค (Qualification  อยูถัดจากตําแหนงงานท่ีวางจะเรียงลําดับเปนขอๆ 

      6. ข้ันตอนการสมัคร ( Procedure )  บอกวิธีการสมัครที่ผูสมัครตองปฎิบัติ 

15.1.2 คําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่มักพบบอยในโฆษณารับสมัครงาน มีดังน้ี 

 attractive = นาดึงดูดใจ 

 benefit = ผลประโยชน 

 good command of… = มีความรูดีดาน 

 experience = ประสบการณ 

 male  = เพศชาย 

 female = เพศหญิง 

 graduate = จบการศึกษา(ปริญญาตรี) 

 offer  = เสนอให 

 recent = เร็ว ๆ น้ี , ไมนานมานี้ 

 salary  = เงินเดือน 

 wages = คาจาง 

 well – established = มั่นคง 

 well – paid = รายไดดี 
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ศึกษาคําศัพทและการใชในโฆษณารับสมัครงาน แลวนํามาใชในกิจกรรมท่ี 1 

Topic 15.2  คําศัพท  สํานวน  วลี และโครงสรางที่เกี่ยวของกับการสมัครงานมีดังน้ี 

15.2.1    ช่ืองาน  ( job title ) เชน 

 Clerk  = เสมียน 

 Typist  = พนักงานพิมพดีด 

 Secretary = เลขานุการ 

 Receptionist = พนักงานตอนรับ 

 Sales Representative =  ตัวแทนการขาย 

15.2.2    อาชีพตางๆที่ควรทราบและพบบอย เชน 

 accountant = พนักงานบัญชี 

 librarain  = บรรณารักษ 

 reporter  = ผูสื่อขาว 

 pharmacist = เภสัชกร 

( ดูรายละเอียดหนา 350 ) 

 หลังจากศึกษาศัพท สํานวนเหลานี้แลวใหทํากิจกรรมที่ 3-4 ทายบทเรียน 

 

15.2.3  คุณสมบัติ ( Qualification ) 

1.  คําศัพท สํานวนภาษอังกฤษที่พบบอยในการสมัครงาน มีดังน้ี 

       Graduate  =     จบการศึกษา 

 Bachelor’s  degree =     ปริญญาตรี 

 BA   =     Bachelor of Arts  =       ปริญญาตรีดานศิลปศาสตร 

 BS       =     Bachelor of Science   =      ปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร 

 Master’s  degree =     ปริญญาโท 

 Doctoral degree =     ปริญญาเอก 

 Certificate  =     ใบประกาศนียบัตร 

2.    สาขาวิชาที่จบการศึกษา เชน 

 Computer Science  = คอมพิวเตอรศาสตร 

 Civil Engineering  = วิศกรรมโยธา 

 Business Administration = บริหารธุรกิจ 
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3. บุคลิกภาพ ( Personality ) คือลักษณะของบุคคลที่ผูวาจางตองการ คําศัพทที่นิยมใชมีดังน้ี 

 energetic   = วองไว กระฉับกระเฉง 

 good human relationship = มีมนุษยสัมพันธดี 

 out – going   = เปดเผย ราเริง  เขากับผูอื่นได 

 pleasant personality  = มีบุคลิกภาพที่นาคบหา 

 hard – working   = ขยันการงาน 

4. ความสามารถดานภาษา ( Ability in languages ) 

 คําศัพท  วลี ที่ใชในประกาศรับสมัครงานเกี่ยวกับความสามารถทางภาษา เชน 

 - Fluent or Fluency in English = ใชภาษาอังกฤษไดคลอง 

 - a fair knowledge of English = มีความรูภาษาอังกฤษปานกลาง 

 - good command of English  = มีความรูภาษาอังกฤษดี 

 - proficiency in spoken and written English = มีความสามารถในการพูดและเขียน 

ภาษาอังกฤษไดดี 

5. ผลประโยชนตางๆจากบริษัท ( Fringe benefits ) เปนผลประโยชนที่ผูสมัครงานจะไดรับจาก

บริษัท เพื่อชวยพิจารณาในการตัดสินใจ  เชน 

 - attractive salary = เงินเดือนสูง 

 - housing allowance = คาเชาบาน 

 - medical care  = คารักษาพยาบาล 

 - provident fund = เงินทุนชวยเหลือ 

 - remuneration = เงินรางวัล 

 - annual bonus = เงินโบนัสประจําป 

6. ขั้นตอนการสมัคร ( Application Procedure ) หลังจากอานโฆษณารับสมัครงานแลว ใน

โฆษณาน้ันจะบอกวิธีการและกาํหนดการรับสมัคร เชน 

- send a resume stating the current and expected salary and a recent photo 

to…….   

- please write by 30 January 2014 stating full personal and careers details , 

present and expected salary , a contact number and enclosing a recent photo 

to……… 

ศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนและฝกทํากิจกรรมที่ 5- 6 
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Topic 15.3   การเขียนประวัติสวนตัวในการสมัครงาน ( Resume ) คือขอมูลที่ใชเขียนในการ         

                  สมัครงาน ประกอบดวย ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร เชน ช่ือ  อายุ  เพศ  วันเดือนป                    

                  เกิด ที่อยู  ความสามารถ  ความสนใจ วุฒิการศึกษา เปนตน (รายละเอียดใน 

                  หนังสือบทเรียนหนา 359-362 ) ใหศึกษาจากคําศัพท วลี ตอไปน้ี 

 hobbies   =  งานอดิเรก 

 religion   =  ศาสนา 

 issued on   =  ออกให ณ วันที่...... 

 issued by   =  ออกใหโดย.......... 

 post code หรือ zip code  =  รหัสไปรษณีย 

 residence   =  ที่พักอาศัย 

 marital status  =  สถานภาพสมรส 

 single    =  โสด 

 married   =  แตงงานแลว 

 engaged   =  หมั้นแลว 

 divorced   =  หยาราง 

 widowed   =  หมาย 

 spouse   =  คูสมรส 

military service  =  สถานภาพทางทหาร 

 diploma / certificate =  อนุปริญญา / ประกาศนียบัตร 

 references   =  บุคคลอางอิง 

               ฯลฯ 

          ฝกทํากิจกรรม 2 – 3 ในหนังสือเรียน 
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Topic 15.4  จดหมายสมัครงาน  (Employment Letter) 

         การติดตอสมัครงานบางแหงยังใชจดหมายในการสมัครงานอยู ดังน้ันควรศึกษา 

รูปแบบ คําศัพทท่ีจําเปนตองใช รวมถึงการจาหนาซองจดหมายดวย  

สวนในตัวจดหมายประกอบดวย 

15.4.1 Letterhead ( sender’s address ) ประกอบดวย ช่ือ  ท่ีอยู  ของผูเขียน  และ  

         วันที่ซึ่งเขียนได 2 แบบ คือ วัน / เดือน / ป หรือ เดือน – วัน – ป เชน 

    18 June  2014 

หรือ  

   June 18 , 2014 

15.4.2 Inside Address คือ ช่ือ – ที่อยู ของบริษัทที่เราเขียนถึง ผูมีตําแหนงที่บริษัทให 

         ระบุตําแหนงดวย ใหดูรายละเอียดหนา 360 ในบทเรียน  สวนใหญ inside  

         address จะอยูดานซายของจดหมาย 

15.4.3 คําขึ้นตนจดหมาย ( Salutation ) อาจใชคําวา “ Dear Sir,” or “ Dear   

         Madam,” 

15.4.4 เนื้อหาจดหมาย ( Letter Body ) ควรแบงเปน 3 ยอหนา 

- ยอหนาแรก ระบุตําแหนงที่ตองการสมัครและอางอิงถึงขอมูลที่ไดมา เชน  

“ I wish to apply for the position of ….. as advertised in……. 

- ยอหนาที่ 2 ระบุขอมูลสวนตัวและคุณสมบัติ รวมถึงประสบการณที่เคยมี และ

สาเหตุการออกจากงานเดิม 

 - ยอหนาที่ 3 จบจดหมายเชิงขอรองใหเรียกตัวไปสัมภาษณ เชน 

“ I would be very pleased to come for an interview any time at your 

convenience. You can contact me by my mobile phone 

number………….” 

 15.4.5 คําลงทาย ( Complimentary close ) เชน  

                  Yours sincerely , หรือ Yours faithfully , แลวจบลงดวยลายเซ็น ( signature )  

ใหฝกทํากิจกรรมท่ี 1,2, และ 3 ในบทเรียน 

 

หมายเหตุ : ถาเปนการสมัครงานทาง e – mail  ไมเนนรูปแบบ ใจความกระชับมีเฉพาะที่                

              สําคัญ และจําเปนเทาน้ัน เชน 
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1. บอกจุดประสงควาจะสมัครงานตําแหนงอะไร เชน I would like to apply for a   

    post of……. ( ตําแหนง )  as advertised  in the…….. (ช่ือหนังสือพิมพ ) of …….. 

 (วันเดือนปในหนังสือพิมพ )  

2. บอกขอมูลสวนตัวสั้นๆ เชน My name is…………  I was born on ….. I am a  

    Christian 

3. บอกสถานภาพสมรส ความสามารถ และบุคลิกของตนเอง เชน I am married with  

    two children. I have pleasant personality and I am able to work hard     

เปนตน 

 

4. บอกประสบการณการศึกษาและฝกอบรม  เชน I have got a B.S. in education  

    from……. University.  I have been trained in …… 

 

5. บอกประสบการณการทํางาน ( previous experiences ) เชน I worked as a…..  

    at……. for  2 years. 

6. บอกความหวังที่จะใหบริษัทพิจารณารับเขาทํางาน  I  am looking forward to  

     your reply or hearing from you soon. 

 

ฝกทํากิจกรรมท่ี 4 ในบทเรียน พรอมศึกษาคําศัพทเพิ่มเติมจากบทเรียน   
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บทที ่ 16 

ภาษาอังกฤษสําหรบัพนกังานนวดแผนไทย 

 

  การใหบริการนวดแผนไทยใหแกชาวตางชาติ เปนอาชีพที่เผยแพรภูมิปญญาและ

สามารถทํารายไดใหกับผูประกอบอาชีพนี้อยางดี การรูภาษาอังกฤษจึงจาํเปนสําหรับผูประกอบ

อาชีพนี้ เพื่อสื่อสารไดถูกตองตามจุดประสงค  ผูประกอบอาชีพควรศึกษาการใช อาน  คําศัพท  วลี 

ประโยคตอไปน้ี 

Topic 16.1  คําศัพท 

 

Vocabularies (คําศัพท) Pronunciation (การอาน) Meaning (ความหมาย) 

massage 

traditional Thai massage 

prefer 

body 

oil 

herbal 

discount 

adjust 

stretch 

squeeze 

fist 

มัสซาจฺ  (n) 

เทรด-ดิ-เซิ่นเนิล ไทย มัสซาจ ฺ (n) 

พรีเฟอร  (v) 

บอด´ดี  (n) 

ออยล  (n) 

เฮอรเบิล  (adj) 

ดิส´เคาทฺ  (v) 

อะจัสทฺ  (v) 

สเทรทซฺ ( v) 

สควีซฺ (v) 

ฟสทฺ (n) 

การนวด 

การนวดแผนไทย 

ชอบ 

รางกาย 

นํ้ามัน 

เกี่ยวกับสมุนไพร 

ลดราคา 

ปรับ 

ยืด เหยียด 

บีบ รัด กด 

หมัด กําปน 
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raise 

spread 

tense 

relax 

stool 

comfort 

 

bracelet 

wallet 

 

purse 

เรซ  (v) 

สเพรด  (v) 

เทนซฺ  (adj) 

ริแลคซฺ  (v) 

สทูล  (n) 

คัม´เฟรท  (n, v) 

 

เบรส´ลิท  (n) 

วอล´ลิท  (n) 

 

เพิรส  (n) 

ยก 

แยกออก กาง แผ 

ตึง เครียด เกร็ง 

ผอนคลาย 

ตั่งพักเทา มานั่งเดี่ยว 

ความสบาย/ชวยเหลือ 

ปลอบโยน 

กําไลมือ 

กระเปาหนังขนาดเล็กและแบน

สําหรับใสธนบัตร 

                                   

ถุงเงิน กระเปาเงิน กระเปาถือ 

 

Topic 16.2  วลี  และประโยคที่ใชในการใหบรกิารนวดแผนไทย  แบงเปน  4 กลุม ดังน้ี 

 1. การใหขอมูลทั่วไป เชน บอกเวลา  ราคา และประเภทของการใหบริการ เชน 

 We open from 10 a.m. to 10  p.m. daily = เราเปดบริการทุกวันตั้งแต 10 โมงเชาถึง

สี่ทุม 

 Foot  massage  300 bath  per hour =  นวดฝาเทาราคา 300 บาทตอช่ัวโมง 

 Body  massage  250 bath  per  hour = นวดตัวราคา  250 บาทตอช่ัวโมง 

 Oil  massage  500 bath  per  hour  =  นวดนํ้ามันราคา  500 บาท ตอช่ัวโมง 

 Herbal  massage  700 bath  per  hour = นวดประคบสมุนไพรราคา  700 บาทตอ

ช่ัวโมง 
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2.  การบริการสอบถามกอนการนวด 

 What  (kind of massage) would you like? = คุณตองการนวดแบบไหนคะ /ครับ 

 I can give you a foot massage and a body massage. Which (one) do you 

prefer?  = ผมสามารถใหบริการนวดเทาและนวดตัว คุณตองการแบบใดครับ 

 กรณีที่ตองใชประโยคในการถาม-ตอบ เมื่อมีการสอบถามราคาจากผูใชบริการ เชน 

 ผูใหบริการ : Good afternoon, Sir. Would you like a Thai massage? 

   สวัสดีคะ ตองการบริการนวดแผนไทยไหมคะ 

 

 ผูรับบริการ : Good afternoon. How much does it cost for a foot  

   massage? 

   สวัสดีครับ นวดฝาเทาราคาเทาไรครับ 

 ผูใหบริการ :  Three hundred baht per hour. 

   สามรอยบาทตอช่ัวโมงคะ 

 ถามีการตอรองราคา 

 ผูบริการ : Can you give me a discount? 

   ลดราคาบางไดไหมครับ 

 ผูใหบริการ : Yes, two hundred and fifty bath. Will that be O.K.? 

   ไดคะ คิดราคา 250 บาท ตอช่ัวโมง ตกลงไหมคะ 

 3.  เมื่อตกลงเขารับบริการ ประโยคที่ควรฝกพูดไว มีดังน้ี 

  - (Come) this way, please.  = โปรดมาทางน้ีคะ 

  - Take off your   shoes,  please. = กรุณาถอดรองเทา/นาฬิกา ดวยคะ 

             watch, 

  - Keep your belongings with you, please.  

    = กรุณาเก็บของของทานไวกับตัวนะคะ 

  - Wash your feet, please. = กรุณาลางเทาดวยคะ 

   - Change your clothes  over there,  please = กรุณาเปลี่ยนเสื้อผาที่นั่น/ท่ีน่ี คะ 

          here    

  - Please sit down.  = กรุณานั่งลงคะ 

  - Stretch your legs, please. = โปรดยืดขาดวยคะ 
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  - Lie on your  left   side, please. = กรุณาตะแคงซาย (ขวา) ดวยคะ 

         right    

  - Let me have both of your hands.  = กรุณาสงมือทั้ง 2 มาคะ 

  - Please sit cross legged.   =  โปรดน่ังขัดสมาธิ 

  - I will press harder on your back.  = ดิฉันจะกดท่ีหลังแรงขึ้นนะคะ 

  - Close your eyes, please.  = กรุณาปดตาดวยคะ 

  - Don’t be tense.     = อยางเกร็งนะคะ 

  - Please  raise    your arms.   = กรุณายก/ลด แขนดวยคะ 

           lower 

  - Please hold my hands.  = กรุณาจับมือดิฉันคะ 

 4.  หลังการใหบริการ ควรใชประโยคตอไปน้ี 

  - Call this number if you want to come for next massage. 

  = โทรหมายเลขน้ีถาตองการนวดครั้งตอไป 

  - When will you come back?    = จะกลับมาเมื่อไรคะ 

  - How about 3 o’clock next Monday?  = วันจันทรเวลาบาย 3 โมง สะดวก 

    ไหมคะ 

  - Please check your belongings before you leave.  

  = โปรดตรวจสอบทรัพยสินของทานกอนไป 

   

  หลังศึกษาฝกออกเสียงคําศัพท และฝกพูดประโยคท่ีจําเปนตองใชแลว ใหทํากิจกรรมท่ี 

1 ในบทเรียน 
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บทที ่17 

ภาษาอังกฤษสําหรบัพนกังานขาย 

 

 ปจจุบันการประกอบอาชีพดานการขายทุกประเภท สวนใหญผูประกอบอาชีพนี้ 

จําเปนตองมีความรูดานภาษาอังกฤษอยูบางตามความจําเปน ในกรณีที่ตองสื่อสารกับลูกคาตางชาติ 

เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน ข้ึนอยูกับสถานการณตาง ๆ ดังน้ี 

 

Topic 17.1   การถามขอมูลใชเมื่อลูกคาเขามาในราน เชน 

 - Good morning/afternoon.      =  สวัสดีครับ 

 - Hello 

 - Can I help you?      = ใหผมชวยอะไรไหมครับ 

 - What can I do for you? 

 สวนประโยคที่ลูกคาอาจใชตอบ เชน 

 - Yes, I would like / want to buy ………… = ผมตองการซื้อ....................... 

 - Yes, do you have any / a …………? = คุณมี..........หรือไม? 

 

Topic 17.2 การซื้อขายและการตอรองราคา 

 การตอรองราคาสวนใหญจะใชในรานคายอย เพราะหางสรรพสินคามักจะมีราคากํากับไว 

เมื่อสอบถามความตองการลูกคาแลว ประโยคที่ใชในการแนะนําหรือนําเสนอสินคา หรือตอบคําถาม

อาจใช 

 - We have different colours. = เรามีหลายสีครับ/คะ 

 - It is made of  leather. = มันทําดวยหนัง / เปลือกหอย  ครับ/คะ 

      shells 

        etc. 

 - It is handmade.  = มันทําดวยมือครับ/คะ 

 - Here you are   = น่ีครับ/คะ 

 สวนการตอรองราคา ผูซื้ออาจเลือกใชประโยคเหลาน้ี 

 - How much is it / are they? = ราคาเทาไรครับ/คะ 

 - Can you lower the price? = ลดราคาไดไหม 
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 - What about 100 baht? = ราคา 100 บาทถวนไดไหม 

 สวนผูขายอาจเลือกใชประโยคตอไปน้ีตามสถานการณ 

 - It is            

     150  baht?   = ราคา 150 บาท ครับ/คะ 

 They are           

 - It’s ten per cent discount = ราคาน้ีลด 10% 

 - It is very cheap = ราคาถูกมาแลวครับ/คะ 

 - What about 120 baht?  = ขอราคา 120 บาท ไดไหม ครับ/คะ 

  

 หลังจากฝกออกเสียง และจาํความหมายของแตละประโยคไดแลว ใหทํากิจกรรมท่ี 1-3 ใน

บทเรียน 

 

Topic 17.3 การซื้อ-ขายตั๋วโดยสาร 

 การเดินทางบางแหงจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สวนใหญจะเปนการถาม-ตอบ

เกี่ยวกับการซื้อ-จองตั๋ว วันเวลาในการเดินทาง และระยะทาง เชน การเดินทางโดยทางรถไฟ หรือ

รถประจําทาง ประโยคที่นิยมใชมีดังน้ี 

 - I want to   buy   a ticket for Phuket, please. = ผมขอซื้อ/จองตั๋วไปภูเก็ตครับ/คะ 

               book 

 - How much is the fare / ticket ? = คาโดยสาร / ตั๋วเทาไร 

 - One way or return  ticket ? =  ต๋ัวเท่ียวเดียวหรือไปกลับครับ / คะ 

 - It’s 800 bath.  =  ราคา 800 บาท ครับ / คะ 

 - When      

       do you want to travel  ? = ตองการเดินทางเมื่อไร/วันใด ครับ/ คะ 

  Which  day       

 - Here is your ticket ?  = น่ีครับ/ คะ ตั๋วของคุณ 

 - Can         

   I have two round trip tickets to Samui, please? 

   Could     
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 ในการจองตั๋วเครื่องบิน ประโยคหรือสํานวนพูดที่ใชในการสื่อสาร จะแตกตางกวาการซื้อตั๋ว

รถไฟและรถยนตเล็กนอย เชน จะตองเพิ่มการบอกช่ือ และหมายเลยที่น่ังดวย เชน 

 - May I have your name, please? = ขอทราบชื่อดวยครับ/คะ 

 - I would like to book a single ticket to Rome, please? 

   = ขอจองตั๋วเท่ียวเดียวไปโรมดวยครับ / คะ 

   - Which day 

                                    would you like to fly/leave? 

    What time      

   = ตองการบินไปวันไหน / เวลาไหน ครับ/คะ 

 - We have two flights this week. One leaves at 10.00 a.m. on Sunday;  

   the other leaves at 1 p.m. on Monday. 

 = เรามีไป 2 เที่ยวสัปดาหนี้ คือ วันอาทิตย 10 โมงเชา และวันจันทรบายโมง 

 - Which one do you prefer? = จะไปเที่ยวไหนครับ / คะ 

 - I’ll take the Sunday flight, please. = ขอจองเที่ยวบินวันอาทิตยครับ/คะ 

 - Your code is Tg3221Z  = รหัสของคุณคือ Tg3221Z 

 - Could you pick up your ticket at 2 p.m. on Friday?  

 = มารับตั๋วเวลาบาย 2 โมง วันศุกรนะครับ/คะ 

 

 หลังศึกษาและฝกพูดแลว ใหทําแบบฝกในกิจกรรม 4-6 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 1 

กิจกรรมที่ 1 (2.5  คะแนน) 

Champagne ,  Chauffer , Channel , Chevrolet , Chicago . 

กิจกรรมที่ 2 (4 คะแนน) 

 1. She/Jenny wants to buy some papayas 

 2. She/Jenny buys some papayas at the market. 

 3. She/Jenny buys 2 papayas 

 4. She/Jenny does not ( doesn't ) buy anything else. 

กิจกรรมที่ 3 (2.5  คะแนน) 

 (1) Clerk :  May I help you, What can I do for you 

 (2) Peter :   a room 

 (3) Clerk :  reservation 

 (4) Peter :   rate 

 (5) Clerk :  days 

กิจกรรมที่ 4(3 คะแนน) 

 1. Jira found a green wallet. 

 2. The security counted the money 

 3. Because she wanted to give it back to its owner  
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เกณฑการใหคะแนน 

 -  กิจกรรมท่ี 1 และ กิจกรรมท่ี 3 ตอบไดถูกตอง ไดขอละ 0.5 คะแนน 

 -  กิจกรรมท่ี 2 และ กิจกรรมท่ี 4 ตอบไดถูกตอง ไดขอละ 1 คะแนน 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 2 

กิจกรรมที่ 1  (3 คะแนน) 

 1. ( dis ) dishonest  2. ( un ) uncertain 3. ( dis ) disappear 4. ( ir ) irregular 

 5. ( il ) illegal  6. ( im ) impossible  7. ( mis ) misbehave   8. ( un ) unkind 

 9. ( in ) inactive  10. ( in ) informal 

กิจกรรมที่ 2 (5  คะแนน) 

1. teacher (er)  2. acceptance (ance)  3. arrival (al)    4. Kind (ness)   

 5. friendship (ship)      6. development (ment)  7. postage (age)   8. revision (sion) 

9. appreciation(tion)  10. legality  (ity) 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลยแบบทดสอบ ไดขอละ 0.5 คะแนน 

 -  ตอบผิดจากแนวเฉลย ไดขอละ 0 คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3 

กิจกรรมที่ 1 (5  คะแนน) 

 1. Preecha/He is asking Suda for jobs vacancy 

 2. There are 3 positions.( Engineer , Accountant , Human Resource) 

 3. Preecha/He interested in Accountant 

 4. Yes, he is 

 5. No, she doesn't 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 1 คะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองแตเขียนคําศัพทผิด ไดขอละ 0.5 คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 4 

กิจกรรมที ่1 (4  คะแนน) 

 1. Western countries 

 2. They greet by saying Good morning, Good afternoon , and 

     Good evening. 

 3. Bodily language 

 4. They greet by shaking hand 

กิจกรรมที ่2 (5  คะแนน) 

 1. lives 2. Doesn't drink ( does not drink ) 3. Meets   4. go  5.closes 

 6. play  7. Drivers  8.drink  9. Draw  10. Teaches 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  กิจกรรมท่ี 1 ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 1 คะแนน 

 -  กิจกรรมท่ี 2 ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 0.5 คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 5 

กิจกรรมที ่1 (5  คะแนน) 

 1. Southern provinces and on Sunday night 

 2. 29 times 

 3. Ethnic Chinese 

 4. 13 civilians 

 5. AP 

กิจกรรมที่ 2  (3  คะแนน) 

1. Big Win 

2. At Thephasdin Staduim 

3. August 4,2008 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 1 คะแนน 

 -  เขียนหรือสะกดคําผิด หักคะแนนขอละ 0.5 คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 6 

กิจกรรมที่ 1 (3  คะแนน) 

1. A philosophy that stresses the middle path  

2. By King Bhumibol Adulyadej 

3. moderation and due consideration in all modes of conduct and the need for 

sufficient protection from internal and external shocks. 

กิจกรรมที่ 2 (5  คะแนน) 

 1. works, will pass 2. stops,  will go 3. stops, will not go (won't go ) 

  4. will help, asks 5. rains, will stay 

กิจกรรมที่ 3 (5  คะแนน) 

 1. Please tell me you name 2. please close the door   

3. please turn on the light  

 4. please follow me  5. please be carful 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 1 คะแนน 

 -  เขียนหรือสะกดคําผิด หักคะแนนขอละ 0.5 คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที ่7 

กิจกรรมที่ 1 (5  คะแนน) 

 1. คํานาม    ออกกําลังกาย  2. คํานาม    กลามเน้ือ 

 3. คํานาม ความแข็งแกรง  4. คํานาม    สุขภาพ 

 5. คํานาม    พลังงาน 

กิจกรรมที่ 2 (5  คะแนน) 

 1. hasn't been invited, Have you asked 

 2. hasn't known, have dated 

 3. hasn't been washed, has begun 

 4. has lived 

 5. have turned  

เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 1 คะแนน 

 -  เขียนหรือสะกดคําผิด หักคะแนนขอละ 0.5 คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 8 

กิจกรรมที่ 1 (5  คะแนน) 

 1.กริยา    ประหยัด 

 2. นาม    ไฟฟา 

 3. นาม    ลมโกรก , ลมพัดเบาๆ 

 4. กริยา   นํากลับมาใชใหม 

 5. นาม    กาตมน้ํา 

 6. นาม    เครื่องใชไฟฟา 

 7. กริยา   ทําใหสูญเปลา 

 8. กริยา   ถอดปลั๊ก 

 9. กริยา   เสียบปลั๊ก 

 10. กริยา   นํามาใชใหม 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 0.5 คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 9 

กิจกรรมที่ 1  (5  คะแนน) 

 1. are   2. have   3. washed     4.share    5.afraid 

 6. wait 7. long   8.fine  9. seat  10. magazines  

เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 0.5 คะแนน 

 

กิจกรรมที่ 2 (5  คะแนน) 

1. The girl said that it gave her great pleasure to be there that evening 

2. The man said that he must go as soon as possible 

3. She said that she did not want to see any of them and asking them to go away 

4. He said that he had won 

5. he saying me where I was going 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 1 คะแนน 

 -  เขียนหรือสะกดคําผิด หักคะแนนขอละ 0.5 คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 10 

กิจกรรมที่ 1 (5  คะแนน) 

 1. invite  2. start   3.take place  4.will be

 5.delighted   6.could  7. know   8.attend  

 9.14 February  10. With best wisher 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 0.5 คะแนน 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 11 

กิจกรรมที่ 1 (5  คะแนน) 

 1. Noun     ภัยธรรมชาติ 

 2.Noun     แผนดินไหว 

 3. Noun     คลื่นยักษสึกนามิ 

 4. Noun     คลื่นใตนํ้า 

 5. Noun     เขตประสบภัยพิบัติ 

 6. Noun     ความหายนะ 

 7. Noun     การทําลาย 

 8. Noun     ภัยแลง/แหงแลง 

 9. Noun     แผนดินถลม 

 10. Noun     อพยพ 
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เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 0.5 คะแนน 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 12 

กิจกรรมที1่  (5  คะแนน) 

 1. Suvarnabhumi 

 2. 07.50 

 3. 12.15 

 4. 1.20 hours 

 5. FD3023 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 1  คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 13 

กิจกรรมที1่ (5  คะแนน) 

1. Windy 

2. Sunny 

3. Cloudy 

4. Dusty 

5. Frosty 

6. Snowy 

7. Misty 

8. Foggy 

9. Icy 

10. Rainy 

เกณฑการใหคะแนน 

 -  ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลย ไดขอละ 1  คะแนน 
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3. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
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3. นายตรีศักดิ์  ต้ังประดิษฐ   กศน.เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

คณะทํางาน 

1. นางเกณิกา  ซิกวารทซอน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

2. นายธานี  เครืออยู    กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

3. นางสาวจุรีรัตน  หวังสิริรัตน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

4. นางสาวอุษา  คงศรี    กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

5. นางสาวกรวรรณ  กวีวงษพิพัฒน  กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

6. นายภาวิต  นิธิโสภา    กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

7. นางสาวหทัยมาดา  ดิฐประวรรตน  กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ  
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	ตัวอย่าง Reported Questions
	2. Questions without question words
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	1.  เปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive Degree) ในการเปรียบเทียบสิ่งที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันโดยใช้กับ as………….as หรือ not so (as)………as
	2.  เปรียบเทียบนามสองสิ่งที่ไม่เท่ากัน (Comparative Degree) โดยการใช้กับ more + adjectives + than หรือ adjective +  er + than  เช่น
	3.  เปรียบเทียบนามที่มากกว่าสองสิ่งขึ้นไป (Superlative Degree) ใช้กับ the most  + adjective (+noun) หรือ the adjective + est (+noun) เช่น
	บทที่  11
	2.  เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในอดีต มักใช้กับคำเชื่อม while หรือ as (หมายถึง ขณะที่) เช่น
	3.  ใช้คู่กับ Past Simple เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในอดีตและ Past Simple เกิดขึ้นซ้อนภายหลัง เช่น
	11.2.5	Complex Sentence
	11.2.6	การถามและตอลบคำถามจากบทอ่าน ควรศึกษาคำศัพท์ สำนวนที่ผ่านมาข้างต้น แล้วศึกษาลักษณะคำถามและวิธีการตอบ ดังนี้
	How many people were injured?  ตอบ Ten people
	บทที่   12
	12.4.2	การวางแผนการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว (Trip Agenda)
	1. การเขียนกำหนดการเดนิทางเน้นเรื่องเวลาและสถานที่ต้องกำหนดวัน วันที่ เวลา ให้ชัดเจน รวมถึงกิจกรรมที่ต้องทำแต่ละวัน  เช่น
	ประโยคที่ใช้โดยทั่วไป เช่น
	ส่วนคำศัพท์ที่มักใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน เช่น
	ขอจองห้องโรงแรมครับ
	ขอจองห้องเดี่ยวสองคืนครับ / ค่ะ
	คุณมีห้องว่างคืนนี้ไหมครับ / ค่ะ
	ส่วนคำศัพท์ที่ใช้มีดังนี้นี้
	_______________________________________________________
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	1.1  Rain  = ฝน
	(1)  Feather of rain (ลักษณะของฝน)
	(2)  Area of raining (พื้นที่ฝนตก)
	(1)  light/breezy = ลมพัดเอื่อย ๆ
	1.3  Sky (ท้องฟ้า)
	(2)  sunny  =  แดดจ้า
	(4)  partly  cloudy  =  มีเมฆเป็นบางส่วน
	2.  Weather condition  (สภาพดินฟ้าอากาศ 7)
	3. Temperature (อุณหภูมิ)
	4.  Humidity (ความชื้น) คิดเป็นร้อยละ %
	5.  Time : a.m./p.m. (เวลาน้ำขึ้นน้ำลง)  = low (ต่ำ) / high (สูง)
	6.  Sea (ทะเล)
	7.  Areas /regions (เขตพื้นที่)
	8.  Sun / Moon / a.m. / p.m. = พระอาทิตย์ / พระจันทร์
	9.  Other words : คำศัพท์สำนวนอื่นที่พบบ่อย ๆ เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ
	ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามให้ใช้ “do” ช่วย เช่น
	3.1  คำศัพท์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นคำคุณศัพท์ที่มากจากคำนาม ตัวอย่างเช่น
	3.2  คำวิเศษณ์ (adverb) ที่ใช้เน้นลักษณะดินฟ้าอากาศ ได้แก่
	3.3  สำนวน ประโยคที่ใช้ในการถาม-ตอบ เกี่ยวกับอากาศ มีดังนี้
	14.2.2	ประโยค Passive Voice
	Present Continuous - is / am / are + being  + V3
	Past  Simple - was / were + V3
	Past Perfect  -  had / been + V3
	Going to Future - is / am / are  going to + be + V3
		                   V1
	V2
	V1
	15.1.1 ส่วนประกอบของโฆษณาตำแหน่งงานว่างมีดังนี้
	ศึกษาคำศัพท์และการใช้ในโฆษณารับสมัครงาน แล้วนำมาใช้ในกิจกรรมที่ 1
	15.2.1    ชื่องาน  ( job title ) เช่น
	15.2.3  คุณสมบัติ ( Qualification )
	1.  คำศัพท์ สำนวนภาษอังกฤษที่พบบ่อยในการสมัครงาน มีดังนี้
	2.    สาขาวิชาที่จบการศึกษา เช่น
	3.	บุคลิกภาพ ( Personality ) คือลักษณะของบุคคลที่ผู้ว่าจ้างต้องการ คำศัพท์ที่นิยมใช้มีดังนี้
	4.	ความสามารถด้านภาษา ( Ability in languages )
	5.	ผลประโยชน์ต่างๆจากบริษัท ( Fringe benefits ) เป็นผลประโยชน์ที่ผู้สมัครงานจะได้รับจากบริษัท เพื่อช่วยพิจารณาในการตัดสินใจ  เช่น
	6.	ขั้นตอนการสมัคร ( Application Procedure ) หลังจากอ่านโฆษณารับสมัครงานแล้ว ในโฆษณานั้นจะบอกวิธีการและกำหนดการรับสมัคร เช่น
	ส่วนในตัวจดหมายประกอบด้วย
	15.4.2 Inside Address คือ ชื่อ – ที่อยู่ ของบริษัทที่เราเขียนถึง ผู้มีตำแหน่งที่บริษัทให้
	Madam,”
	15.4.4 เนื้อหาจดหมาย ( Letter Body ) ควรแบ่งเป็น 3 ย่อหน้า
	15.4.5 คำลงท้าย ( Complimentary close ) เช่น
	หมายเหตุ : ถ้าเป็นการสมัครงานทาง e – mail  ไม่เน้นรูปแบบ ใจความกระชับมีเฉพาะที่
	สำคัญ และจำเป็นเท่านั้น เช่น
	1. บอกจุดประสงค์ว่าจะสมัครงานตำแหน่งอะไร เช่น I would like to apply for a
	2. บอกข้อมูลส่วนตัวสั้นๆ เช่น My name is…………  I was born on ….. I am a
	ฝึกทำกิจกรรมที่ 4 ในบทเรียน พร้อมศึกษาคำศัพท์เพิ่มเติมจากบทเรียน
	บทที่  16
	Topic 16.2 	วลี  และประโยคที่ใช้ในการให้บริการนวดแผนไทย  แบ่งเป็น  4 กลุ่ม ดังนี้
	1. การให้ข้อมูลทั่วไป เช่น บอกเวลา  ราคา และประเภทของการให้บริการ เช่น
	2.  การบริการสอบถามก่อนการนวด
	3.  เมื่อตกลงเข้ารับบริการ ประโยคที่ควรฝึกพูดไว้ มีดังนี้
	4.  หลังการให้บริการ ควรใช้ประโยคต่อไปนี้
	Topic 17.2	การซื้อขายและการต่อรองราคา
	Which  day
	Could
	= ขอจองตั๋วเที่ยวเดียวไปโรมด้วยครับ / ค่ะ
	- Which one do you prefer? = จะไปเที่ยวไหนครับ / ค่ะ
	หลังศึกษาและฝึกพูดแล้ว ให้ทำแบบฝึกในกิจกรรม 4-6
	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.
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