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หนังสื อเรียน สาระความรู้พนฐาน
ื

รายวิชา การฟัง - พูด (เลือก)
รหัส พต
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช

สํานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือเรียนนี้เป็นลิขสิทธิิ์ของสำนักงาน กศน.
ห้ามนำไปพิมพ์ เพื่อจำหน่าย โดยมิได้รับอนุญาต
จากสำนักงาน กศน.

เอกสารทางวิชาการลําดับที 27/2557
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หนังสื อเรียน สาระความรู้พนฐาน
ื

รายวิชา การฟัง - พูด (เลือก)
รหัส พต
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช

สํานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารทางวิชาการลําดับที 27/2557
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คํานํา
หนังสือเรี ยน การฟัง-พูด เป็ นหนังสือเรี ยน ทีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนได้เคยจัดทําขึ น
เป็ นชุดภาษาอังกฤษการฟัง-พูด ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช
หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพือ
พัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต เพือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้มีค วามเหมาะสมกับผูเ้ รี ย น กศน.โดยเน้น การ
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึงในสภาวการณ์ปัจจุบนั
ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซีย น สํานักงานส่ งเสริ มการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยจึงเห็นว่าชุดภาษาอังกฤษการฟัง-พูด จะเป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน กศน.ในปั จจุบนั จึงได้นาํ ชุด
ภาษาอังกฤษดังกล่าวมาจัดทําเป็ นรายวิชาการฟั ง- พูด เป็ นรายวิ ชาเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศัก ราช
และได้จดั ทําหนังสื อเรี ย น
รายวิชานี ขึน เพือใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยน กศน. โดย มีเนื อหาเกียวกับการสื อสาร การ
ทักทาย การกล่าวลา การแนะนําให้รู้จกั การแสดงความชืนชมยินดี การแสดงความขอบคุณ ขอโทษ การถาม
ทุกข์-สุข การแสดงความคิดเห็น และการบอกทิศทาง แบ่งเป็ น บท ได้แก่
บทที Meeting New Neighbors
บทที 2 Let’s Celebrate
บทที 3 What’s Wrong With You?
บทที 4 Oh, I Enjoy It Very Much.
บทที Is It far From Here?
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณผูเ้ ขียนและ
คณะกรรมการทุกท่านทีได้ช่วยจัดทําหนังสือเรี ยนชุดภาษาอังกฤษการฟัง-พูด และผูพ้ ฒั นามาเป็ นรายวิชา
เลือก การฟัง-พูด มา ณ โอกาสนี และหวังเป็ นอย่างยิงว่าจะเกิดประโยชน์ สูงสุ ดกับผูเ้ รี ย น กศน. ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ทีเลือก
รายวิชาการฟัง-พูด เป็ นรายวิชาเลือก และผูส้ นใจทัวไป

สํานักงาน กศน.
กันยายน
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สารบัญ
หน้ า
คําแนะนําการใช้ ชุดวิชา
โครงสร้ างชุดวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
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บทที Meeting New Neighbors
เรื องที การทักทาย (Hello,pleased to meet you.)
เรื องที การกล่าวลา (Good-bye friends.)
เรื องที การแนะนําให้รู้จกั (Introducing a new friend.)
เรื องที การกล่าวชักชวนหรื อเชือเชิญ (Thanks for inviting me.)

5
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11
13
15

บทที 2 Let’s Celebrate
เรื องที การแสดงความชืนชมยินดีและกล่าวชม
(Congratulation on your success.)
เรื องที การแสดงความขอบคุณ
(I certainly appreciate your help.)
เรื องที การกล่าวขอโทษและการยกโทษ
(Sorry to keep you waiting.)

18
19

บทที 3 What’s Wrong With You?
เรื องที การถามทุกข์ – สุข (How do you feel?)
เรื องที การพูดเสนอให้ความช่วยเหลือ (What can I do for you?)
เรื องที การพูดขออนุญาต (May I come in?)
เรื องที การพูดแทรกอย่างสุภาพ (Excuse me,Madam.)
บทที 4 Oh, I Enjoy It Very Much.
เรื องที การแสดงความสนใจและไม่สนใจ ความชอบและไม่ชอบ
(It’s very interesting.)
เรื องที การแสดงความเห็นใจและให้กาํ ลังใจ
(I’m very sorry to hear that.)
เรื องที การพูดเกียวกับข้อห้ามและข้อพึงกระทํา
(You should be careful about that.)

22
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35
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39
40
42
43
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สารบัญ (ต่ อ)
บทที Is It far From Here?
เรื องที การบอกทิศทาง (Please go straight on.)
เรื องที การบอกเวลา (What time is it?)
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบทดสอบก่อเรียนและหลังเรียน
เฉลยกิจกรรม
บรรณานุกรม

หน้ า
45
46
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52
59
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74
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
1. วิชานี ต้องใช้ครู ทีมีความชํานาญด้านภาษาอังกฤษในการอ่านออกเสี ยงเพือใช้เป็ นสื อ
ประกอบกับเอกสาร ซึงผูเ้ รี ยนต้องใช้ฟังการอ่านภาษาอังกฤษทีถูกต้องของครูและสือเอกสารควบคู่กนั จึงจะ
สามารถเข้าใจในบทเรี ยน (ทังนีครู อาจจะใช้การบันทึกเสียงการอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษด้วยตนเองหรื อ
ใช้การบันทึกเสียงจากเจ้าของภาษา/ผูม้ ีความชํานาญในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษทีถูกต้อง ไว้ใช้ในการ
เรี ยนการสอนแทนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในแต่ละครังก็ได้)
2. ก่อนใช้ชุดวิ ชา ผูเ้ รี ย นควรทําแบบทดสอบก่ อนเรี ย นเพือให้ทราบว่าตนเองมีค วามรู้
เกียวกับเรื องทีศึกษาเพียงใด
3. ผูเ้ รี ยนควรมีพจนานุ กรมภาษาอังกฤษสําหรับใช้คน้ คว้าหาความหมายของคําเพิมเติม
ขณะศึกษา และทํากิจกรรม
4. ผูเ้ รี ยนต้องศึกษาและทํากิจกรรมในรายวิชานี ทุกขันตอน เพือฝึ กทักษะการฟัง-พูดและ
เสริ มความรู้ ทางด้านการอ่านเขียน
5. เมือผูเ้ รี ยนศึกษาครบทุกขันตอนแล้ว ควรทําแบบทดสอบตนเอง หลังเรี ยนเพือประเมิน
ดูว่าผูเ้ รี ยนมีความรู้เพิมขึน
6. แต่ละกิจกรรมจะมีเครื องหมายกํากับเพือแสดงว่าผูเ้ รี ยนต้องทําอะไร เช่น

ให้ผเู้ รี ยนอ่านหรื อศึกษา
ให้ผเู้ รี ยนฟังการอ่านของครู /ครู เปิ ดเสียงการอ่านทีบันทึกไว้แทนการอ่านจริ ง
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กเขียน
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กพูด
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โครงสร้ างวิชาการฟัง – พูด
Listening- Speaking 3
สาระสํ าคัญ
การฝึ กทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพือใช้ในการติดต่อสื อสารในชีวิตประจําวันและการประกอบ
กิจการงานในวิ ชาภาษาอังกฤษการฟัง-พูด นี จัดทําขึ นเพือรายวิชาเลือก ในสาระความรู้พืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
มีเนื อหา
ที จะช่ ว ยฝึ กทัก ษะ กลวิ ธี ใ นการใช้ภ าษาอัง กฤษสํา หรั บ การติ ด ต่ อสื อสารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน และในการประกอบกิจการงาน จะประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ เช่น การทักทาย การแนะนํา
ตนเองและผูอ้ ืน การเชื อเชิญ การขอบคุณ การแสดงความยินดี การกล่าวชม การเสนอแนะ และเสนอให้
ความช่วยเหลือ เป็ นต้น

ผลการเรียนรู้ ทีคาดหวัง
1. ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ เพือใช้ในการ
ติดต่อสือสารในชีวิตประจําวันและในการประกอบกิจการงานตามความสนใจได้อย่างถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนเข้าใจถึงปัญหาบางประการในการติดต่อสือสาร อันเนืองมาจากความแตกต่างทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม
3. ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือ
แสวงหาความรู้เพิมเติม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
4. ผูเ้ รี ยนพัฒนาเจตคติให้มีความคิดกว้างไกล มองเห็นคุณค่าในการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็ น
ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
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ขอบข่ ายเนือหา

รายวิชาการฟัง – พูด นี ครอบคลุมเนือหาโดยสังเขปดังนี

ตอนที

Meeting New Neighbors
เรื องที การทักทาย (Hello,pleased to meet you.)
เรื องที การกล่าวลา (Good-bye friends.)
เรื องที การแนะนําให้รู้จกั (Introducing a new friend.)
เรื องที การกล่าวชักชวนหรื อเชือเชิญ (Thanks for inviting me.)

ตอนที 2

Let’s Celebrate
เรื องที การแสดงความชืนชมยินดีและกล่าวชม (Congratulation on your success.)
เรื องที การแสดงความขอบคุณ (I certainly appreciate your help.)
เรื องที การกล่าวขอโทษและการยกโทษ (Sorry to keep you waiting.)

ตอนที 3

What’s Wrong With You?
เรื องที การถามทุกข์ – สุข (How do you feel?)
เรื องที การพูดเสนอให้ความช่วยเหลือ (What can I do for you?)
เรื องที การพูดขออนุญาต (May I come in?)
เรื องที การพูดแทรกอย่างสุภาพ (Excuse me,Madam.)

ตอนที 4

Oh, I Enjoy It Very Much.
เรื องที การแสดงความสนใจและไม่สนใจ ความชอบและไม่ชอบ (It’s very interesting.)
เรื องที การแสดงความเห็นใจและให้กาํ ลังใจ (I’m very sorry to hear that.)
เรื องที การพูดเกียวกับข้อห้ามและข้อพึงกระทํา (You should be careful about that.)

ตอนที

Is It far From Here?
เรื องที การบอกทิศทาง (Please go straight on.)
เรื องที การบอกเวลา (What time is it?)
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนา I, II, III จากเทป และเติมคําลงในช่องว่างตามทีได้ยนิ จากบทสนทนา
I.

()
()
Hello, my…………..Wimolwan
and I’m…………..student
ata secondary school.
()
()
()
( ) . I…………..in
I…………..eighteen
years old.I…………..two
brothers and a …………..
a house
()
() .
learn English because it’s an international…………..
near to the river. I..............
()
()
()
: Supot, I’d…………..you
to…………..Wimolwan.
Wimolwan,…………..
()
…………..Supot.
()
()
Supot
: How…………..you
…………..?
()
Wimolwan : …………..to
meet you.
()
Supot
: Pleased to…………..you
too.

II. Vipa

( ) I have to…………..now,
()
III. Wimolwan : I’m…………..
Supot.
()
()
()
()
Supot
: So…………..Wimolwan?…………..you
have…………..for…………..drink?
( ) , I wish I…………..
( ) , but I do have to go now.
Wimolwan : …………..
IV.

ให้ผเู้ รี ยนจับคู่ระหว่างประโยคคําพูดทีให้ไว้ในข้อ a, b, c, d, e, และ f กับสถานการณ์ทีเหมาะสมใน
ข้อ1, 2, 3, 4, 5, 6, โดยให้นาํ ตัวอักษร (a, b, c……) ทีกํากับในประโยคคําพูดนัน ๆ มาใส่ในหน้า
สถานการณ์ทีกําหนดให้
a) I’m afraid I can’t. I already have an appointment tomorrow.
b) I had a wonderful dinner tonight. Thank you very much for inviting me.
c) I haven’t seen you for a long time. What’s new?
d) We’re very sorry to have heard that your wife has got a bad accident.
e) It’s great pleasure to present to you Dr.Rose Mary Khan from Hawaii.
f) Pleased to meet you.
1. …………..…………..การแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึน
2. …………..…………..การทักทายระหว่างเพือนฝูง
3. …………..…………..การอําลาหลังงานเลียง
4. …………..…………..การปฏิเสธคําเชือเชิญ
5. …………..…………..การกล่าวตอบการแนะนําให้รู้จกั
6. …………..…………..การแนะนําวิทยากรในทีประชุม
ดูเฉลยแบบทดสอบทายเลม
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บทที
Meeting New Neighbors
สาระสํ าคัญ
การทักทาย (Greeting) การกล่าวลา (Leaver taking) การแนะนําให้รู้จ ัก (Introduction) และการ
กล่าวชักชวนหรื อเชื อเชิญ (Persuading/Invitation) เป็ นมารยาทในสังคมทีควรปฏิบตั ิ ในประเทศทีมีภาษา
และวัฒนธรรมแตกต่างกันก็มกั มีลกั ษณะการพูดทีแตกต่างกันออกไป ในภาษาอังกฤษมีสาํ นวนการทักทาย
การอําลา และการแนะนําให้รู้จกั ทีหลากหลาย ผูเ้ รี ยนอาจจําสํานวนทีตนเองชอบไว้ใช้ในชีวิตประจําวันได้

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผู้เรียนสามารถใช้ สํานวนภาษาต่อไปนีได้ อย่างถูกต้อง
1. การทักทายและการกล่าวลา
2. การแนะนําให้บุคคลตังแต่ คนขึนไป รู้จกั กัน หรื อแนะนําตนเอง
3. การชักชวนหรื อเชือเชิญผูอ้ ืน ให้ทาํ สิงหนึงสิงใด

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

การทักทาย (Hello,pleased to meet you.)
การกล่าวลา (Good-bye friends.)
การแนะนําให้รู้จกั (Introducing a new friend.)
การกล่าวชักชวนหรื อเชือเชิญ (Thanks for inviting me.)
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เรืองที
การทักทาย (Hello,pleased to meet you.)
เวลาทีคนไทยพบกัน ครังแรกมักจะทัก ทายกัน โดยกล่ าวคํา “สวัสดี” ซึงเป็ นคําทั กทายทีใช้ กัน
ทัวไป การทักทายกันในภาษาอังกฤษชาวอังกฤษใช้ คาํ ว่า “Hello” ส่ วนชาวอเมริกันมักใช้ คําว่ า “Hi” แทน
ซึงทังสองคํามีความหมายเท่ ากับ “สวัสดี” ในการทักทายผู้ทีเราพบปะเป็ นครังแรก มักจะต่ อด้ วยการบอก
ชือและแนะนําตัวเอง เช่ น Hello. My name’s ……………หรือ Hello. I,m…………..และโดยมารยาทใน
สังคมการพบกันเป็ นครังแรกนันไม่ว่าจะเป็ นชนชาติใดก็ตามเรามักจะกล่ าวคําว่ า “Pleased to meet you”
หรือ “ยินดีทีได้ รู้จกั ” ผู้เรียนอาจทดลองดูตวั อย่างบทสนทนาอย่างง่ าย ๆ ต่อไปนีแล้วฝึ กพูด
บทสนทนา (Presentation 1)
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คําว่า “so long” มักนิยมใช้ ในการบอกลาทีมีความหมายว่า ในอนาคตคู่สนทนามีความหวังว่าจะ
ได้ พบกันอีก ในทีนีแมรีบอกลาทอม โดยหวังว่าคงจะได้ พบกันอีก
บทสนทนา (Presentation 2)
ในการทักทายทีมีความหมายไปในทํานองไถ่ถามทุกข์ – สุข มักจะใช้ในระหว่างเพือนฝูงทีสนิท
สนมกัน หรื อระหว่างเพือนร่ วมงานก็ได้ เช่น
Dang : Hello, Lek. How are you today?
Lek : Much better, thanks.
Dang : I’m glad to hear that. You must take a good care of yourself.
Lek : Yes, I will. Thanks for asking.
ในทีนี Dang ทราบอยูแ่ ล้วว่า Lek ไม่ค่อยสบายจึงถามอาการโดย Lek ตอบว่าดีขึน หรื อสบายขึน
มากแล้ว Dang แสดงความดีใจทีได้ทราบ โดยกล่าวว่า I’m glad to hear that.
บทสนทนา 3 (Presentation 3)
หากเป็ นการทักทายในกรณี ทีฝ่ ายหนึงต้องการจะบอกให้ผถู้ ามทราบว่าตนเองไม่สบายอาจมีวีพดู
ดังนี
Dang : How are you Lek. ?
Lek : Not very well today. I’ve got a headache.
Dang : Oh dear,I’m sorry to hear that.
โดยมารยาททัวไป เมือคู่สนทนาบอกว่าไม่ค่อยสบายเราควรจะพูดแสดงความเห็นใจหรื อเสียใจ
โดยใช้คาํ ว่า I’m sorry to hear that.
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กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฝึ กพูดตามสํานวนการทักทายสัน ๆ ระหว่างบุคคล คน แล้วจดจําสํานวน
1. การทักทายเพือน (Greeting friends)
Frank : Hi, Suree.
Suree : Hello, Frank.
Frank : How’s everything with you?
Suree : Fine, thank you.
2. การทักทายคนรู้จกั อืน ๆ (Greeting others)
A : Good morning
Mr. Jackson.
Sir.
B : Good morning. How are you?
A:
Fine,thank you.
Very well, thank you.

กิจกรรมที
Tom
You
Tom
You
Tom
You
Tom
You
Tom
You

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

การฝึ กพูดโต้ตอบ บทสนทนาทีนําเสนอในบทสนทนา
Hello,I’m Tom. What’s your name?
………………………………………………………………………..
Pleased to meet you too. Do you live Here, (ระบุชือผูเ้ รี ยน)?
………………………………………………………………………..
Oh, I live here too and this is my house.
………………………………………………………………………..
I’m glad also. Shall we meet again(ระบุชือผูเ้ รี ยน)
………………………………………………………………………..
Good bye, (ระบุชือผูเ้ รี ยน) .
………………………………………………………………………..
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กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการโต้ตอบบทสนทนาโดยเลือกใช้คาํ พูดทีเหมาะสมผูกเป็ นบท
สนทนาทีสมบูรณ์ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทีกําหนดให้
You meet a new friend at school.
(คุณพบเพือนใหม่ทีโรงเรียน)
New friend
You
New friend
You
New friend
You

: Hi,my name’s Mary. What’s yours?
: ………………………………………………………………………..
: Which class are you in?
: ………………………………………………………………………..
: Oh,we’re in the same class. Pleased to meet you
: ………………………………………………………………………..
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เรืองที
การกล่ าวลา (Good-bye friends.)
การกล่าวคําอําลา (leave taking) ในภาษาอังกฤษมีวธิ ีการพูดได้ หลายสํานวน เช่ น
* Bye now. See you later.
เป็ นการกล่าวลาชัวคราวซึงผู้กล่าวเชือแน่ ว่าจะต้องพบกันอีกเป็ นประจํา
* Good-bye,Mr.White. It’s been nice talking to you.
เป็ นการกล่าวลาแบบค่อนข้ างจะเป็ นทางการ ระหว่างบุคคลทีไม่สนิทชิดเชือกัน
* I’m afraid I’ll have to go now.
เป็ นการกล่าวลาแบบขอตัวอย่างสุ ภาพก่อนกลางคัน ในขณะทีงานยังดําเนินอยู่
* So long, and take care of yourself
เป็ นการกล่าวลาทีคาดว่าจะไม่ได้ พบกันอีกสักระยะหนึงซึงผู้กล่าวลาได้ แสดงความห่ วงใยในเรือง
สุ ขภาพ ความเป็ นอยู่ของอีกฝ่ ายหนึงไว้ด้วย (take care of yourself) คือให้ ดูแลรักษาเนือรักษาตัวให้ ดี

กิจกรรมที
Dang

ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาเกียวกับการกล่าวลาต่อไปนี แล้วฝึ กพูดตาม

: Thank you very much for a nice meal tonight, but I am afraid I’ll have to leave
now.
Wichai : Are you sure you don’t want another drink?
Dang : No,thank you very much. I have to get up early tomorrow morning. I have to fly to
Hong Kong with my parents.
Wichai : Well, I hope you’ll enjoy your trip. Bye take care of yourself.
Dang : Bye-bye.
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เรืองที 3
การแนะนําให้ รู้ จัก (Introducing a new friend.)
ในการแนะนําเพือนใหม่ให้รู้จกั กัน มีวิธีใช้คาํ พูดได้หลายแบบ เช่น
Jack :
Tom :
Mary :

Tom, this is Mary.
Hi, how are you.
Fine, thanks.

Jack :
Mary :
Linda :

This is my sister, Mary.
How do you do?
How do you do?

Jack : I’d like you to meet Miss Mary.
Tom : How do you do, Miss Mary? My name’s Tom.
Mary : How do you do?

กิจกรรมที
Peter
Tom
Peter
Mary
Peter
Mary
Tom
Mary

ให้ผเู้ รี ยนฝึ กออกเสียงตามบทสนทนา
:
:
:
:
:
:
:
:

That’s Mary. Do you know her?
No, I don’t.
Hi, Mary.
Hi, Peter. How are you?
Fine, thanks. Mary, I want you to meet a friend of mine, Tom.
Hello, Tom.
Hello,Mary.Pleased to meet you.
Pleased to meet you too.
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กิจกรรมที

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยน คน แสดงบทบาทสมมุติ เป็ น Tom, Peter และ Mary แล้ว
ฝึ กบทสนทนากันตามทีได้ฟังบทสนทนาระหว่างคนทังสามในกิจกรรมที

กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการพูดแนะนําตัวเองให้ผอู้ ืนรู้จกั โดยเริ มต้นจากการบอกชือ อายุ บ้านเกิด
จํานวนพีน้อง และการศึกษา ดังรู ปแบบสํานวนตัวอย่างต่อไปนี

Hello, my name is…………………….
I’m………………………….years old.
I was born in………………………….
I have ………………….…brothers and sisters.
I’m studying at……………………….
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กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังการออกเสียงในบทสนทนาทีกําหนดให้ แล้วการเครื องหมาย  ลง
หน้าข้อความทีได้ยนิ

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

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)

She’s from Spain.
He’s from Spain.
I’m sixteen.
I’m sixty.
His name’s Suwat.
His name Suwat.
They’re from Britain.
They’re from Brazil.
He’s a teacher in Bangkok.
His teacher in Bangkok.

ดูเฉลยกิจกรรมทายบท (ในกรณีที่เปนกิจกรรม ถาม-ตอบ หรืออื่นๆที่ตองเฉลย)
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เรืองที 4
การกล่ าวชักชวนหรือเชือเชิ ญ (Thanks for inviting me.)
ให้ผเู้ รี ยนศึกษาข้อความต่อไปนี แล้วฝึ กพูดและจําสํานวนการเชือเชิญ (inviting)

. การเชิญ
. การตอบรับ
. การตอบปฏิเสธ

. การขอบคุณคําเชิญ

* I’d like to invite you.
* I’d like to invite you to a party.
* If you’re free. I’d like to invite you to a party.
* Oh, how nice.
* Oh, how nice. I’d love to go.
* I wish I could , but I already have other plan.
* I’m afraid I won’t be free this morning.
* Sorry, I’m not free this evening.
* Thanks so much.
* Thanks for inviting me.
* Thank you so much. I really had a good time.
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กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาสัน ๆ ต่อไปนีแล้วฝึ กพูดตามและจกจําสํานวน
บทสนทนาที

หมายเหตุคาํ ว่า “sharp” ในสํานวน “What about two o’clock sharp” ในทีนี แปลว่า สองโมงตรง
บทสนทนาที
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กิจกรรมที

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยนฝึ กสนทนากัน โดยใช้สาํ นวนเลียนแบบในกิจกรรมที แต่
เปลียนจุดประสงค์ในการเชิญให้หลากหลายออกไป โดยให้สลับกันเป็ นผูเ้ ชิญและผูถ้ กู เชิญ
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บทที 2
Let’s Celebrate
สาระสํ าคัญ
การแสดงความชืนชมและกล่าวชม (Compliment and Praise) การแสดงความขอบคุณ (Appreciate
and Gratitude)และการกล่าวขอโทษ (Apology and Forgivenes) ถือเป็ นมารยาทสังคมที ปฏิบตั ิ ก ัน อยู่
โดยทัวไปซึงในภาษาอังกฤษมีสาํ นวนหลากหลาย มีนาหนั
ํ กมากน้อยต่างกัน ผูเ้ รี ยนควรเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับโอกาส และควรรู้จกั วิธีตอบรับทีเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผู้เรียนสามารถใช้ สํานวนภาษาต่อไปนีได้ อย่างถูกต้อง
1. การแสดงความชืนชมยินดีและกล่าวชม
2. การแสดงความขอบคุณ
3. การกล่าวขอโทษและการยกโทษ

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที การแสดงความชืนชมยินดีและกล่าวชม (Congratulation on your success.)
เรื องที การแสดงความขอบคุณ (I certainly appreciate your help.)
เรื องที การกล่าวขอโทษและการยกโทษ (Sorry to keep you waiting.)
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เรืองที
การแสดงความชืนชมยินดีและกล่ าวชม
(Congratulation on your success.)
ในการแสดงความชืนชมหรื อยินดีกบั ความสําเร็ จของผูอ้ ืน มีสาํ นวนการพูดทีนิยมใช้โดยทัวไป
ทังสํานวนของผูท้ ีแสดงความชืนชมยินดี และสํานวนของผูท้ ีตอบรับคําชืนชมยินดี ผูเ้ รี ยนควรฝึ กและจดจํา
สํานวนต่าง ๆ ดังนี

1.1 การกล่าวชืนชมโดยทัวไป

. การกล่าวชืนชมยินดีในโอกาสพิเศษ เช่น ใน
ความสําเร็ จ

. การกล่าวตอบคําชืนชมยินดี

You’re very smart.
That’s very nice blouse.
What a fantastic dinner.
You’re a good cook.
You’re done so well.
Well done
Good
Congratulations
Great
Wonderful
Terrific
Excellent
Thanks/Thank you.
Thanks so much.
Thanks a lot.
Thanks. It’s nice of you.
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กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฝึ กและจําสํานวนการพูดเกียวกับการแสดงความชืนชมยินดีในโอกาสต่าง ๆ
ต่อไปนี

1)
2)
3)
4)
5)

กิจกรรมที

A) :
B) :
A) :
B) :
A) :
B) :
A) :
B) :
A) :
B) :

I really like your new dress. It looks nice
Thanks. I’m glad you say that.
Congratulations. Let’s celebrate your success.
Thank you so much. It’s very kind of you.
It’s very delicious. You really are a good cook.
Thank you. I’m glad you like it.
That’s excellent. You’ve done a good job.
Thanks. It’s kind of you to say so.
That’s a very pretty blouse.
Oh, thanks. I’m glad you say so.

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยนจับคู่กนั สนทนาตามสํานวนทีฟังในกิจกรรมที
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กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฟังสํานวนการกล่าวชม ซึงจะพูดซําหลาย ๆครังแล้วจับคู่ โดยให้นาํ
หมายเลขหน้าข้อของสํานวนการกล่าวชมทีได้ยนิ มาใส่ไว้หน้าหัวข้อสํานวนการ
ตอบรับคําชม (a, b, c,……...) ทีให้ไว้

คํากล่าวชม
1.
2.
3.
4.
5.

What a………………………………………………………………………………
You look……………………………………………………………………………
That’ a very…………………………………………………………………………
Congratulations……………………………………………………………………..
That was…………………………………………………………………………….

คําขอบคุณและตอบรับคําชม
a.
b.
c.
d.
e.

.........................I’m glad you enjoyed it.
.........................Thanks. I never thought I’d get it.
.........................That’s very kind of you to say so.
.........................I’m glad to hear that. It’s my birthday present.
.........................Thanks. It must be my new dress then.
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เรืองที
การแสดงความขอบคุณ (I certainly appreciate your help.)

การกล่าวคําขอบคุณตามมารยามโดยทัวไปในภาษาอังกฤษมักใช้คาํ ว่า
Thank you
Thanks
Thanks a lot
Thank so much
Many thanks
Thank you very much
นอกจากคําเหล่านี แล้ว หากต้องการกล่าวคําขอบคุณทีให้ฟังแล้วดูมีการเน้นยําเป็ นพิเศษมากขึ น ก็อาจใช้
คําต่อไปนี
* I really appreciate it. / I do appreciate it.
* I certainly appreciate your help.
* I would like to thank you for your help.
* Thanks again for everything.
* Thanks. That’s very kind of you.
* Thank you. You’ve been so kind.
* Thank you ever so much.
เมือมีผกู้ ล่าวขอบคุณในโอกาสต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนควรฝึ กวิธีการกล่าวตอบขอบคุณทีเหมาะสมดังนี
* You’re welcome
* Not at all
* Don’t mention it.
* That’s all right.
* It’s my pleasure.
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กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฟังสํานวนการกล่าวขอบคุณและการตอบรับคําขอบคุณทีนําเสนอ
แล้วหัดกล่าวตามจนจดจําสํานวน และสามารถฝึ กพูดได้ดี

1)
2)
3)
4)
5)

A) :
B) :
A) :
B) :
A) :
B) :
A) :
B) :
A) :
B) :

Thank you very much for your help.
Not at all.
Thanks for everything. I do appreciate it.
Don’t mention it.
Thanks a lot for that. It’s very kind of you.
It’s my pleasure indeed.
Thanks indeed for the present. I really like it.
I’m glad you do. It’m pleasure indeed.
Thanks for calling.
You’re welcome.
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กิจกรรมที

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยนผลัดกันกล่าวคําขอบคุณ และตอบรับคําขอบคุณตามตัวอย่างใน
สํานวนทีได้ฟังแล้วในกิจกรรมที

กิจกรรมที

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยนจับคู่ฝึกสนทนาแสดงการขอบคุณ และตอบรับคําขอบคุณ โดย
ให้ใช้สถานการณ์ทีกําหนด ให้ต่อไปนี

สถานการณ์ที * แดงขอบคุณประภาทีพาไปหาหมอ
* ประภาตอบรับว่ายินดีช่วยเหลือ
Dang : ………………………………………………….
Prapa : ……………………………………………….....
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สถานการณ์ที * สุรียข์ อบคุณสมพงษ์ทีให้ของขวัญวันเกิด
* สมพงษ์ตอบรับว่า คิดว่าคุณคงชอบ
Suree : ………………………………………………….
Sompong : ……………………………………………….....
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เรืองที
การกล่ าวขอโทษและการยกโทษ (Sorry to keep you waiting.)
ในภาษาอังกฤษกล่าวคําขอโทษ (Apology) หรื อเสียใจในการกระทําของตนเอง ซึงเป็ นผลให้ผอู้ ืน
ต้องเดือด
* Sorry / I’m sorry.
* I’m very sorry. / I’m so sorry.
* I’m really sorry.
* Please forgive me.
ในการตอบรับคําขอโทษตามสํานวนข้างต้นนัน ผูก้ ล่าวมีสาํ นวนทีสามารถ เลือกใช้ได้
หลากหลาย เช่น
* That’s O.K.
* That’s all right.
* It’s all right.
* Don’t worry. / Don’t worry about it.
* Forget it. / Please forget it.

กิจกรรมที

A
B
A
B
A
B
A
B

:
:
:
:
:
:
:
:

ให้ผเู้ รี ยนฟังสํานวนการกล่าวขอโทษและการตอบรับคําขอโทษ แล้วฝึ กพูดตาม
จนจําสํานวนได้
Sorry to keep you waiting.
That’s all right.
Please forgive me for coming late.
That’s O.K. Don’t worry about it.
I’m really sorry for not calling you yesterday.
It’s all right. Please forget it.
I’m very sorry. I didn’t mean it.
Oh, forget it.
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กิจกรรมที

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยนจับคู่ฝึกบทสนทนาระหว่าง A และ B ตามสํานวนทีได้ฟังเทป
จากกิจกรรมที

กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนกล่าวขออภัยเพือน โดยใช้ขอ้ มูลทีกําหนดให้ในกรอบเป็ นสํานวนทีจะกล่าว
และให้เริ มต้นประโยคด้วย “I’m so sorry that………………..”

ตัวอย่าง
couldn’t come
earlier

You : I’m so sorry that I couldn’t come earlier.
Friend : Don’t worry about it. I know that your car broke down.

1. broke your glass

You : ……………………………………………….
Friend : Don’t worry. I’ll give you a new one.

2. cannot take
you home

You : …………………………………………………
Friend : That’s all right. I can take a taxi.

3. didn’t call you
yesterday

You : …………………………………………………
Friend : It’s all right. I know you’re busy.

4. made you angry

You : ……………………………………………………
Friend : That’s O.K. I know you didn’t mean it.
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บทที
What’s Wrong With You?
สาระสํ าคัญ
การถามทุกข์ – สุข และการพูดเสนอให้ความช่วยเหลือผูอ้ ืนในยามทีต้องประสบกับปัญหา เป็ นการ
กระทําที ดี และมีอยู่ทัวไปในสังคมปั จ จุ บัน การพูด ขออนุ ญ าต และการพูด แทรกอย่างสุ ภ าพ ก็ นับเป็ น
มารยาททีดีในสังคมเช่นกัน วิธีการพูดทัง ลักษณะนี ผูเ้ รี ยนควรศึกษาให้เข้าใจเพือนํามาใช้ได้อย่างถูกต้อง
ตามสถานการณ์นนั ๆ

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผู้เรียนสามารถใช้ สํานวนภาษาต่อไปนีได้ อย่างถูกต้อง
1. การถามทุกข์ – สุข
2. การพูดเสนอให้ความช่วยเหลือ
3. การพูดขออนุญาต
4. การพูดแทรกอย่างสุภาพ

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

การถามทุกข์ – สุข (How do you feel?)
การพูดเสนอให้ความช่วยเหลือ (What can I do for you?)
การพูดขออนุญาต (May I come in?)
การพูดแทรกอย่างสุภาพ (Excuse me,Madam.)
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เรืองที
การถามทุกข์ – สุ ข (How do you feel?)
ในการถามทุกข์ – สุข ของผูอ้ ืนในโอกาสทีเห็นว่าผูท้ ีเราถามนันดูท่าทางไม่ค่อยสบาย ผูเ้ รี ยนอาจมี
วิธีถามเพือแสดงความห่วงใย ดังสํานวนต่อไปนี
1.1 วิธีการถามในกรณี ทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูถ้ าม อาจถามได้หลายลักษณะ
* What’s the matter?
* Are you all right? / Are you O.K.?
* What’s wrong with you?
* How do you feel?
* Are you feeling all right?
* How are you feeling now?
1.2 วิธีการตอบ ในกรณี ทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูถ้ กู ถาม อาจตอบดังนี
*I’m not so well.
(รู้สึกไม่ค่อยสบาย)
* I’m very worried about it.
(รู้สึกเป็ นกังวล)
* I feel terrible.
(รู้สึกเป็ นทุกข์)
* I have a headache.
(รู้สึกปวดศีรษะ)
* I have a sore throat.
(รู้สึกเจ็บคอ)
* I have a fever.
(รู้สึกเป็ นไข้)
* I feel very sick.
(รู้สึกไม่ค่อยสบาย)
* I feel very weak
(รู้สึกอ่อนเพลีย)

30

กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฟังข้อความต่อไปนี แล้วฝึ กพูดตามและจดจําสํานวน

How do you feel?
How do you feel now?
How are you feeling now?
What’s the matter with you?
What’s wrong with you?
* I feel bad.
I feel very ill.
I feel terrible.
I’m not feeling well.
I have a headache.
I have a sore throat.
I have a fever.
I’m very worried about something
* I’m sorry/ I’m so sorry.
I’m sorry to hear that.
Don’t feel so bad about it.
Don’t worry about it.
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กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฟังประโยคตัวอย่างและฝึ กใช้คาํ หรื อกลุ่มคําทีกําหนดให้แทนคําทีขีด
เส้นใต้ในประโยค

1. What’s wrong with you?
/the matter/
2. I feel too ill to work today.
don’t feel well enough / am not well enough / am too sick
3. How are you feeling now?
Do you feel better / How do you feel / Are you feel / Are you feeling better

กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาสัน ๆ ต่อไปนี ฝึ กพูดตามและจดจําสํานวนไว้ใช้

กิจกรรมที

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยนจับคู่กบั เพือนในกลุ่ม ฝึ กสนทนากัน โดยใช้สาํ นวนตัวอย่างใน
กิจกรรมที

32

กิจกรรมที

__________
__________
__________
__________
__________
__________

(Scrambled Dialogue) ข้อความต่อไปนี เป็ นบทสนทนาระหว่าง A และ B ให้ผเู้ รี ยน
จัดลําดับข้อความก่อน – หลัง ในรู ปของบทสนทนา โดยลําดับหมายเลขไว้หน้าตัวอักษร
ของบทสนทนา
a)
b)
c)
d)
e)
f)

I’m very sorry to hear that.
He’s much better, but he needs a lot of rest.
No, I didn’t. What’s wrong with him?
Oh! That can be very serious! How’s he?
Did you hear that Somsak is very ill?
He has malaria and can’t come to school for a few weeks.
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เรืองที
การพูดเสนอให้ ความช่ วยเหลือ (What can I do for you?)
การพูดเสนอตนทีจะช่วยเหลือหรื อให้บริ การผูอ้ ืน (Offering help) มีสาํ นวนเฉพาะทีใช้กนั ทัวไป
ดังนี

2.1การเสนอให้ความช่วยเหลือ
(Offering help)

. การตอบรับความช่วยเหลือ
(Acceptance)

. การตอบปฏิเสธข้อเสนอ
(Refusal)

Can I help you?
What can I do for you?
May I help you?
Do you need help?
Let me help you.
Please let me know if you need help.
That’s very kind of you.
Yes, please. If you don’t mind.
Yes, I’d love some.
That will be very nice.
Thanks, but I’m all right.
Please don’t bother. (อย่าลําบากเลย)
I’ve had enough.
No, thanks.
Not for me, thanks.
Thanks, but it’s O.K.
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กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฟังข้อความตัวอย่างต่อไปนี แล้วฝึ กใช้คาํ หรื อกลุม่ คําทีกําหนดให้แทน
คําทีขีดเส้นใต้ในประโยคทีฟัง

1. Let me help you.
Get it for you / get you some drink
Take your photograph / take you to school
2. Would you like a cup of coffee?
Another drink / some more coffee
A glass of water / a cup of ice-cream
3. Yes, please.
I’d love some / that would be very nice
that’s very kind of you / that’s fine for me

กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาสัน ๆ ต่อไปนี ฝึ กพูดตามและจดจําสํานวน

กิจกรรมที

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยนจับคู่เพือน แล้วฝึ กพูดโต้ตอบตามบทสนทนาตัวอย่างทีฟังจากครู
ในกิจกรรมที

ข้างต้น
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เรืองที
การพูดขออนุญาต (May I come in?)
การกล่าวคําขออนุญาต (Seeking permission)เป็ นมารยาทในสังคม เมือผูข้ อไม่แน่ใจว่าสิ งทีตนจะ
กระทํานันจะเป็ นการเหมาะสมหรื อเป็ นการรบกวนผูอ้ ืนหรื อไม่ สํานวนการขออนุญาตส่วนใหญ่มกั จะมา
ในรู ปของประโยคคําถาม บางครังเป็ นการขอร้องไปด้วยในตัว เช่น สํานวนต่อไปนี
* May I come in?
* Can I smoke? / May I smoke?
* Is it all right if I open the window?
* Am I allowed to come in?
* Are we permitted to sing a song?
ในการกล่าวตอบรับคําขออนุญาต มีสาํ นวนการใช้ดงั นี
* Yes, go ahead.
* Yes, of course.
* Certainly.
* Yes, you may. / Yes, you can.
หากจะกล่าวตอบปฏิเสธคําขอ อาจใช้สาํ นวนต่อไปนี
* I don’t think so.
* I’m afraid I can’t let you.
* No, you may not.
* I’m sorry, but it’s not possible.

กิจกรรมที
A
B
A
B
A
B
A
B

:
:
:
:
:
:
:
:

ให้ผเู้ รี ยนฟังสํานวนการขออนุญาตจากบทสนทนา ตัวอย่างต่อไปนีแล้วฝึ กพูดตาม
Can I borrow your pen?
Yes, of course you can.
Can I use your car tomorrow?
I’m afraid I shall need it myself.
May I borrow your bicycle?
Sorry, I’ve already lent it to my sister.
Are we allowed to go with you tomorrow?
I’m afraid you’ll have to get up very early.
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กิจกรรมที

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยนจับคู่กบั เพือน ฝึ กสนทนากัน โดยใช้สาํ นวนทีฟังใน
กิจกรรมที
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กิจกรรมที

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยนถามคําถามเพือนเพือขอยืมของบางอย่าง โดยใช้ภาพประกอบที
กําหนดให้เป็ นสิ งทีผูเ้ รี ยนจะต้องขอยืม

ตัวอย่าง
You : Can I borrow your English book?
Friend : Yes, of course you can. I’ll get it for you.

1.

You : ……………………………………………….
Friend : I’m afraid I shall need it myself.

2.

You : …………………………………………………
Friend : Unfortunately it has been broken.

3.

You : …………………………………………………
Friend : Yes, of course you can, but you have to fill in
some gasoline.

4.

You : ……………………………………………………
Friend : Sorry, I’ve already lent it to Dang
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เรืองที
การพูดแทรกอย่ างสุ ภาพ (Excuse me,Madam.)
ในการพูดแทรก หรื อการพูดขัดจังหวะการสนทนาของผูอ้ นื ผูพ้ ดู มักจะมีความจําเป็ นเร่ งด่วน
หรื อไม่อาจรอได้ ซึงในการพูดควรเริ มต้นด้วยคํากล่าวขอโทษเชิงขอร้องอย่างสุภาพดังต่อไปนี
* Excuse me, sir / madam. Could you tell me where the post office is?
* Excuse me, sir. Would you mind keeping the door open?
* Excuse me, madam. Can you move over a little bit?
* Excuse me, Sir. Could you speak louder?

กิจกรรมที

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยนฝึ กพูดและตอบอย่างสุภาพกับเพือนร่ วมกลุ่มตามประโยคที
กําหนดให้ โดยใช้รูปแบบการถามและตอบดังตัวอย่างต่อไปนี

ตัวอย่าง
A : Excuse me, can I borrow your book?
B : Yes, of course.
Here you are.
Yes, you may.
A : Thanks so much.
Thanks a lot.
Many thanks.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tell me the time please.
speak louder.
say once again.
move over a little bit.
pass this message to my friend.
give me a piece of paper
may I go out out of the room
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บทที
Oh, I Enjoy It Very Much.
สาระสํ าคัญ
การแสดงความสนใจ-ไม่สนใจ แสดงการชอบ-ไม่ชอบ การแสดงความเห็นใจ-ให้กาํ ลังใจและการ
พูด เกี ยวกับข้อห้าม-ข้อพึงกระทํา มีรู ปแบบเฉพาะซึ งผูพ้ ูด ที ไม่สัน ทัด ในภาษาอังกฤษใช้สับสน ทําให้
ความหมายเปลียนไปและเกิดการเข้าใจผิดได้ ผูเ้ รี ยนจึงควรศึกษาสํานวนการใช้ให้เข้าใจ

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผู้เรียนสามารถใช้ สํานวนภาษาในเรืองต่อไปนีได้
1. การแสดงความสนใจ-ไม่สนใจ การชอบ-ไม่ชอบ
2. การพูดแสดงความเห็นใจ และให้กาํ ลังใจ
3. การพูดเกียวกับข้อห้ามและข้อพึงกระทํา

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที การแสดงความสนใจและไม่สนใจ ความชอบและไม่ชอบ (It’s very interesting.)
เรื องที การแสดงความเห็นใจและให้กาํ ลังใจ (I’m very sorry to hear that.)
เรื องที การพูดเกียวกับข้อห้ามและข้อพึงกระทํา (You should be careful about that.)
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เรืองที
การแสดงความสนใจและไม่ สนใจ ความชอบและไม่ ชอบ
(It’s very interesting.)
ในการแสดงความรู้สึกว่าสนใจ แสดงความชอบหรื อไม่ชอบบางสิงบางอย่างนัน มีสาํ นวนการพูด
ในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี

1.1สํานวนการแสดงความชอบและสนใจ

. สํานวนการแสดงความไม่ชอบและไม่สนใจ

ข้ อสังเกต

* I like it
- I like swimming.
* I enjoy it.
- I enjoy it very much.
- I enjoy shopping.
* She loves it.
- She love to go shopping.
- She love singing.
* I’m interested in it.
- I’m interested in cooking
- He’s interested in sport.
* I’m not interested in dancing.
* He’s not interested in football.
* She doesn’t like swimming.
* He doesn’t love cooking

) การใช้สาํ นวนทีผูพ้ ดู หรื อผูถ้ กู กล่าวถึงแสดงความรู้สึกสนใจ (to be
interested) ต้องใช้ในรู ปของ
ประธาน + verb to be (is, am, are) + interested + in + คํานาม
เช่น I am interested in sport.
He’s interested in singing.
2) การใช้สาํ นวนทีแสดงว่าผูพ้ ดู หรื อผูถ้ กู กล่าวถึงแสดงความรู้สึกไม่
สนใจ ให้พดู ลักษณะเดียวกับข้อ แต่เป็ นรู ปของประโยคปฏิเสธ
โดยเติมคําว่า not ไว้หลัง Verb to be
เช่น I am not interested in sport.
He’s not interested in singing.
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กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฝึ กตอบคําถามเกียวกับความชอบ – ไม่ชอบต่อไปนี โดยใช้รูปแบบตามสํานวน
ในตัวอย่างต่อไปนี

ตัวอย่าง
a
ผูเ้ รี ยน
b
ผูเ้ รี ยน

:
:
:
:

Do you enjoy writing letter?
Yes, I enjoy very much.
Do you enjoy playing chass?
No, I do not enjoy it at all.

1) Do you enjoy playing football?
ผูเ้ รี ยน : ……………………………………………………………………………….
2) Do you like to read the newpaper?
ผูเ้ รี ยน : ……………………………………………………………………………….
3) Do you enjoy studying English?
ผูเ้ รี ยน : ……………………………………………………………………………….
4) Are you interested in swimming?
ผูเ้ รี ยน : ……………………………………………………………………………….
5) Does Nipa like that skirt?
ผูเ้ รี ยน : ……………………………………………………………………………….

กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนจับคู่สนทนาถาม – ตอบตามบทสนทนาทีฝึ กพูดแล้วในกิจกรรมที

ข้างต้น
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เรืองที
การแสดงความเห็นใจและให้ กําลังใจ (I’m very sorry to hear that.)
การแสดงความเห็นใจและให้กาํ ลังใจผูอ้ ืน ถือเป็ นมารยาททีดีทีพึงปฏิบตั ิในสังคม ในการใช้
สํานวนภาษาแสดงความเห็นอกเห็นใจ หรื อให้กาํ ลังใจนัน ประโยคทีใช้กนั จนติดปากไม่ว่าจะเป็ นการ
เสียใจ หรื อเห็นใจในเรื องเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดา ไปจนถึงการเสียใจในเรื องเคราะห์กรรมร้ายแรง คือ I’m
sorry. หรื อ I’m sorry to hear that.

กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาต่อไปนี ฝึ กพูดตาม และจดจําสํานวน

กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนจับคู่สนทนากับเพือน โดยใช้บทสนทนาในกิจกรรมที
สับเปลียนกันแสดงบทถาม-ตอบ จนจดจําสํานวนได้

ข้างต้น แล้ว
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เรืองที
การพูดเกียวกับข้ อห้ ามและข้ อพึงกระทํา
(You should be careful about that.)
การพูดเกียวกับข้อห้าม ข้อพึงกระทํา หรื อการกล่าวเตือนด้วยความหวังดี เป็ นวิธีแสดงความมี
นําใจทีใช้กนั มากในชีวิตประจําวัน ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นการใช้ในโอกาสทีเห็นว่ากําลังจะมีอนั ตราย หรื อใช้
เตือนให้ระวังภัย ระวังการกระทํา ระวังสุขภาพ ดังตัวอย่างสํานวนต่อไปนี
* You
Should be
careful
Have to be
* You must go / You Should not go
* Watch out / look out

กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฝึ กสนทนากันโดยใช้สาํ นวนทีกําหนดให้ต่อไปนีแทนคําทีขีดเส้นใต้

You should be careful about crossing the street.
/driving so fast/
/carrying heavy things/
/shouting in the public/what you’re saying/
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กิจกรรมที

สมมุติให้ผเู้ รี ยนสนทนากับเพือน ซึงเล่าถึงความทุกข์ร้อนหรื อปัญหาทีประสบอยู่ ให้
ผูเ้ รี ยนใช้สาํ นวน “ I’m sorry to hear that. Can you tell me about it? ” เพือแสดงความ
เสียใจหรื อเห็นใจ และต่อด้วยประโยคว่า “You have to be careful about……….” และ
เติมท้ายด้วยข้อความทีกําหนดให้ในกรอบ

ตัวอย่าง
driving in the rain

1.

walking in the rain

Friend
You
Friend
You

:
:
:
:

I had a car accident yesterday.
I’m sorry to hear that. Can you tell me about it?
Yes, it was raining hear and I hit a car ahead of me.
You have to be careful about driving in the rain.

Friend
You
Friend
You

:
:
:
:

I had a bad holiday last week.
……………………………………………….
Yes, it was raining and I slipped on the pavement.
……………………………………………….

2. jumping out
of the bus

Friend : I had a nasty fall yesterday.
You : ……………………………………………….
Friend : Yes, I was jumping out of the bus at the bus stop
and I fall down and hurt m leg.
You : ……………………………………………….

3. Crossing the street
in Bangkok

Friend : I was nearly hit by a car yesterday.
You : ……………………………………………….
Friend : Yes, I was crossing the street and the traffic was
very bad.
You : ……………………………………………….
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บทที
Is It far From Here?
สาระสํ าคัญ
สํานวนการบอกทิ ศทาง สถานที และการบอกเวลา เป็ นสิ งจําเป็ นทีต้องใช้ในชี วิตประจําวัน ซึ ง
นับเป็ นสํานวนที ต้องอาศัย ความเข้าใจและความตังใจจริ งของทังผูถ้ ามและผูถ้ ูก ถาม ในภาษาอังกฤษ
การบอกทิศทาง สถานทีและการบอกเวลาเป็ นเรื องไม่ยาก แต่ตอ้ งใช้ความเข้าใจและใช้ความรู้เฉพาะตัวของ
ผูบ้ อกทิศทางและบอกเวลา

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผู้เรียนสามารถใช้ สํานวนภาษาในเรืองต่อไปนีได้
1. การใช้สาํ นวนเกียวกับทิษทางและสถานที
2. สํานวนในการบอกเวลาหรื ออ่านเวลาเป็ นภาษาอังกฤษ

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที การบอกทิศทาง (Please go straight on.)
เรื องที การบอกเวลา (What time is it?)

46

เรืองที
การบอกทิศทาง (Please go straight on.)
ในการบอกทิศทางและสถานทีนัน สํานวนทีใช้ส่วนใหญ่มกั จะนิยมใช้ในรู ปประโยคคําสัง และ
มักใช้คาํ บอกลําดับก่อนหลังกํากับ คําทีใช้มากทีสุดในการบอกทิศทางและสถานทีคือ turn right (เลียวขวา)
turn left (เลียวซ้าย) go straight on หรื อ go straight ahead (ตรงไป) ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี
* Turn left at the corner.
เลียวซ้ายทีมุมถนน
* Turn right at the intersection.
เลียวขวาตรงทางแยก
* Take the first street on the left.
ไปตามถนนแรกทางซ้าย
* Walk straight ahead for two blocks.
เดินตรงไปอีก แยก / ช่วงถนน
* Go straight on this road
ตรงไปบนถนนนี

กิจกรรมที

กิจกรรมที

ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาสัน ๆ ต่อไปนี ฝึ กพูดตามและจดจําสํานวน

ให้ผเู้ รี ยนดูประโยคตัวอย่างต่อไปนี แล้วฝึ กพูดโดยใช้คาํ หรื อกลุ่มคําทีกําหนดให้แทน
คําทีขีดเส้นใต้ในประโยค
1. Take this street.
/the first street on the right/
/the second road on the right/
/bus number 16 and get off at the third intersection./
2. Take this street, walk straight and then take the second turn on your left.
/the second street / for one more block / turn right.
/the next street / to the second intersection./turn left.
/the second turn on the left / along the street for 200 metres / cross the street.
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กิจกรรมที

A
B
A
B
A

ให้ผเู้ รี ยนดูประโยคตัวอย่างต่อไปนี แล้วฝึ กพูดโดยใช้คาํ หรื อกลุ่มคําทีกําหนดให้แทนคํา
ทีขีดเส้นใต้ในประโยค
:
:
:
:
:

Excuse me, how do I get to the station, please?
The railway station?
Yes, that’s right
Go straight on. It’s about three blocks down this street on your left.
Thanks a lot.

กิจกรรมที 1 ให้ผเู้ รี ยนฝึ กดูแผนทีแสดงทีตังของถนนสายต่าง ๆ ศึกษาบทสนทนาโต้ตอบ
ระหว่างคนเดินถนน (Pedestrain) และผูข้ บั รถ (Driver) แล้วจดจําสํานวน
Conversation 1 (บทสนทนาที )
Driver
: Excuse me, please. I’m looking for Wain Street.
Pedestrian : Yes. Turn right into Ford Road and take the first
street on your left.
Driver
: Thank you very much.

Conversation 2 (บทสนทนาที 2)
Driver
: I’m trying to find Hill Street.
Pedestrian : Yes. Turn right on Ford Road and drive along
until you come to the junction. Then turn left.
Driver
: Thank a lot.

Conversation 3 (บทสนทนาที 3)
Driver
: Can you tell me how to get to North Street, please?
Pedestrian : Sure. Go along this street until you come to the
crossroad. Then turn right into North Street.
Driver
: Thanks for your help .
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เรืองที
การบอกเวลา (What time is it?)
การสอบถามและการบอกเวลามีสาํ นวนการใช้ในภาษาอังกฤษ ลักษณะคือ การใช้สาํ นวนบอก
เวลาแบบอังกฤษ และการใช้สํานวนบอกเวลาแบบอเมริ กนั ซึ งผูเ้ รี ย นควรต้องรู้ ทังสองลัก ษณะ แต่ จ ะ
เลือกใช้ลกั ษณะใดนันขึนอยูก่ บั ความถนัดและความชอบของผูเ้ รี ยน จงสังเกตสํานวนการอ่านเวลาต่อไปนี
และเปรี ยบเทียบระหว่าง สํานวนอังกฤษและสํานวนอเมริ กนั
Time

British

American

1.

It’s one o’clock.

It’s one.

2.

It’s ten minutes past one.

It’s one ten.

3.

It’s quarter past two.

It’s two fifteen.

4.

It’s half past three.

It’s three thirty.

5.

It’s twenty minutes to five.

It’s four forty.

6.

It’s a quarter to eleven.

It’s ten forty-five.
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ในกรณี ถา้ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูข้ อทราบเวลาหรื อเป็ นผูส้ อบถาม มีสาํ นวนการใช้ดงั นี
* What time is it?
* What time is it, please?
* What’s the time now?
* Can you tell me the time, please?
* Have you got the time?
* Please tell me the time.
เนื องจากการบอกเวลาใน วัน หรื อ ชัวโมงนัน บางครั งจําเป็ นต้องระบุให้ทราบว่าเป็ นเวลา
ในช่วงเช้าหรื อช่วงบ่าย/เย็น ผูเ้ รี ยนจึงต้องทราบตัวย่อของเวลาก่อน คือ
อักษรย่อ a.m.
ย่อมาจากคําว่า ante meridian แปลว่าก่อนเทียง ใช้เติมหลังเวลาเริ มตังแต่
เวลาตีหนึงจนถึงเทียงวัน หรื อ นาฬิกา
อักษรย่อ p.m.
ย่อมาจากคําว่า post meridian แปลว่าเทียงวัน ใช้เติมหลังเวลาเริ มตังแต่เวลา
เลยเทียงวันไปจนถึงหกทุ่ม หรื อ นาฬิกา
นอกจากจะใช้อกั ษรย่อ a.m. และ p.m. แล้ว บางครังยังนิยมใช้คาํ ว่า “in the morning” ตามหลังเวลา
ทียังอยูใ่ นช่วงเช้า คือตังแต่ตีหนึงถึงเทียงวัน และใช้คาํ ว่า “in the afternoon” ตามหลังเวลาตังแต่บ่ายโมง
จนถึงประมาณ โมงเย็น และใช้ “in the evening” ในเวลาเย็นใกล้คาตั
ํ งแต่ - โมงเย็น จนถึงกลางคืน
ประมาณ - ทุ่ม ซึงบางคนใช้คาํ ว่า “at night” และเมือถึงเวลา ทุ่ม หรื อสองยาม มักใช้คาํ ว่า “at mid
night”
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กิจกรรมที

1.

ในการพบกลุ่มให้ผเู้ รี ยนผลัดกันกับเพือนในกลุ่มถามและตอบเกียวกับเวลา ตามทีระบุใน
หน้าปัดนาฬิกาต่อไปนี
A : What time is it now?
B : It’s ……………………………………………….

2.

A : What time is it now?
B : …………………………………….…………….

3.

A : …………………………………….……………?
B : …………………………………….…………….

4.

A : …………………………………….……………?
B : …………………………………….…………….

5.

A : …………………………………….……………?
B : …………………………………….…………….

6.

A : …………………………………….……………?
B : …………………………………….…………….

7.

A : …………………………………….……………?
B : …………………………………….…………….
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กิจกรรมที

สมมุติให้ผเู้ รี ยนโทรศัพท์ไปยังสถานทีต่าง ๆ ตามทีกําหนดให้ในกรอบ สอบถามเวลา
เปิ ดและเวลาปิ ดทําการของสถานทีต่าง ๆ โดยให้ผลัดกันถาม และตอบกับเพือนในกลุ่ม
และใช้รูปแบบสํานวนในตัวอย่างต่อไปนี

ตัวอย่าง
A
B
A
B
A
B
A

1.
2.
3.
4.

:
:
:
:
:
:
:

หมุนโทรศัพท์ไปทีไปรษณี ย ์
Post office
Hello. Could you tell me what time the post office open?
We open at 9.00 a.m.
And when do you close?
At 5.30 p.m.
Thank you.

Post office
City Bank
Medical Clinic
National Museum
Dang Drug Store

Open/Start
9:00 a.m.
9:00 a.m.
11:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.

-

Close/End
5.30 p.m.
5.00 p.m.
6.00 p.m.
7.00 p.m.
9.30 p.m.
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post - test)
I.

ให้ผเู้ รี ยนจับคู่คาํ พูดต่อไปนีกับสถานการณ์ทีเหมาะสมโดยเขียนตัวอักษร a, d, c…….. ทีกํากับคําพูด
นัน ๆ ในทีว่างข้างหน้าสถานการณ์ทีกําหนดให้ขอ้ 1, 2, 3……..
. .......... การอําลาหลังงานเลียง
. .......... การทักทายระหว่างเพือนฝูง
. .......... การปฏิเสธคําเชือเชิญ
. .......... การแนะนําวิทยากรในทีประชุม
. .......... การกล่าวตอบการแนะนําให้รู้จกั

a. I haven’t seen you for a long time. What’s new?
b. I had a wonderful time. Thank you very much.
c. Please to meet you.
d. I’m afraid I can’t I already have an appointment that day.
e. It’s a great please to present to you Dr. Prapassorn
From Chulalongkorn University

II. ให้ผเู้ รี ยนระบุว่าข้อความต่อไปนี เป็ นคําร้อง คําชักชวน ชีแนะ หรื อคําแนะนํา โดยเขียนลงในช่องว่าง
ทีกําหนดให้ดา้ นขวามือ
ตัวอย่าง Could I please have some more rice.
1. Would it be possible to go to the cinema?
2. How about meeting in front of the hospital?
3. Could you help me with this?
4. Why don’t you call again tomorrow?
5. Would you mind if I smoke?

คําขอร้อง
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

III. จงเลือกคําตอบทีดีทีสุดเพือตอบคําถามสถานการณ์ทีกําหนดให้
1. ท่านต้องการจะแนะนําตนเองต่อเพือนใหม่ทงชั
ั นเรี ยน ท่านจะพูดว่าอย่างไร
a. Glad to know you.
b. Nice to meet you.
c. I’m Sudarat. What’s your name?
d. Let me introduce myself. I’m Pichai.
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2. เพือนสนิททักทายท่านว่าสบายดีหรื อ ท่านจะกล่าวตอบอย่างไร
a. How are you today?
b. Very well, and you sir?
c. I’m fine. Thank you, sir.
d. Not so bad, and you?
3. เมือมีคนเดินมาชนท่านแล้วกล่าวขอโทษท่านจะกล่าวตอบว่าอย่างไร
a. Of course.
b. Go ahead.
c. Sure.
d. It doesn’t matter.
4. เมือเพือนท่านได้รับการเลือนตําแหน่งหน้าทีการงาน ท่านควรจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างไร
a. I’m glad to hear that.
b. Congratulations on your promotion.
c. Congratulation on your job.
d. ถูกทุกข้อ
5. ท่านต้องการจะขออนุญาตออกนอกห้อง ท่านจะพูดว่าอย่างไร
a. May I go outside, please.
b. I want to go out.
c. I would like to go out.
d. Let me go outside, please.
IV. ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาและเติมคําลงในช่องว่างตามทีได้ยนิ จาก
()
()
( ) how to operate this washing machine?
A: ………….me,
could you…………..…………..me
( ) you…………..soap.
()
( ) you
()
B: Yes, …………..you
put in the clothes. …………..
And..............
()
…………..the
“start” botton.
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V.

ให้ผเู้ รี ยนเลือกคําตอบทีเหมาะสมสําหรับคําถามต่อไปนี
1. ผูเ้ รี ยนไปขอเข้าพบอาจารย์ทีห้องทํางาน อาจารย์ถามว่า What can I do for you? ผูเ้ รี ยนจะตอบว่า
a. Please help me.
b. There’s nothing much
c. That’s very kind of you.
d. I was wondering if you could spare me a few minutes?
2. ผูเ้ รี ยนเข้าไปในร้านขายของ คนขายเข้ามาถามว่า Can I help you, sir? ผูเ้ รี ยนจะตอบว่า
a. I want many things.
b. I don’t know what I want.
c. Well, I’m looking for a shirt.
d. I don’t want anything.
3. คําพูดระหว่างเพือนร่ วมงานในห้องอาหารของบริ ษทั พนักงานรับใช้ถามว่า Would you like a
drink? ผูเ้ รี ยนตะตอบว่า
a. No, never mind.
b. Yes, please. I’d love a coke.
c. That’s very kind of you. But I can manage.
d. Please don’t go through such trouble.
4. คําพูดระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประชุมวิชาการในห้องประชุม มีผถู้ ามว่า Shall I get you a chair? ผูเ้ รี ยนจะ
ตอบว่า
a. Never mind.
b. Yes, I want a chair.
c. Oh, that’s very kind of you.
d. Well, if you insist.
5. คําพูดระหว่างเพือนสองคน Won’t you have another piece of cake?
a. No, I really shouldn’t
b. You shouldn’t ask me.
c. If you don’t mind.
d. It’s all right.
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VI. ให้ผเู้ รี ยนพิจารณาว่าคําพูดต่อไปนี เกิดขึนในสถานการณ์ใดให้เขียนอักษร a, b, c, d หน้าประโยคคําพูด
ทีกําหนด
a. การติดต่อบริ ษทั ทัวร์
b. การติดต่อกับสายการบิน
c. การเข้าพักทีโรงแรม
d. การสังอาหารในภัตตาคาร
_________ 1.
_________ 2.
_________ 3.
_________ 4.
_________ 5.
_________ 6.
_________ 7.
_________ 8.

I have a reservation for four days.
I’d like mine well done please.
A business class, non-smoking, please.
Do you have room service after midnight?
What kind of dressing would you like?
Could you cancel my reservation on Friday flight TG 601?
Does the tour include a meal?
The room is US$ 120 including breakfast.

VII. ให้ผเู้ รี ยนดูบทสนทนาต่อไปนี และสรุ ปว่าเป็ นคําพูดระหว่างผูใ้ ดใน a, b, c และd
1.

A : Excuse me, could you tell me how to use this public telephone?
B : Yes, certainly. First you insert the coin, then you listen to the dial tone, and then you dial
the number you want.
A : Thank you very much.
a. Father and son
b. Two friends
c. Boss and secretary
d. Two strangers
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A : Excuse me, Mr. John could you possibly ring Johnson and Johnson now. They said it’s
urgent
B : That’s all right. I’ve just seen them at lunch time.
a. Two teachers

2.

b. Husband and wife
c. Boss and secretary
d. Two friend
3.

A : I hate to tell you this, Bob, but you shouldn’t shout at your students when they can’t
answer your questions.
B : Well, they’re so stupid. They really are.
A : But you should try to be more encouraging.
B : All right. I’ll try not to lose temper with them
a. Two employees
b. Two student
c. Two strangers
d. Two teachers

VIII. ให้ผเู้ รี ยนบอกเวลาต่อไปนี เป็ นภาษาอังกฤษ
1.

: 30 (สองทุ่มครึ ง)

..................................................................................

2. 4 : 20 (เวลาบ่าย)

..................................................................................

3. 1 : 00 (เวลาตีหนึง)

..................................................................................

4. 9 : 15 (เวลาเช้า)

..................................................................................

5. 5 : 45 (เวลาเย็น)

..................................................................................

6.

..................................................................................

: 30 (สองทุ่มครึ ง)

7.

..................................................................................

8.

..................................................................................

9.

..................................................................................

10.

..................................................................................
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IX. ข้อความต่อไปนี เป็ นบทสนทนาระหว่างลูกค้าและพนักงานรับใช้ในร้านอาหาร ให้ผเู้ รี ยนจัดลําดับ
ข้อความให้ถกู ต้องในรู ปของบทสนทนา โดยใส่ตวั เลขบอกลําดับทีถูกต้องของข้อความ ลงในช่องว่าง
ทีกําหนดให้
_________ 1.
_________ 2.
_________ 3.
_________ 4.

Roast beef. It comes with soup, salad, dessert, and coffee.
Would you like to try our special today?
What is it?
No, I don’t think I’II have that. Just bring me an order of friend chicken and a glass
of iced tea.
_________ 5. You’ll get it in ten minutes, Madam.

X. ให้ผเู้ รี ยนเลือกข้อความทีเหมาะสมทีสุด
1. คนทีผูเ้ รี ยนเพิงรู้จกั พูดว่า English is useless subject. ถ้าผูเ้ รี ยนไม่เห็นด้วย ควรตอบว่า.
a. I’m afraid I don’t agree with you.
b. You are wrong
c. No, it isn’t
d. That’s a stupid thing to say
2. ถ้ามีผพู้ ดู ขึนว่า I think it’s important to know English well. ถ้าผูเ้ รี ยนเห็นด้วยควรตอบว่า
a. Yes.
b. That’s my idea.
c. I think so too.
d. I agree, I think
3. ผูเ้ รี ยนพูดถึงหนังสือเล่มหนึง ถ้าผูเ้ รี ยนลืมชือหนังสือเล่มนันผูเ้ รี ยนควรพูดว่า
a. I don’t know what the name is.
b. I can’t remember the name.
c. I didn’t get the name.
d. I wonder what the name is.
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4. ถ้าผูเ้ รี ยนมีเพือนเช่าบ้านอยูด่ ว้ ยกัน และผูเ้ รี ยนขอให้เพือนช่วยจ่ายค่าแก๊สให้ แต่ผเู้ รี ยนไม่แน่ใจว่า
เพือนจ่ายหรื อเปล่า ควรถามเพือนว่าอย่างไร
a. Did you pay the gas bill?
b. I think you didn’t forget to pay the gas bill.
c. You forget to pay the gas bill, didn’t you?
d. Where is the bill that you paid?
5. มีผทู้ ีเพิงรู้จกั กันขอให้ผเู้ รี ยนทําบางสิงบางอย่างให้ ผูเ้ รี ยนต้องการจะบอกว่าไม่สามารถ ทําได้ ควร
พูดว่า
a. No way!
b. I’m afraid I won’t be able to.
c. No, I can’t
d. I’m sorry to tell you that I can’t do.
6. ผูเ้ รี ยนต้องการจะถามเจ้าหน้าทีว่าสามารถทีจะร่ วมฟังคําบรรยายในทีประชุมได้หรื อไม่ ผูเ้ รี ยน
ควรถามว่า
a. I want to sit in on the meeting.
b. Please let me sit in on the meeting.
c. Is it possible for me to sit in on the meeting.
d. Where can I sit?
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
I.

1. Name’s
5. sister

2. a
6. Live

3. am
7. like

4. have
8. Language

II.

1. Like
5. do

2. meet
6. do

3. this
7. pleased

4. is
8. Meet

III.

1. afraid
5. time

2. leave
6. another

3. soon
7. Oh

4. Won’t
8. Could

IV.

1. d
5. f

2. c
6. e

3. b

4. a

3. d

4. E

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
I.

1. b

2. a

II.

1. คําชักชวนชีแนะ
4. คําแนะนํา

2. คําแนะนํา
5. คําขอร้อง

III.

1. d

3. d

IV.

1. Excuse
5. Then

V.

1. d

2. d
2.please
6. put
2. c

3. คําขอร้อง

4. d
3. tell
7. finally

3. b

5. c

4. c

5. a
4. first
8. Press
5. A
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VI.

VII.

1. a

2. d

3. b

4. c

5. d

6. b

7. a

8. C

1. d

2. c

3. d

VIII. 1. It’s half past eight in the evening.
2. It’s twenty minutes past four in the afternoon.
3. It’s one o’clock in the morning.
4. It’s a quarter past nine in the morning.
5. It’s a quarter to six in the evening.
6. It’s eight o’clock.
7. It’s a quarter past ten.
8. It’s five minutes to twelve หรื อ It’s five minutes to mid-night.
9. It’s twenty five minutes past three.
10. It’s five minutes past (หรื อ after) six
IX.

1. ( )

X.

1. a

.( )
2. b

.( )
3. b

.( )
4. b

.( )
5. b

6.c
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เฉลยกิจกรรม
กิจกรรมที
New friend :
You
:
New friend :
You
:
New friend :
You
:

Hi, my name’s Mary. What’s yours?
Hello, my name’s (ระบุชือ). Please to meet you.
Which class are you in?
I’m in Mathayom three.
Oh, we’re in the same class. Pleased to meet you.
Please to meet you too.

กิจกรรมที
1. a

.a

.a

.b

.a

กิจกรรมที
1. 5

.

.1

.3

.2

กิจกรรมที
สถานการณ์ที
Dang : Thanks for taking me to the doctor.
Prapa : It’s my Pleasure.
สถานการณ์ที
Suree : Thank you for the birthday present.
Sompong : I think you’ll really like it.
กิจกรรมที
1.
2.
3.
4.

I’m so sorry that I broke your glass.
I’m so sorry that I cannot take you home.
I’m so sorry that I didn’t call you yesterday.
I’m so sorry that I made you angry.
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กิจกรรมที
1. What’s wrong with you?
- What’s the matter with you?
2. I feel too ill to work today.
- I don’t feel well enough to work today.
- I’m not well enough to work today.
- I’m too sick to work to day.
3. How are you feeling now?
- Do you feel better now?
- How do you feel now?
- Are you feeling better now?
กิจกรรมที
a. 6

b. 5

c. 2

d. 4

e. 1

f. 3

กิจกรรมที
1. Let me help you.
- Let me get it for you.
- Let me get you some drink.
- Let me take your photograph.
- Let me take you to school.
2. Would you like a cup of coffee?
- Would you like another drink?
- Would you like some more coffee?
- Would you like a glass of water?
- Would you like a cup of ice-cream?
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3. Yes, please.
- Yes, I’d love some.
- Yes, that would be very nice.
- Yes, that’s very kind of you.
- Yes, that’s fine for me.
กิจกรรมที
1.
2.
3.
4.
กิจกรรมที
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Can I borrow your camera?
Can I borrow your radio?
Can I borrow your car?
Can I borrow your bicycle?
A : Excuse me, can you tell me the time please?
B : Yes, it’s (บอกเวลา) หรื อ Yes, of course. It’s (บอกเวลา)
A : Thanks so much.
A : Excuse me, you speak louder?
B : Yes, of course.
A : Thanks a lot.
A : Excuse me, can you say once again?
B : Yes, of course.
A : Many thanks.
A : Excuse me, can you move over a little bit?
B : Yes, of course.
A : Thanks you.
A : Excuse me, can pass this message to my friend?
B : Yes, of course.
A : Thanks so much.
A : Excuse me, can you give me a piece of paper?
B : Here you are.
A : Thanks a lot.
A : Excuse me,may I go out of the room?
B : Yes, you may.
A : Thanks you very much.
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กิจกรรมที
1.
2.
3.
4.
5.

Yes, I enjoy it very much. หรื อ No, I do not enjoy it at all.
Yes, I like to read newspaper. หรื อ No, I don’t like to read newspaper at alll.
Yes, I enjoy studying English. หรื อ No, I don’t enjoy studying English at all.
Yes, I am interested in swimming. หรื อ No, I’m not interested in swimming at all.
Yes, Nipa likes that skirt. หรื อ No, she doesn’t like that skirt at all.

กิจกรรมที
-

You should be careful about crossing the street.
You should be careful about driving so fast.
You should be careful about carrying heavy things.
You should be careful about shouting in the public.
You should be careful about what you’re saying.

กิจกรรมที
1.
2.
3.

-

I’m sorry to hear that.
You have to be careful about walking in the rain.
I’m sorry to hear that.
You have to be careful about jumping out of the bus.
I’m sorry to hear that.
You have to be careful about crossing the street in Bangkok.

กิจกรรมที
1. Take this street.
- Take the first street on the right.
- Take the second road on the right.
- Take bus number 16 and get off at the third intersection.
2. Take this street, walk straight and then take the second turn on your left.
- Take the second street, Walk for one more block, and then turn right.
- Take the next street, walk to the second intersection, and then turn left.
- Take the second turn on the left, walk along the street for 200 metres and then cross the
street.
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กิจกรรมที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
กิจกรรมที
1.

It’s eight o’clock.
It’s half past one.
It’s a quarter to eight.
It’s a quarter past five.
It’s twelve o’clock หรื อ It’s twelve noon. หรื อ It’s twelve mid-night.
It’s twenty minutes past two
It’s a quarter past six

A
B
A
B
A

:
:
:
:
:

Hello, could you tell me what time the City Bangkok open?
We open at 9.00 a.m.
And when do you close?
At 5.00 p.m.
Thank you.

2.

A
B
A
B
A

:
:
:
:
:

Hello, could you tell me what time the Clinic open?
We open at 11.00 a.m.
And when do you close?
At 6.00 p.m.
Thank you.

3.

A
B
A
B
A

:
:
:
:
:

Hello, could you tell me what time the Museum open?
We open at 10.00 a.m.
And when do you close?
At 7.00 p.m.
Thank you.

4.

A
B
A
B
A

:
:
:
:
:

Hello, could you tell me what time the Dang Drug Store open?
We open at 10.00 a.m.
And when do you close?
At 9.30 p.m.
Thank you.
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แบบทดสอบหลังเรียน
บทสนทนาที IV ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาและเติมคําลงในช่องว่างตามทีได้ยนิ จากครู
A : Excuse me, could you please tell me how to operate this washing machine?
B : Yes, first you put in the clothes. Then you put soap. And finally you press the “start”
botton.
บทที Meeting New Neighbours.
เรืองที การทักทาย
บทสนทนาที ให้ผเู้ รี ยนฝึ กฟังและพูดบทสนทนาง่าย ๆ
Tom : Hello, I’m Tom. What’s your name?
Mary : Hi, my name’s Mary. Pleased to meet you.
Tom : Pleased to meet you too. Do you live here, Mary?
Mary : Yes, I’ve just moved in this house only a few days. Where do you live.Tom?
Tom : Oh, I live here too and this is my home.
Mary : So, we’re neighbors. I’m glad we are.
Tom : I’m glad also. Shall we meet again, Mary?
Mary : Of course, me will, Tom.
Tom : Good bye, Mary.
Mary : So long, Tom.
กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังสํานวนการทักทายสัน ๆ ระหว่างบุคคล คน แล้วฝึ กพูดตาม
การทักทายเพือน (Greeting friend)
Frank : Hi, Suree.
Suree : Hello, Frank.
Frank : How’s everything with you?
Suree : Fine, Thank you.
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1.

การทักทายคนรู้จกั อืน ๆ (Greeting others)
A
: Good morning
Mr. Jackson
Sir
B
: Good morning. How are you?
A
:
Fine, thank you.
Very well, thank you.

กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการโต้ตอบบทสนทนากับครู
ใช้สถานการณ์ You meet a new friend at school. (คุณพบเพือนใหม่ทีโรงเรี ยน)
New friend (เสียงครู ) : Hi, my name’s Mary. What’s yours?
You (ตอบครู)
: ..........................................................
New friend
: Which class are you in?
You
: ..........................................................
New friend
: Oh, we’re in the same class. Pleased to meet you.
You
: ..........................................................
กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาเกียวกับการกล่าวลาต่อไปนี
Dang : Thank you very much for a nice meal tonight, but I am afraid I’ll have to leave now.
Wichai : Are you sure you don’t want another drink?
Dang : No, thank you very much. I have to get up early tomorrow morning. I have to fly to
Hong Kong with my parents.
Wichai : Well, I hope you’ll enjoy your trip. Bye take care of yourself.
Dang : By-bye.
กิจกรรมที 5 ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาต่อไปนี จากครู ครัง แล้วฝึ กออเสียงตามบทสนทนา
Peter : That’s Mary. Do you know her?
Tom : No, I don’t
Peter : Hi, Mary.
Mary : Hi, Peter. How are you?
Peter : Fine, Thanks. Mary, I want you to meet a friend of mine, Tom.
Mary : Hello, Tom.
Tom : Hello, Mary. Pleased to meet you.
Tom : Pleased to meet you too.
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กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังการออกเสียงในบทสนทนาทีกําหนดให้ในเทป แล้วกาเครื องหมาย  ลง
หน้าข้อความทีได้ยนิ ในเทป ซึงจะพูดซํา ครัง
1. a) She’s from Spain.
2. a) I’m sixteen.
3. a) His name’s Suwat.
4. b) They’re from Brazil.
5. a) He’s a teacher in Bangkok.
กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาสัน ๆ ต่อไปนี แล้วฝึ กพูดตาม
บทสนทนาที
Somsak : Would you like to go shopping tomorrow?
Vipa : Yes, I’d love to. What time shall we leave?
Somsak : What about two o’clock sharp?
Vipa : Okay. That would be fine.
บทสนทนาที
Venus : If you’re free this Friday, I’d like to invite you to the cinema.
Vipa : Oh, well thanks very much. I’d love to go.
Venus : I’ll pick you up at five thirty. Will that be all right?
Vipa : Okay. That will be fine.
บทที Let’s Celebrate
กิจกรรที ให้ผเู้ รี ยนฝึ กและจดจําสํานวนการพูดเกียวกับการแสดงความชืนชมยินดีในโอกาสต่าง ๆ
1)
A : I really like your new dress. It looks nice.
B : Thanks. I’m glad you say that.
2)
A : Congratulation. Let’s celebrate your success.
B : Thank you so much. It’s very kind of you.
3)
A : It’s very delicious. You really are a good cook.
B : Thank you. I’m glad you like it.
4)
A : That’s excellent. You’ve done a good job.
B : Thanks. It’s kind of you to say so.
5)
A : That’s a very pretty blouse.
B : Oh, thanks. I’m glad you say so.
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กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังสํานวนการกล่าวชืนชมยินดีจากเทป ซึงจะพูดซําหลาย ๆ เทียวแล้วจับคู่คาํ กล่าว
ชืนชมทีได้ฟังกับคําขอบคุณหรื อตอบรับคํากล่าวชมทีกําหนดให้ในบทเรี ยน
1. What a fantastic job you’ve done.
2. You look very nice today.
3. That’s a very pretty blouse you’re wearing.
4. Congratulation on winning the prize.
5. That was a fantastic dinner.
กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังสํานวนการกล่าวขอบคุณและตอบรับคําขอบคุณแล้วฝึ กกล่าวตาม
1)
A : Thank you very much for your help.
B : Not at all.
2)
A : Thanks for everything. I do appreciate it.
B : Don’t mention it.
3)
A : Thanks a lot for that. It’s very kind of you.
B : It’s my pleasure indeed.
4)
A : Thanks indeed for for the present. I really like it.
B : I’m glad you do. It’s my pleasure indeed.
5)
A : Thanks for calling.
B : You’re welcome.
กิจกรรมที
A
B
A
B
A
B
A
B

ให้ผเู้ รี ยนฟังสํานวนการกล่าวขอโทษและการตอบรับคําขอโทษ
: Sorry to keep you waiting.
: That’s all right.
: Please forgive me for coming late.
: That’s O.K. Don’t worry about it.
: I’m really sorry for not calling you yesterday.
: It’s all right. Please forget it.
: I’m very sorry. I didn’t mean it.
: Oh, forget it.
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บทที What’s Wrong With You?
กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังสํานวนต่อไปนี แล้วฝึ กพูดตาม
* How are you feel?
How are you feel now?
How are you feeling now?
What’s the matter with you?
What’s wrong with you?
* I feel bad.
I feel very ill.
I fell terrible.
I’m not feeling well.
I have a headache.
I have a sore throat.
I have a fever.
I’m very worried about something.
* I’m sorry / I’m so sorry.
I’m sorry to hear that.
Don’t feel so bad about it.
Don’t worry about it.
กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังประโยคตัวอย่างจากครู และฝึ กใช้คาํ หรื อกลุ่มคําทีกําหนดให้มาแทนคําทีขีดเส้น
ใต้ในประโยคทีฟังจากเทป
1. What’s wrong with you?
(pause)
2. I feel too ill to work today.
(pause)
3. How are you feeling now?
(pause)
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กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาสัน ๆ ต่อไปนี และฝึ กพูดตามจนจําสํานวนได้
Wimol
Dang
Wimol
Dang

:
:
:
:

Dang, I didn’t see you in class yesterday. Had you been sick?
Yes, I did . I was home in bed with a bad cold, headache and fever.
Oh, I’m sorry to hear that. Are you O.K. now?
I feel much better, but I still need a little rest.

กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังข้อความตัวอย่างต่อไปนี แล้วฝึ กใช้คาํ หรื อกลุ่มคําทีกําหนดให้แทนคําทีขีดเส้นใต้
ในประโยคทีฟังและปรากฏในบทเรี ยน
1.
Let me help you.
(pause)
2. Would you like a cup of coffee?
(pause)
3. yes,please.
(pause)
กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฝึ กพูดตามบทสนทนาสัน ๆ ต่อไปนี
Lek : Can I get you some drink?
(pause)
Bob : Yes, please. I’d like a cup of coffee.
(pause)
A
: Here you are.
(pause)
B
: Thank you very much.
(pause)
กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังสํานวนการขออนุญาตจากบทสนทนาต่อไปนี แล้วฝึ กพูดตาม
A
: Can I borrow your pen?
B
: Yes, of course you can.
(pause)
A
: Can I use your car tomorrow?
B
: I’m afraid I shall need it myself.
(pause)
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A
B

:
:

A
B

:
:

May I borrow your bicycle?
Sorry, I’ve already lent it to my sister.
(pause)
Are we allowed to go with you tomorrow?
I’m afraid you’ll have to get up very early.
(pause)

บทที Oh, I Enjoy It Very Much.
กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาเกียวกับการแสดงความเสียใจ เห็นใจ และให้กาํ ลังใจต่อไปนี
แล้วฝึ กพูด จดจําสํานวน
Supot : My father called me yesterday. He said that my mother was ill.
Vipa : I’m sorry to hear that. Are you going to see her?
Supot : Yes, I’m leaving tomorrow.
Vipa : Hope she’ll get well soon.
บทที 5 Is It Far From Here?
กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาเกียวกับการบอกทิศทางและสถานทีต่อไปนี แล้วฝึ กพูดตาม จดจํา
สํานวน
Lek : Could you tell me where the nearest gas station is?
Dang : Yes, just two blocks down on the right of this street.
Lek : Thank you very much
Dang : You’re welcome.
กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาต่อไปนี แล้งฝึ กพูดตามครู
A
: Excuse me, how do I get to the station, please?
(pause)
B
: The railway station?
(pause)
A
: Yes, that’s right
(pause)
B
: Go straight on. It’s about three block down this street on your left.
(pause)
A
: Thanks a lot.
(pause)
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กิจกรรมที ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาการโต้ตอบระหว่างคนเดินถนน (Pedestrian) และผูข้ บั ขีรถยนต์
(Driver) โดยดูแผนทีประกอบแสดงทีตังของถนนสายต่าง ๆ ซึงจะมีบทสนทนาจากเทป บท
ทีถามเกียวกับทิศทาง ถนนหนทาง ทีแตกต่างกัน ผูเ้ รี ยนควรศึกษาวิธีการถาม และวิธีการตอบ
ให้เข้าใจ
บทสนทนาที (Conversation 1)
Driver
: Excuse me, please. I’m looking for Wain Street.
Pedestrian : Yes. Turn right into Ford Road and take the first
street on your left.
Driver
: Thank you very much.
(pause)
บทสนทนาที 2 (Conversation 2 )
Driver
: I’m trying to find Hill Street.
Pedestrian : Yes. Turn right on Ford Road and drive along
until you come to the junction. Then turn left.
Driver
: Thank a lot.
(pause)
บทสนทนาที 3 (Conversation 3)
Driver
: Can you tell me how to get to North Street, please?
Pedestrian : Sure. Go along this street until you come to the
crossroad. Then turn right into North Street.
Driver
: Thanks for your help .
(pause)
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คณะผู้จัดทําชุ ดวิชาการฟัง – พูด
คณะทีปรึกษา
ดร.ทองอยู่
ดร.กล้า

แก้วไทรฮะ
สมตระกูล

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะกรรมการชุดวิชา
ดร.สมบัติ
นางนันทวัน
นางศรี สุรัตน์
นางพรทิพย์
นายจํานง
นางวิไลพรรณ
นายสุนทร
นายจํานง

สุวรรณพิทกั ษ์
ไตรย์เทน
ส่งเจริ ญ
กล้ารบ
วันวิชยั
สมตระกูล
สุนนั ท์ชยั
วันวิชยั

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายจํานง

วันวิชยั

ประธาน
รองประธาน
ผูเ้ ขียน
นักวัดผล
นักเทคโนโลยี
ผูเ้ ชียวชาญเนื อหา
บรรณาธิการ
เลขานุการ
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คณะผู้บรรณาธิการ
เพือเป็ นหนังสื อเรียนรายวิชาการฟัง-พูด (เลือก)
ทีปรึกษา
. นายประเสริ ฐ
. นางศุทธินี

บุญเรื อง
งามเขตต์

เลขาธิการ กศน.
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะทํางาน
. นายสุรพงษ์
มันมะโน
. นายศุภโชค
ศรี รัตนศิลป์
. นางสาวสุลาง
เพ็ชรสว่าง
. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี
. นางสาวชมพูนท สังข์พิชยั

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

