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คาํนํา 

   หนงัสือเรียน การฟัง - พดู � เป็นหนงัสือเรียน ที�กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดเ้คยจดัทาํขึ�น

เป็นชุดภาษาองักฤษการฟัง - พดู � ตามหลกัสูตรภาษาองักฤษ พุทธศกัราช ���� หมวดวิชาภาษาองักฤษเพื�อ

พฒันาคุณภาพชีวิต เพื�อพฒันาทักษะทางภาษาองักฤษให้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน กศน.โดยเน้นการ

พฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษติดต่อสื�อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  ซึ�งในสภาวการณ์ปัจจุบนั

ประเทศไทยกาํลงัจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียน สาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัจึงเห็นว่าชุดภาษาองักฤษการฟัง - พูด � จะเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียน กศน.ในปัจจุบนั  จึงไดน้าํชุด

ภาษาองักฤษดังกล่าวมาจัดทาํเป็นรายวิชาการฟัง- พูด 4 เป็นรายวิชาเลือก ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น          

ในหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� และไดจ้ดัทาํหนังสือเรียน

รายวิชานี� ขึ�น เพื�อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียน กศน. โดย มีเนื�อหาที�ช่วยฝึกทกัษะ กลวิธี      

ในการใชภ้าษาองักฤษในการสื�อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การประกอบกิจการงาน แบ่งเป็น � บท ไดแ้ก่   

บทที� �   Hello. Have we met before?      

 บทที� �   Congratulations! You’ve done so well.     

 บทที� �   Are you all right?       

 บทที� �   It’s very interesting, isn’t it?      

 บทที� �   How far is it from here?  

  สาํนกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ขอขอบคุณผูเ้ขียนและ 

คณะกรรมการทุกท่านที�ได้ช่วยจัดทาํหนังสือเรียนชุดภาษาองักฤษการฟัง - พูด �  และผูพ้ฒันามาเป็น

รายวิชาเลือก การฟัง - พดู �  มา ณ โอกาสนี�และหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน กศน. 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ����        

ที�เลือกรายวิชาการฟัง - พดู �  เป็นรายวิชาเลือก และผูส้นใจทั�วไป 

 

 

     

            

         สาํนกังาน กศน. 

          กนัยายน ����  
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1. วิชานี� ตอ้งใชค้รูที�มีความชาํนาญดา้นภาษาองักฤษในการอ่านออกเสียงเพื�อใชเ้ป็นสื�อ

ประกอบกบัเอกสาร  ซึ�งผูเ้รียนตอ้งใชฟั้งการอ่านภาษาองักฤษที�ถกูตอ้งของครูและสื�อเอกสารควบคู่กนัจึงจะ

สามารถเขา้ใจในบทเรียน  (ทั�งนี�ครูอาจจะใชก้ารบนัทึกเสียงการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษดว้ยตนเองหรือ

ใชก้ารบนัทึกเสียงจากเจา้ของภาษา/ผูม้ีความชาํนาญในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษที�ถกูตอ้ง ไวใ้ชใ้นการ

เรียนการสอนแทนการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษในแต่ละครั� งก็ได)้ 

2. ก่อนใช้ชุดวิชา ผูเ้รียนควรทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพื�อให้ทราบว่าตนเองมีความรู้

เกี�ยวกบัเรื�องที�ศึกษาเพียงใด 

3. ผูเ้รียนควรมีพจนานุกรมภาษาองักฤษสาํหรับใชค้น้ควา้หาความหมายของคาํเพิ�มเติม

ขณะศึกษา และทาํกิจกรรม 

4. ผูเ้รียนตอ้งศึกษาและทาํกิจกรรมในรายวิชานี� ทุกขั�นตอน เพื�อฝึกทกัษะการฟัง-พูดและ

เสริมความรู้ ทางดา้นการอ่านเขียน 

5. เมื�อผูเ้รียนศึกษาครบทุกขั�นตอนแลว้ ควรทาํแบบทดสอบตนเอง หลงัเรียนเพื�อประเมิน

ดูว่าผูเ้รียนมีความรู้เพิ�มขึ�น 

6. แต่ละกิจกรรมจะมีเครื�องหมายกาํกบัเพื�อแสดงว่าผูเ้รียนตอ้งทาํอะไร เช่น 
 

 

  ใหผู้เ้รียนอ่านหรือศึกษา 

 

  ใหผู้เ้รียนฟังการอ่านของครู/ครูเปิดเสียงการอ่านที�บนัทึกไวแ้ทนการอ่านจริง 

 

  ใหผู้เ้รียนฝึกเขียน 

 

  ใหผู้เ้รียนฝึกพดู 

คาํแนะนําการใช้หนังสือ 
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โครงสร้างชุดวชิาการฟัง-พดู � 

Listening - Speaking 4 
สาระสําคญั 
  

 การฝึกทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ เพื�อใชใ้นการติดต่อสื�อสารในชีวิตประจาํวนั และการ

ประกอบกิจการงานในชุดวิชานี�  จดัทาํขึ�นโดยมีเนื�อหาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษ พุทธศกัราช 

���� ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน หมวดวิชาภาษาองักฤษเพื�อพฒันาคุณภาพชีวติ (English for Quality 

of Life) มีเนื�อหาที�ช่วยฝึกทกัษะ กลวิธีในการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับการติดต่อสื�อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั และในการประกอบกิจการงาน ประกอบดว้ยทกัษะต่าง ๆ เช่น การทกัทาย การแนะนาํ

ตนเองและผูอ้ื�น การเชื�อเชิญ การขอบคุณ การแสดงความยนิดี การกล่าวชม การเสนอแนะและเสนอให้

ความช่วยเหลือ เป็นตน้ 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
  

 ผูเ้รียนสามารถ 

1. เพื�อใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะความรู้ และความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษเพื�อใชใ้นการ

ติดต่อสื�อสารในชีวิตประจาํวนั และในการประกอบกิจการงาน ตามความสนใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2. เพื�อใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงปัญหาบางประการในการติดต่อสื�อสารอนัเนื�องมาจากความแตกต่าง

ทางดา้นภาษาและวฒันธรรม 

3. เพื�อส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชภ้าษาองักฤษเป็น

เครื�องมือแสวงหาความรู้เพิ�มเติม และพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

4. เพื�อพฒันาเจตคติของผูเ้รียนใหม้ีความคิดกวา้งไกล มองเห็นคุณค่าในการใชภ้าษาองักฤษใหเ้ป็น

ประโยชน์ในชีวติประจาํวนั 
 

ขอบข่ายเนื�อหา 
 

บทที� �  Hello. Have we met before?          

บทที� �   Congratulations! You’ve done so well.      

 บทที� �   Are you all right?        

  บทที� �   It’s very interesting, isn’t it?       

  บทที� �   How far is it from here?  
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                  (1)                      (2) 

             (3)                           (4) 

                   (5)                                                     (6) 

              (7)                                (8) 

แบทดสอบก่อนเรียน 

PRE-TEST 

 

I.  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาและเตมิคาํในช่องว่าง 

 A  :  Are you ……………. in ...........…. English? 

 B  :  Yes, I ……………. it  ……………….. . 

 A  :  Are you …………… to speak English …………….? 

 B  :  Not ………………., but I ……………. read and write fairly well. 

 

 

II. ให้ผู้เรียนเลอืกข้อความที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่อไปนี� 

1. มีอุบติัเหตุจราจร ผูเ้รียนอยากทราบว่าเพื�อนรู้เรื�องบา้งหรือไม่ ควรพดูว่าอยา่งไร 

a. Have you heard about it? 

b. Do you know anything about it? 

c. Did you hear about it? 

d. Are you interested in it? 

2. เพื�อนอยากให ้John มารับ ถา้ผูเ้รียนอยากจะบอกเพื�อนว่า John ขบัรถไม่เป็นควรพดูอยา่งไร 

a. He doesn’t know how to drive. 

b. He’s never learned how to drive. 

c. He doesn’t like to drive. 

d. He can’t drive. 

3. ถา้ผูเ้รียนอยากจะบอกเพื�อนว่าไม่สามารถจะไปงานเลี�ยงตามเวลาที�นดัไวไ้ดค้วรพดูว่าอยา่งไร 

a. I’m sorry. I’m not free then. 

b. I’m sorry. I can’t go then. 

c. I’m sorry. I’m not interested in going then. 

d. I’m sorry. I’m unable to leave then. 
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4. ถา้ผูเ้รียนอยากจะบอกเพื�อนว่าวนิยัชอบงานที�ทาํอยูข่ณะนี�มาก ควรพดูว่าอยา่งไร 

a. He knows a lot about it. 

b. He’s very interested in it. 

c. He likes it very much. 

d. He finds it very interesting. 

5. อาจารยถ์ามผูเ้รียนว่ามีความรู้เกี�ยวกบัวิชามานุษยวิทยาไหม ถา้ผูเ้รียนมีความรู้นอ้ยมากเกี�ยวกบั     

วิชานั�น ควรพดูว่าอยา่งไร 

a. I know quite a bit about it. 

b. I know very little about it. 

c. I know almost nothing about it. 

d. I know hardly anything about it. 

 

III.   ให้ผู้เรียนเขยีนตวั P (Positive) หน้าข้อความซึ�งผู้พูดแสดงว่าชอบหรือพอใจ และเขียนตวั                              

        N (Negative) หน้าข้อความซึ�งผู้พูดแสดงว่าไม่ชอบหรือไม่พอใจ 

1. ........... What an impressive performance! 

2. ........... We’re really enjoying ourselves. 

3. ........... I have a complaint to make. 

4. ........... I really can’t complain. 

5. ........... Isn’t this a fantastic game? 

6. ........... This just won’t do. 

7. ........... I’m still not completely satisfied. 

8. ........... What an amazing sight! 

9. ........... I can’t stand it. 

10. ........... It was really very stimulating. 
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IV.  ให้ผู้เรียนจบัคู่คาํพูดต่อไปนี�กบัสถานการณ์ที�เหมาะสม  โดยเขียนตวัอกัษร (a. b. c…..) ที�กาํกบัคาํพูด 

       นั�น ๆ ในที�ว่างหน้าสถานการณ์ที�กาํหนดให้   

1. ........... การแสดงความไม่สบายใจ  a.  I’m hoping to leave very soon. 

2. ........... การแสดงความตอ้งการ  b.  I’m going to stop in Hong Kong for a few days. 

3. ........... การแสดงความตั�งใจ  c.  I’m worried about English. 

4. ........... การแสดงความผดิหวงั  d.  I’d rather watch a comedy. 

5. ........... การแสดงความหวงั  e.  It’s too bad you had to miss the game. 

 

V.  ข้อความต่อไปนี�เป็นบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง  Robert ซึ�งเป็นนักท่องเที�ยวที�มาพกัอยู่ที�โรงแรม

แห่งหนึ�งในเชียงใหม่พร้อมกบัภรรยาและเพื�อนชื�อ James ซึ�งเป็นนักธุรกจิอยู่ที�เชียงใหม่ ให้ผู้เรียน

จดัลาํดบัข้อความให้ถูกต้องในรูปของบทสนทนา โดยเขียนตวัเลขบอกลาํดบัที�ถูกต้องของข้อความลงใน

ช่องว่างที�กาํหนดให้ 

 a. ........... James, my wife has a terrible stomachache. She seems to have a high fever too. 

 b. ........... Tell him he has two patients to see. 

 c. ........... Yes, James. It must have been the food we ate last night. 

 d. ........... Yes, but she’s not getting better. Do you think you could send for a doctor? 

 e. ........... I’m sorry to hear that. Have you given her my medicine? 

 f. ........... I’ll try to call one from Santisuk Health Clinic. 

 g. ........... What! You don’t mean to say that you’re in trouble too. 
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บทที�  � 
Hello. Have we met before? 

 

สาระสําคญั 
  

 การทกัทาย (Greeting) การกล่าวลา (Leave taking) การแนะนาํใหรู้้จกั (Introduction) และการ

ชกัชวนหรือเชื�อเชิญ (Persuading/ Invitation) ซึ�งเป็นมารยาทในทางสงัคมที�พึงปฏิบติั ในประเทศที�มีภาษา

และวฒันธรรมแตกต่างกนั ก็มกัมีลกัษณะการพดูที�แตกต่างกนัออกไปในภาษาองักฤษมีสาํนวนทกัทาย           

การกล่าวลา และการแนะนาํใหรู้้จกัที�หลากหลาย ผูเ้รียนอาจจาํสาํนวนที�ตนเองชอบไวใ้ช ้
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
  

 ผูเ้รียนสามารถ 

1. ใชส้าํนวนการทกัทายและการกล่าวลาได ้

2. ใชส้าํนวนการแนะนาํใหบุ้คคลตั�งแต่ � คนขึ�นไปรู้จกักนั หรือแนะนาํตนเองได ้

3. ใชส้าํนวนการชกัชวนหรือเชื�อเชิญผูอ้ื�นใหท้าํสิ�งหนึ�งสิ�งใดได ้
 

ขอบข่ายเนื�อหา 
  

 เรื�องที� � How are you this morning?        

 เรื�องที� � Hope to see you again.         

 เรื�องที� � Who’s that good looking young lady?       

 เรื�องที� �  Are you free today?  
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เรื�องที� � 

How are you this morning? 

 การทกัทายกนัของชนชาติต่าง ๆ ยอ่มมีวิธีการที�แตกต่างกนั ในการทกัทายของคนไทยนอกจากจะ

กล่าวคาํสวสัดีแลว้ โดยทั�วไปคนไทยมกัจะพ่วงประโยคว่า “ไปไหนมาคะ” หรือ “ไปไหนมาครับ” เป็นการ

ถามที�ติดปากคนไทย แต่ในการทกัทายในภาษาองักฤษ หรือที�เป็นแบบสากลทั�วไป มกัจะนิยมถามถึง

สุขภาพ คือ “How are you?” และผูถ้ามมกัจะตอบเป็นกลาง ๆ ว่า “Very well, thank you.” หรือ “I’m fine, 

thank you.” หรือ I’m OK, thanks. หากในกรณีที�ผูถ้กูถามไม่สบายจริง ๆ และตอ้งการใหผู้ถ้ามทราบ ก็มกัจะ

ตอบโดยใชค้าํว่า “Not very well” แลว้ตามดว้ยสาเหตุที�ทาํใหไ้ม่สบาย เช่น I have a sore throat. ดงัตวัอยา่ง

ของบทสนทนาต่อไปนี�  

 

Presentation 1    

 

 

 

 

 

Wilai : Good morning, Suree. 

Suree : Oh, hello Wilai, How are you this morning? 

Wilai : Fine, thank you. And you? 

Suree : I’m OK. 

Wilai : Where’re you going? 

Suree : I’m going to the Central Department Store to buy my new shoes. What about you?               

  Where’re you going? 

Wilai : I’m going to have something to eat at the shop nearby. Would you like to come along? 

Suree : No, thanks. I’ve just eaten. 

Wilai : Well, hope you enjoy your shopping bye, Suree. 

Suree : I hope so. Goodbye Wilai. 
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           คาํว่า “Come along” ในประโยค Would you like to come along? ที� Wilai พดูว่าเป็นการชกัชวนให ้

Suree มาดว้ยกนั ในที�นี� คือชวนไปหาอะไรรับประทานในร้านใกล ้ๆ ดว้ยกนั 

 

Presentation 2    

 

 ในการทกัทายระหว่างเพื�อนที�สนิทสนมกนั และไม่ไดพ้บกนัเป็นเวลานาน อาจมีวิธีทกัทายในเชิง

ถามข่าวความ ความทุกขสุ์ข ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

 

 

 

 

 
 

Tom : Hi, Mike. I haven’t seen you for a long time. What’s new with you? 

Mike : Oh, not much. I’ve been busy travelling around. What about you? Still travelling a lot too? 

Tom : Yes, I’m off again tomorrow to Tokyo, and next month I’m going to Australia. 

Mike : You certainly are very busy as usual. How do you think about it? 

Tom : Not too bad, I like it. 

Mike : What about having lunch together today. Can you come along? 

Tom : Why not? Let’s go then. 
 

   คาํว่า “busy” ในที�นี�มีความหมายว่าไมค่่อยจะว่าง หรือมีธุระ หรือสาละวนเกี�ยวกบัเรื�องใดเรื�องหนึ�ง กริยา

ที�ตามหลงั busy จะอยูใ่นรูปของ V. + ing เช่น I’m busy working. He’s busy travelling. หรืออาจเขียนอีกวิธี

หนึ�ง คือ I’m busy with my work. 

   คาํว่า “Why not” ในบทสนทนาที�ผา่นมาไม่ใช่เป็นการปฏิเสธ แต่เป็นการตอบรับคาํเชิญที� Tom เชิญ Mike 

ไปรับประทานอาหารเที�ยง โดยถามว่า คุณไปไดไ้หม (Can you come along?) Mike ตอบรับโดยใชค้าํว่า 

“Why not?” ซึ�งมีความหมายว่า ทาํไมถึงไปไม่ไดล้่ะ     
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Presentation 3  

 

 ในการทกัทายอยา่งค่อนขา้งเป็นทางการ ระหว่างผูที้�ไม่มคีวามสนิทสนมกนัเป็นการส่วนตวั ส่วน

ใหญ่มกันิยมเรียกกนัดว้ยชื�อสกุล และมกัจะใชค้าํว่า Good morning หรือ Good afternoon แทนคาํว่า Hello 

หรือ Hi ดงัตวัอยา่ง 

 Mr. Scott  : Good morning, Miss Jackson. How are you this morning? 

 Miss Jackson : Very well, thank you. Mr. Scott. And how are you sir? 

 Mr. Scott  : I’m fine, thank you. 
 

ในกรณีที�ผูถ้กูทกัทายมีอาการเหมือนไม่ค่อยสบาย ผูถ้ามหรือผูท้กัทายอาจทกัทายดงันี�  You don’t look very 

well, Miss Jackson. หรือ Are you all right, Mr. Scott? 

 

Activity  1                        ฝึกพูด 
 

                 ให้ผู้เรียนฟังและฝึกพูดสํานวนการทักทายสั�น ๆ ระหว่างบุคคล � คน 
 

1. การทักทายเพื�อน (Greeting friends) 

 Mike : Hi, Marsha. 

 Marsha : Oh hello, Mike. How’s everything with you? 

 Mike : Fine, thanks. And you? 

 Marsha : Good, thanks. 
 

2. การทักทายคนรู้จกัอื�น ๆ (Greeting others) 

A : 

 

Good afternoon,  

Good evening, 

Miss Robinson. 

ma’am.  
   

B :  

 

Good afternoon,  

Good evening,   

Mr. Smith. 

sir. 
   

A :  

  

How are you this afternoon? 

Evening? 

B   : Very well, thank you.  
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Activity 2   ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาที�นําเสนอใน Presentation 1 (หน้า ��) ระหว่าง  

    สุรีย์ (Suree) กบัวไิล (Wilai) แล้วสมมตใิห้ผู้เรียนเป็นสุรีย์ฝึกสนทนากบัวไิล 

Wilai : Good morning, Suree. 

Suree : ........................................................................................... 

Wilai : Fine, thank you. And you? 

Suree : ........................................................................................... 

Wilai : Where’re you going? 

Suree : ............................................................................................ 

Wilai : I’m going to have something to eat at the shop nearby. Would you like to come along? 

Suree : ............................................................................................ 

Wilai : Well, hope you enjoy your shopping. Bye! Suree. 

Suree : ............................................................................................. 

 

Activity 3       ให้ผู้เรียนฝึกการโต้ตอบบทสนทนา โดยเลอืกใช้คาํพูดที�เหมาะสม พูดเป็น 

       บทสนทนาที�สมบูรณ์ โดยพจิารณาจากสถานการณ์ที�กาํหนดให้ 

You meet a friend of yours on the street. 

(คุณพบเพื�อนของคุณโดยบงัเอิญบนถนนแห่งหนึ�ง) 

 

Friend : Hi, …………………………………………………………….. 

You  : ……………………………………………………………….... 

Friend : And how was your weekend? 

You  : …………………………………………………………………  
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เรื�องที� �  

   Hope to see you again. 
 

Presentation 1 

 เมื�อบุคคลสองคนพบกนัแลว้ ก่อนจากกนัตอ้งมกีารกล่าวลา (Leave taking) ในภาษาองักฤษมีวิธีการพดู

หลายวิธี เช่น 

 

 

 

 

 
 

1. การกล่าวลาระหว่างผู้ที�พบปะกนัเป็นประจาํ 

  A : See you tomorrow. Goodbye. 

  B : Goodbye. 

หรือ  A : See you later. 

  B : Okay. Bye. 

2. การกล่าวลาในกรณทีี�ต้องจากกนัเป็นเวลานาน 

 A : Well, I have to go now. Do drop a few lines if you have time. 

 B : Yes, I will. Take care of yourself. All the best. Goodbye. 

 A : Bye. Hope to see you again. 
 

 

สาํนวน “drop a few lines” หมายถึง การขอร้องใหส่้งข่าวถึงกนับา้ง หรือส่งจดหมายไปคุยกนั 

สาํนวน “Take care of yourself.” (หรืออาจใช ้“Look after yourself.”) หมายถึง การฝากฝังก่อนจากกนั 

โดยขอใหอ้ีกฝ่ายดูแลสุขภาพ หรือเป็นเชิงบอกใหรั้กษาเนื�อรักษาตวั 

สาํนวน All the best หมายถึง การอวยพรขอใหโ้ชคดี 
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3. การกล่าวขอตวัอย่างสุภาพเพื�อกล่าวลา 

 A : I’m afraid I’ll have to go now. See you some other time. 

 B : Don’t worry if you have to go. I’ll see you sometime. 

 A : Hope to see you again. So long. 
 

สาํนวน “I’m afraid” เป็นการขอตวัเพื�อลาจากอยา่งสุภาพ 

คาํว่า “So long” เป็นคาํกล่าวลาซึ�งมีความหมายบอกใหท้ราบว่าจะตอ้งมีโอกาสมาพบกนัอกีครั� ง          

so long ในที�นี�หมายถึง “จนกว่าจะพบกนัอกี” 

 

Activity 4  ฟังบทสนทนาเกี�ยวกบัการกล่าวลาต่อไปนี� แล้วฝึกพดู 

 

 

 

 

 

 

Nipa  : Dang, thank you very much for everything, but I’m afraid I’ll have to leave you now. 

Dang : Are you sure you don’t want another cup of coffee before you leave? 

Nipa  : Oh, no thanks. There is still some more work I’ve got to finish. 

Dang : All right, I don’t hold you then. Hope to see you again some day. 

Nipa  : I hope so. Thanks again. Goodbye. 

Dang : Bye-Bye! 

 
 

สาํนวน “I don’t hold you.” มีความหมายว่า ไมรั่� งคุณไว ้หรือไม่ทาํใหคุ้ณตอ้งเสียเวลา ในกรณีนี�ผูพ้ดูมี

ความเขา้ใจ และเห็นใจที�อีกฝ่ายมคีวามจาํเป็นตอ้งกล่าวลาเนื�องจากมีภารกิจอื�นที�จาํเป็นตอ้งทาํ 
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Activity 5        ให้ผู้เรียนเลอืกคาํกล่าวลาที�เหมาะสมกบับุคคล หรือสถานการณ์ที�กาํหนด                           

       โดยการเขยีนตวัอกัษรหน้าบทสนทนาลงในช่องว่างหน้าบุคคลที�เหมาะสมที�จะใช้ 

      บทสนทนานั�น ๆ  

 

1. ...............   แดงและนิภาเพื�อนร่วมงาน a.   I’m afraid I can’t stay longer. 

    ซึ�งมาพบกนัในวนัหยดุ  I have some more work to finish. 

2. ...............  สุวฒัน์ในงานเลี�ยงอาหาร b. - All the best. Do write if you have time. 

    แต่จาํเป็นตอ้งขอตวัลากลบั     - I will. Take care of yourself. 

    ก่อนที�งานจะเลิก c. - I have to be on my way now. See you  

3. ...............  วิไลกบัแมรี� เพื�อนรักซึ�งจะจากกนั     on Monday. 

    เป็นเวลานาน  - See you, bye. 

 

Activity 6       ในการพบกลุ่ม ให้ผู้เรียนฝึกบทสนทนาตามตวัอย่างในกจิกรรมที� � เป็นคู่  ๆ  

        โดยเปลี�ยนชื�อนิภา และแดงจากบทสนทนาเป็นชื�อของตนเอง 
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เรื�องที� � 

Who’s that good looking young lady? 
 

Presentation 1 

 ในการแนะนาํตนเอง หรือการแนะนาํใหค้นรู้จกักนั โดยทั�วไปมีวิธีการพดูดงันี�  

1. การแนะนําตนเองให้ผู้อื�นรู้จกั   ผูพ้ดูจาํเป็นตอ้งบอกชื�อของตนเอง และตามดว้ยขอ้มลูรายละเอียด

เกี�ยวกบัตวัเอง เพื�อใหผู้ฟั้งไดท้ราบว่าเป็นใคร ทาํอะไร มาจากไหน ... เช่น 

 

 

 

 

 

2. การแนะนําให้บุคคลสองคนได้รู้จกักนั  วิธีการแนะนาํที�ถกูตอ้งผูที้�ทาํหนา้ที�แนะนาํควรเอ่ยชื�อผูที้�

ไดรั้บการแนะนาํใหช้ดัเจน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

     ประโยค How do you do? มีรูปเป็นประโยคคาํถามกจ็ริง แต่ใชเ้ป็นสาํนวนทกัทายในโอกาสที�มีการ

แนะนาํใหรู้้จกักนั และผูก้ล่าวตอบจะตอบดว้ยประโยค How do you do? เช่นเดียวกนั หรืออาจตอบว่า 

Pleased to meet you. หรือ I’m pleased to meet you. ซึ�งแปลว่า “ยนิดีที�ไดรู้้จกั” บางครั� งในการแนะนาํ

ในบรรยากาศที�ค่อนขา้งเป็นกนัเอง ผูที้�ไดรั้บการแนะนาํนั�นอาจไม่ตอ้งกล่าวคาํ “How do you do” หรือ 

“Pleased to meet you.” ก็ได ้แต่สามารถกล่าวแบบกนัเองหลงัจากมีการแนะนาํแลว้ โดยใชค้าํสั�น ๆ ว่า 

Hello ก็ได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

 

 

 

“Hello, my name’s Mary Scott. (หรือ I’m Mary Scott.) 

I came from England. I’m studying at Bangkok University.” 

 

Mary : Tom, I’d like you to meet Marisa. Marisa,      

   this is Tom. 

เมื�อมีการเอ่ยแนะนาํแลว้ ผูที้�ไดรั้บการแนะนาํอาจพดูดงันี�  

Mr. Tom  : How do you do? 

Miss Marisa : Pleased to meet you, Mr. Tom. 
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3. การแนะนําบุคคลหนึ�งให้บุคคลมากกว่าสองคนขึ�นไปได้รู้จกักนั อาจเป็นการแนะนาํระหว่างกลุ่ม

เพื�อนฝงู เช่น 

 

 

 

 

 

 

John  : I’d like to introduce my brother, Jack. 

   Jack this is Mike, Jane, Rose and her sister, Mary. 

   หรือการแนะนําวทิยากร/แขกรับเชิญในที�ประชุมสัมมนา ซึ�งอาจใช้ได้หลายคาํตอบ เช่น 

o I am happy to 

o I have great pleasure to  

o It is my great pleasure to 

o It gives me great pleasure to 

 

 

 

 

 

introduce Mr/Ms…………………………… 

present to you Mr……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack : Mary, this is Mike Johnson, my roommate.  

  Mike, I’d like you to meet Mary Scott,  

  my sister-in-law. 

Mike : Hello, Mary. 

Mary : Hello, Mike. 
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Activity 7 ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาต่อไปนี� แล้วฝึกพูดตามหลาย ๆ ครั�ง จนสามารถใช้สํานวน 

   ในการแนะนําตนเองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 8      ให้ผู้เรียนฝึกการแนะนําตนเองโดยเลยีนแบบสํานวนที�ให้ในกจิกรรมที� �  

        แต่เปลี�ยนชื�อในเนื�อเรื�อง เป็นชื�อของผู้เรียนเอง และครอบครัวของผู้เรียน และ 

        เสริมสํานวนคาํพูดอะไรกไ็ด้ที�เกี�ยวกบัตวัเอง และครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 9 สํานวน “Have we met before?” 

 

 หมายถึง การถามบุคคลที�เราไดเ้คยพบ หรือเคยรู้จกักนัมาก่อน แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นบุคคลนั�นหรือเปล่า 

ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาในเชิงแนะนาํตนเองต่อไปนี�  และฝึกพดูจนจาํสาํนวนได ้

 Wiwat  : Excuse me, do I know you somewhere? Have we met before? 

 Wilai  : Oh, I’m not sure that we met. 

 Wiwat  : I think we were in the same computer course. 

 Wilai  : Oh, yes. I remember you now. 

 Wiwat  : My name’s Wiwat. It’s nice to meet you again. 

 

Good morning. My name is Marisa. I’m fifteen years old.           

I’m Thai and I’m from Thailand. My father is an engineer. 

My mother is a teacher. I have one brother, Manop and two 

sisters, Malinee and Maleewan. My family is now living in 

Bangkok. 

Good morning. My name is………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….. 
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Activity 10      ให้ผู้เรียนฟังสํานวนการออกเสียงในบทสนทนาให้เข้าใจ แล้วกาเครื�องหมาย   

        ลงหน้าข้อความที�ได้ยนิ 

1. a.  Where she from? 

b.  Where’s she from? 

2. a.  What’s her name? 

b.  What’s she’s name? 

3. a.  She has twenty years old. 

b.  She is twenty years old. 

4. a.  Her surname it’s Smith. 

b.  Her surname is Smith. 

5. a.  They from Japan. 

b.  They’re from Japan. 

6. a.  Who’s that good looking young lady? 

b.  Who has that good look in young lady? 
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เรื�องที� � 

Are you free today? 
 

 ในการกล่าวคาํเชื�อเชิญผูอ้ื�นมีการปฏิบติักนัโดยทั�วไปในโอกาสต่าง ๆ เช่น การเชิญไปงานเลี�ยง/งาน

สงัสรรค ์การเชิญไปดูหนงัดูละคร การเชิญไปเที�ยว มีสาํนวนการเชิญที�แตกต่างกนัไปตามภาษาและ

วฒันธรรม ดงัตวัอยา่งของสาํนวนต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. การกล่าวเชิญ 

o Are you free today? 

o Are you doing anything this evening? 

o Would you like to come to dinner with me this evening? 

o I would like to invite you to lunch tomorrow. 

o May I invite you to dinner at my house? 

o How would you like to see a picture with me tonight? 

o How about seeing a movie with me? 

o May I take you to the seashore this weekend? 

 

�. การตอบรับคาํเชิญ 

o I shall be very glad to. 

o I’d be pleased to come. 

o I’d love to go. 

o That will be very nice. 

o That would be lovely. 

o That’s kind of you. Thank you very much. 

การตอบรับแต่ละประโยค ผู้พูดควรจะต่อถ้อยคาํขอบคณุผู้เชิญทกุ 

ครั�งด้วย คอื Thank you very much. 
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Presentation 1   ตวัอยา่งบทสนทนาการเชื�อเชิญ 

 Tom : Mary, are you doing anything tomorrow evening? I’d like you to come to dinner at                 

    my house and meet my family. 

 Mary : Oh, I’d love to come. Thank you very much. What time shall I be there? 

 Tom : Around six-thirty. Is that all right? 

 Mary : Fine. I’ll look forward to it. 

 

 

 

 

 

 

 

�. การตอบปฏิเสธคาํเชิญ 

ควรใช้คาํที�ฟงัดแูล้วปฏเิสธอย่างนุ่มนวล เช่น 

o I’m afraid I won’t be free tonight. 

o Unfortunately, I’m not free today. 

o I wish I could. But I’m already engaged this evening. 

o I’m afraid I won’t be able to go. 

o Well, that’s very kind of you. But I’m afraid I’ve already 

had other appointment. Thanks any way. 

o Oh, I’m afraid I’ve made other plans. Maybe I can to 

with you some other time. 
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Activity 11    ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาระหว่าง Mike และ Jane เพื�อนร่วมงานซึ�งเชื�อเชิญกนั 

    ไปรับประทานอาหารเยน็ แล้วฝึกออกเสียง และท่องจาํตามบทสนทนาต่อไปนี� 

 

Mike : Jane, are you free tomorrow evening? I’d like you to come to dinner and meet with my friend,  

   Peter. 

Jane  : Oh, how nice. I’d love to go. What time will the dinner start? 

Mike : At seven-thirty. So I will pick you up around seven. Would that be all right? 

Jane  : That would be fine. 

Mike : Okay. See you tomorrow. 

Jane  : Okay. See you. Bye – bye. 

 

Activity 12      ในการพบกลุ่มให้ผู้เรียน � คน สนทนาเชื�อเชิญกนั โดยใช้บทสนทนาใน 

        กจิกรรมที� �� เป็นแบบให้คนหนึ�งเป็น Mike อกีคนหนึ�งเป็น Jane และสลบักนั 

        เป็นบุคคลในบทสนทนาหลาย ๆ ครั�ง จนจาํบทขึ�นใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mike  :  Jane, are you free ……………………… 

Jane : Oh, how nice ……………………… 
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Activity 13   ข้อความต่อไปนี�เป็นบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง Mike และ Jane ให้ 

     ผู้เรียนจดัลาํดับข้อความให้ถูกต้องในรูปของสนทนา โดยใส่ตวัเลขบอกลาํดบัที� 

      ถูกต้องของข้อความลงในช่องว่างที�กาํหนดให้ 

 

 

 

 

 

a. …………… That would be fine. 

b. …………… What time does the party start? 

c. …………… If you’re free tonight, I’d like to invite you to a party. 

d. ……………  I’ll pick you up around seven. Would that be all right?  

e. …………… Okay. See you tomorrow. 

f. …………… Oh, how nice. I’d love to go. 

Activity 14      ในการพบกลุ่ม ให้ผู้เรียนฝึกสนทนากล่าวคาํเชิญเพื�อน โดยใช้สํานวนใน 

        กจิกรรมที� �� เป็นแบบ แต่เปลี�ยนจุดประสงค์ในการเชิญให้หลากหลายออกไป  

        และสลบักนัเป็นผู้เชิญ และผู้ถูกเชิญ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I’ll pick you up at around seven.               

Would that be all right? 

That would be fine. 

 

 

o I’d like to invite you to go shopping / swimming 

o Would you like to  play tennis / golf / football 

o If you’re free, I’d like  go out to dinner / a movie /  

to invite you to join a party / visit Ayutthaya 

o Yes, I’d love to ………………………………… 

o Oh, well thanks, I’d love to ……....................... 

o Oh, how nice. I’d love to ……………………… 

o I’m afraid I won’t be free …………………….. 

o Sorry I’m not free ……………………………... 

o I wish I could. But I ……………………………. 
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บทที� � 

Congratulations! You’ve done so well. 
 

สาระสําคญั 
   

 การแสดงความชื�นชมและกล่าวชม (Compliment and Praise) การแสดงความขอบคุณ (Appreciation 

and Gratitude) และการกล่าวขอโทษ (Apology and Forgiveness) ถือเป็นมารยาทสังคมที�ปฏิบติักนัอยู่

โดยทั�วไป ซึ� งในภาษาองักฤษมีสํานวนหลากหลาย มีนํ� าหนักมากน้อยต่างกัน ผูเ้รียนควรเลือกใช้ให้

เหมาะสมกบัโอกาส และควรรู้จกัวิธีตอบรับที�เหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
        

  ผูเ้รียนสามารถ 

1. ใชส้าํนวนการแสดงความชื�นชมยนิดีและกล่าวชมได ้

2. ใชส้าํนวนการแสดงความขอบคุณได ้

3. ใชส้าํนวนกล่าวขอโทษ และการยกโทษได ้
 

ขอบข่ายเนื�อหา     
  

 เรื�องที� � Let’s celebrate.          

 เรื�องที� � I do appreciate it.         

  เรื�องที� � Please apologize. I didn’t really mean it.   
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เรื�องที� �    

Let’s celebrate. 
 

  การแสดงความยนิดีและชมเชย (compliment and praise) โดยทั�วไปใชใ้นโอกาสที�เป็นเรื�อง

น่าชื�นชม หรือโอกาสที�เป็นมงคลต่าง ๆ เช่น ในโอกาสที�ไดรั้บความสาํเร็จ วนัครบรอบหรือวนัที�ระลึก    

ต่าง ๆ ซึ�งถือเป็นมารยาททางสงัคมที�มกักล่าวแสดงความยนิดีใหแ้ก่กนั มีสาํนวนที�ควรรู้ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. การแสดงความยนิดีและชมเชยในความสําเร็จ 

o Congratulations! 

o Well done! 

o Good! 

o Great! 

o Wonderful! 

o Terrific! 

o Excellent! 

�. การกล่าวชื�นชมและชมเชยในเรื�องทั�ว ๆ ไป เช่น 

o That’s a very nice dress. 

o You’re very smart. 

o You’ve got beautiful eyes. 

o What a fantastic dinner. 

o You really are an excellent cook. 

o You’ve done so well. 
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Activity 15      ให้ผู้เรียนฟังตวัอย่างบทสนทนาเกี�ยวกบัการแสดงความยนิดี ชมเชย และการ 

        ตอบรับในโอกาสต่าง ๆ แล้วฝึกพดูและจาํสํานวนไว้ใช้ 

 

1. A : Congratulations! I knew you’d made it. 

B : Thanks a lot. I must say I am very happy. 

A : Of course. I know you worked so hard for it. I’m sure you’ll do very well. 

B : Thanks again. I’ll try to do my best. 

 

2. A : What a pretty dress you’re wearing. 

B : Oh, thanks, I made this dress myself. 

 

3. A : This is delicious. You really are a good cook. 

B : Thanks. I’m glad you like it. 

 

4. A : Your new car is really super. 

B : It’s nice, isn’t it? And it’s very comfortable. 

 

5. A : This is excellent. I don’t know how you managed to finish it within a short time. 

B : Thank you. It’s very kind of you to say so. 

��.                  �. การกล่าวตอบขอบคณุในคาํชมเชย 

o Thanks. 

o Thanks a lot. 

o Thanks. That’s very kind of you. 

o Thanks, It’s very nice of you. 
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Activity 16       ในการพบกลุ่ม ให้ผู้เรียนจบัคู่ฝึกสนทนา สํานวนการแสดงความยนิดี                   

และชมเชยในโอกาสต่าง ๆ โดยเลอืกจากสํานวนที�ฝึกหดั และจดจาํไว้ใน

กจิกรรมที� �� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity  17     ให้ผู้เรียนฟังสํานวนการกล่าวชื�นชม ซึ�งจะพูดซํ�าหลาย ๆ เที�ยว แล้วจบัคู่             

        คาํชื�นชมจากเทปเสียงกบัคาํขอบคุณต่อไปนี� โดยให้นําหมายเลขหน้าข้อ               

        ของประโยคคาํชื�นชมในเทปเสียงมาใส่หน้าข้อ a, b, c ……… ของคาํขอบคุณ  

        หรือการตอบรับที�ให้ต่อไปนี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congratulations! I knew you ……………….. . 

Thanks a lot. I must say 

……………………………. . 

What a pretty dress you’re wearing. 

Oh, thanks. I made ………………… 

. 

คาํชื�นชม 

1. That’s a …………………… . 

2. What a …………………… . 

3. That was ………………….. . 

4. Congratulations on……….. . 

5. You look …………………. . 

คาํขอบคุณและตอบรับ 

a. ……… I’m glad you enjoyed it. 

b. ……… Thanks. I never thought I’d get it. 

c. ……… That’s very kind of you. 

d. ……… I’m glad to hear that. It’s my birthday present. 

e. ……… Thanks. It must be my new dress then. 
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เรื�องที� �   

I  do  appreciate  it. 

  ในการแสดงความขอบคุณ (Appreciation and Gratitude) แบบไทย ๆ โดยมากมกัใชก้ารกราบไหว้

แทนการแสดงความขอบคุณ หรืออาจแสดงออกในการกระทาํ (การกราบหรือไหว)้ พร้อมทั�งการกล่าว

ขอบใจ หรือขอบคุณ หรือขอบคุณมาก หรือขอบพระคุณมาก ในการแสดงความขอบคุณเป็นภาษาองักฤษ 

จึงเลือกใชส้าํนวนที�ติดปากอยูเ่สมอ คือ Thank you, Thanks หรือ Thank you very much หรือ Many thanks 

  ถา้ต้องการให้การกล่าวขอบคุณมีนํ� าหนักมากขึ�น เพื�อให้สมกับความมีนํ� าใจของผูที้�มีพระคุณ               

อาจเลือกใชส้าํนวนที�หลากหลาย และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี�  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กล่าวขอบคณุเมื�อได้รับของขวญั 

o Oh, it’s very sweet of you. Thank you very much. 

o How nice! It’s very kind of you. I really like it. 

o Oh, how lovely. It’s just what I wanted. Thank you so much. 

o How thoughtful of you! Thanks ever so much. 

 

 

    กล่าวขอบคณุเป็นกรณพีเิศษ 

o I’m really grateful for your help. Thank you very much indeed! 

o I really don’t know how to thank you. You’ve been so kind. 

o I really can’t thank you enough. You’re been so kind. 

o Thanks for all you’ve done for us. We do appreciate your kindness. 

o I don’t know what we’ll do without you. Thank you ever so much. 
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  เมื�อมีผูก้ล่าวขอบคุณในโอกาสต่าง ๆ เราควรตอบรับคาํขอบคุณที�เหมาะสมไดด้งันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กล่าวขอบคณุตามมารยาททั�วไป 

o I really appreciate. 

o We would like to thank you for all your help. 

o Thanks for everything. 

o That’s very kind of you. 

o I do appreciate it very much. 

 

    การกล่าวตอบรับโดยทั�วไป 

o You’re welcome. 

o Don’t mention it. 

o Not at all. 

o That’s all right. 

o It’s my pleasure. 

o I’m glad to do it. 

 

    การกล่าวตอบรับโดยทั�วไป 

o Please don’t mention it. It was a pleasure. 

o I’m glad to be of some help. 

o I was only too glad to help. 
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Activity  18        ให้ผู้เรียนฟังสํานวนการกล่าวขอบคุณ และการตอบรับคาํขอบคุณ แล้วหัดพูด  

        ตามจนจาํสํานวนได้ และสามารถฝึกพูดได้โดยไม่ต้องฟังแถบเสียง 

 

 

สํานวนที� �  A : Thank you very much for your help. 

    B : Not at all. 

สํานวนที� �  A : Thanks for everything. I do appreciate it. 

    B : Don’t mention it. 

สํานวนที� �  A : Thanks a lot for the present. I really like it. 

    B : It’s my pleasure indeed. 

สํานวนที� �  A : Thanks indeed for the present. I really like it. 

    B : I’m glad you do. It’s my pleasure indeed. 

สํานวนที� �  A : Thanks for calling. 

    B : You’re welcome. 

 

 

 

 

 

 

    การกล่าวตอบรับคาํขอบคณุที�ได้รับของขวญั 

o I’m glad you like it. 

o I’m glad you do. 

o I thought you might like it. 

o It’s my pleasure indeed. 
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Activity 19      ในการพบกลุ่มให้ผู้เรียนผลดักนักล่าวคาํขอบคุณ และตอบรับคาํขอบคุณ  

        ตามตวัอย่างสํานวนแถบเสียงที�ได้ฟังในกจิกรรมที� �� 

 

Activity 20      ในการพบกลุ่มให้ผู้เรียนจบัคู่ฝึกสนทนาแสดงการขอบคุณ และตอบรับ                     

        คาํขอบคุณกนัตามสถานการณ์ที�กาํหนดให้ดังต่อไปนี� 

สถานการณ์ที� � 

o แดงขอบคุณสุรียที์�ยอมใหโ้ดยสารรถไปดว้ย 

o สุรียต์อบว่าเต็มใจที�จะช่วยเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Thanks indeed  … 

o Thanks a lot … 

o Thank you for … 

o I do appreciate it.  

 

 

 

 

 

o You’re welcome. 

o Don’t mention it. 

o It’s my pleasure. 

o Not at all. 
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สถานการณ์ที� � 

o สุวฒัน์ขอบคุณสมพงษส์าํหรับความช่วยเหลือบางอยา่ง 

o สมพงษต์อบรับว่าไม่เป็นไรหรอก เต็มใจช่วยบา้งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ  

 

 

 

 

สถานการณ์ที� � 

o สนองขอบคุณสุนียที์�ใหข้องขวญัวนัเกิด 

o สุนียต์อบรับว่าคิดว่าคุณคงชอบ 
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เรื�องที� �    

Please apologize, I didn’t really mean it. 
 

  การกล่าวคาํขอโทษ (apology) และการตอบรับคาํขอโทษ หรือการยกโทษ (forgiveness)                        

ในภาษาองักฤษมีสาํนวนการใชที้�หลากหลาย เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คาํขอโทษที�ใช้โดยทั�วไป 

 ใชใ้นความหมายที�ขอใหพู้ดซํ� าเนื�องจากฟังไม่ถนดั 

o Sorry. 

o I’m sorry. / I’m very sorry. 

o I beg your pardon. 

o I do beg your pardon. 

o I’m really sorry. 

o I’m so sorry. 

 

 กล่าวขอโทษในกรณทีี�ทําให้อกีฝ่ายต้องเสียใจ 

 หรือเสียประโยชน์อนัเนื�องมาจากการทาํผิดของเรา หรือการเขา้ใจผดิ เช่น 

o Please forgive me. 

o I do apologize. I didn’t really mean it. 

o I’m very sorry.  I didn’t mean to hurt your feelings. 

o Please accept my apology. 
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Activity 21      ให้ผู้เรียนฟังสํานวนการกล่าวขอโทษ และการยกโทษ แล้วฝึกพดูตาม 

 

 A : I’m sorry to keep you waiting. 

 B : Don’t worry about it. I only arrived a few minutes ago. 
 

 A : Thank you for the book. 

 B : I’m sorry I didn’t bring it sooner. 

 A : Oh, that’s all right. 
 

 A : Please forgive me for arriving late. 

 B : It’s OK. The show has just started. 
 

 A : Oh, I completely forgot about the party yesterday. I hope you forgive me. 

 B : Don’t worry. I know how easy it is to forget something when you have so many things to do. 

 

 

 

 ในการกล่าวตอบคาํขอโทษ 

 มีสาํนวนที�อาจเลือกใชไ้ดด้งัต่อไปนี�  

o That’s OK. 

o That’s all right. 

o Don’t worry about it. 

o Don’t worry. It’s all right. 

o Forget it. / Please forget it. 

o I know you didn’t mean it. 

o That’s OK. Don’t mention it. 
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Activity 22  ในการพบกลุ่มให้ผู้เรียนผลดักนัแสดงเป็น A และ B โดยใช้บทสนทนาใน 

กจิกรรมที� �� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 23      ให้ผู้เรียนเป็นผู้กล่าวตอบรับคาํขอโทษ โดยใช้สํานวนต่อไปนี� 

 

- Don’t worry about it. It’s no big thing. 

ถา้เป็นการตอบรับคาํขอโทษต่อความผดิพลาดต่าง ๆ  

- Oh, that’s all right. I understand. 

ถา้เป็นการตอบรับคาํขอโทษเชิงออกตวัที�ไม่อยากจะทาํบางสิ�งบางอยา่งตามที�ตั�งใจจะทาํ 

 

 

 

Don’t worry about it. I only arrived 

 a few minutes ago. 
I’m really sorry to keep you waiting. 

 

  

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 
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ตวัอย่าง 

  A  : Oh, how clumsy of me. The water is all over your book. 

  You : Don’t worry about it. It’s no big thing. 

1.   A  : Please forgive me for not calling you yesterday. I was so busy doing my work. 

You : ………………………………………………………………………………….. 

2.   A  : Oh, no. I spilled some milk on your book. 

You : ………………………………………………………………………………….. 

3.   A  : I’m sorry that I broke one of your glasses. 

You : ………………………………………………………………………………….. 

4.   A  : I’m terribly sorry that I couldn’t come for the dinner yesterday. My car just                 

   wouldn’t start. 

You : ……………………………………………………………………………………   
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บทที� � 

Are you all right? 
 

สาระสําคญั 
   

 การถามทุกข-์สุข และการพดูเสนอใหค้วามช่วยเหลือผูอ้ื�นในยามที�ตอ้งประสบกบัปัญหา เป็นการ

กระทาํที�ดี และมีอยูท่ั�วไปในสงัคมปัจจุบนั การพดูขออนุญาต และการพดูแทรกอยา่งสุภาพ ก็นบัเป็น

มารยาทที�ดีในสงัคมเช่นกนั วิธีการพดูทั�ง � ลกัษณะนี�  ผูเ้รียนควรศึกษาใหเ้ขา้ใจเพื�อใหน้าํมาใชไ้ดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง ไม่ก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผดิได ้

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
   

  ผูเ้รียนสามารถ 

1. ใชส้าํนวนการถามทุกข-์สุขได ้

2. ใชส้าํนวนการพดูเสนอใหค้วามช่วยเหลือได ้

3. ใชส้าํนวนการพดูขออนุญาตได ้

4. ใชส้าํนวนการพดูแทรกอยา่งสุภาพได ้

 

ขอบข่ายเนื�อหา 
  

 เรื�องที� � I feel terrible.          

 เรื�องที� � Can I help you, sir?         

 เรื�องที� � Am I allowed to go?         

  เรื�องที� �  Excuse me, sir.  
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เรื�องที� �   

I feel terrible. 

  ในการถามทุกข-์สุขของผูอ้ื�นในโอกาสที�เห็นว่าผูที้�เราถามนั�นดูท่าทางเหมือนไม่ค่อยสบาย อาจมวีิธี

ถามเพื�อแสดงถึงความห่วงใย เช่น สาํนวนต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บางครั� งผูพ้ดูเองเป็นผูก้ล่าวถึงความไม่สบายใจ หรือไม่สบายกายของตนเองหรือผูอ้ื�น เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o What’s the matter? What’s the matter with you? 

o Are you all right? Are you OK? 

o Are you feeling all right? 

o What’s wrong with you? 

o How do you feel? 

o How are you feeling? 

 

                   ในกรณไีม่สบายใจ 

o  I really feel bad about it. 

o I’m not very well. 

o She’s really upset. 

o I’m very upset about the whole thing. 

o He’s worried about it. 

o I’m not happy about it. 
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     สาํนวน feel bad about ………….. หมายถึง เสียใจ ไม่สบายใจ ไม่พอใจอยา่งมากเกี�ยวกบัเรื�องใด

เรื�องหนึ�ง 

     สาํนวน upset about ….. หมายถึง เสียใจอยา่งสุดซึ�งเกี�ยวกบัเรื�องที�เกิดขึ�น 

     คาํว่า sick และ ill ในสาํนวน “I feel very sick. / I feel very ill. อาจใชแ้ทนกนัได ้แต่ sick มีที�ใช้

เฉพาะในบางกรณีดงันี�  

1. ใชใ้นความหมายว่า “คลื�นไส”้ หรือ “อาเจียน” เช่น I’m feeling sick. หมายความว่า ผูพ้ดู

รู้สึกคลื�นไส ้และในสาํนวน I’m going to be sick. มีความหมายว่าผูพ้ดูกาํลงัจะอาเจียน แมค้าํว่า 

“vomit” แปลว่า อาเจียน แต่ในภาษาพดูไมนิ่ยมใช ้

2. ใชใ้นความหมายว่า “เมา” เช่น I’m feeling seasick. (เมาเรือ) แต่คาํว่า homesick แปลว่า 

คิดถึงบา้น 

3. ใชใ้นความหมายว่า “เบื�อ” หรือ “ทนไม่ได”้ เช่น I’m sick of him, I’m sick of staying home. 

 

 

 

 

 

 

 

                   ในกรณไีม่สบายกาย 

o  I feel terrible.      I feel sick.  

o I have a headache.     I feel very ill. 

o I have a sore throat.    I feel very weak. 

o I’ve got a pain.     It hurts very badly. 

o I have a flu. 

o I have a fever. 

 

ในการกล่าวตอบถอ้ยคาํที�แสดงความไม่สบายใจมีสาํนวนการใช ้ดงันี�  

o Don’t worry. / Don’t worry about it. 

o Don’t feel so bad about it. 

o Don’t be so upset. 

o I’m sorry to hear that. 

o You’ll be all right. 
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Activity 25  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาระหว่าง Bob และ Anne จดจาํสํานวน และฝึกพดูตาม 

 

 

 

 

 

 

Anne : You look a little pale. Are you OK Bob? 

Bob  : To tell you the truth, I feel terrible. 

Anne : Why? What’s the matter? 

Bob  : I have a bad headache and a sore throat. 

Anne : Why didn’t you tell me? 

Bob  : I thought I would feel better after I got up, but I feel worse this morning. 

Anne : Oh, your head feels warm, too. You’ve got a fever. Did you take anything for it? 

Bob  : Yeah. But it didn’t do any better. My whole body feels very awful. 

Anne : You’d better go and lie down. I’ll call the doctor and see what she says. Let me just take your  

   temperature first. 

 

Activity 26     ในการพบกลุ่ม ให้ผู้เรียนจบัคู่แสดงบทบาทสมมตเิป็น Bob และ Anne ฝึกสนทนา 

       โต้ตอบกนัตามที�ฟังในแถบเสียงของกจิกรรมที�ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You look a little pale …………………………. 

To tell you the truth …………………………. 

……………………… …………………………. 

……………………… …………………………. 
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Activity 26     ในการพบกลุ่ม ให้ผู้เรียนฝึกสนทนากบัเพื�อนบอกอาการความไม่สบายของตนเอง 

       ตามที�ได้ระบุไว้ในกรอบ โดยให้การสนทนาเริ�มดงันี� 

Student A   : I don’t feel very well today. 

Student B  : Why? What’s the matter? 

Student A  : I have …………………………………………………  

 

 

 

 

 

Activity 28          ให้ Student A และ Student B เปลี�ยนบทบาทกนัสนทนา โดยให้ B                        

เป็นฝ่ายป่วยและ A เป็นฝ่ายให้คาํแนะนํา โดยใช้สํานวนที�กาํหนดให้ดังนี� 

  

 B : I have a headache. 

 A : I’m sorry to hear that.  Did you take any aspirin? 

          You should take an aspirin. 

          You’d better go and lie down. 

          You’d better so to see the doctor. 

          You should take a good sleep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   a fever   4.   a toothache 

2.   a bad cold  5.   a sore throat 

3.   a backache  6.   an allergy 
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    เรื�องที� �   

Can I help you, sir? 
 

  การพดูเสนอตนเพื�อใหค้วามช่วยเหลือ หรือใหบ้ริการผูอ้ื�น (offering help/assistance) มีสาํนวน

เฉพาะที�ใชก้นัเสมอ ๆ ดงัต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. การนําเสนอในรูปของคาํถาม เช่น 

o Can I help you? 

o May I help you? 

o What can I do for you? 

o Would you like me to help? 

o Do you want me to do it? 

�. การเสนอในรูปของคาํสั�ง เช่น 

o Let me help you. 

o Have some more coffee. 

o Let me get you some drink. 

o If you need help, please let me know. 
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  ในการตอบรับขอ้เสนอ (acceptance) หรือตอบปฏิเสธ (refusal) มีสาํนวนที�อาจใชไ้ดห้ลายสาํนวน 

บางสาํนวนใชเ้พื�อตอบรับ หรือปฏิเสธขอ้เสนอเรื�องอาหาร เครื�องดื�ม บางสาํนวนใชต้อบ หรือปฏิเสธ

ขอ้เสนอการบริการ และบางสาํนวนใชต้อบรับและปฏิเสธเฉพาะกรณี ดงัตวัอยา่ง เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 29   ให้ผู้เรียนฟังข้อความต่อไปนี�แล้วพูดตาม 

1. Can I get you  anything to drink? 

      a glass of water? 

      a cup of coffee? 

      an aspirin for your headache? 
 

2. Could I tell you how  to operate the washing machine? 

        to make an omelette? 

        to draw a picture? 

        to get to my house? 

3. Yes, it’s really  quite easy. 

     very difficult. 

     very delicious. 

 Yes, it     sounds good. 

o Yes, please. 

o Yes, I’d love some. 

o If you don’t mind. 

o That’s very kind of you. / Well, if you insist. 

o No, thanks. 

o Not for me, thank you. 

o I’ve had enough. 

o That’s very kind of you. But I can manage myself. 

o Please don’t bother. 

o Thanks, but it’s OK./ Thanks, but I’m all right. 
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  ในกรณีที�ผูเ้รียนเป็นฝ่ายขอร้อง หรือขอความช่วยเหลือ มีสาํนวนการใชด้งันี�  

  Excuse me, could you ……………………………………………………….? 

  Do you know how to ……………………………………….? 

  Can you ……………………………………………………..? 
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เรื�องที� �  

Am I allowed to go? 

  การขออนุญาต (seeking/ asking/ requesting for permission) ใชใ้นโอกาสที�ผูข้อไม่แน่ใจว่าสิ�งที�ตน

จะกระทาํนั�นจะเป็นการรบกวนผูอ้ื�น หรือเป็นการไม่บงัควรที�จะกระทาํมีสาํนวนการใชโ้ดยทั�วไปดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. สํานวนที�ใช้ในการอนุญาต (asking for permission) ซึ�งในบางครั� งเป็น

การขอร้องไปในตวั เช่น 

o Can I ………….…..  May I ………………………. 

o Is it all right if I …………………………………… 

o Do you mind if I …………………………………… 

o Would you mind if we ……………………………… 

o Am I allowed to …………………………………….. 

o Are we permitted to ………………………………… 

      �. สํานวนที�ใช้ตอบรับคาํขออนุญาต (Granting permission)  

o Yes, go ahead. 

o Yes, of course. 

o Certainly. 

o Please do. 

o Yes, you may. 

o Yes, you can. 

o Of course not. (ในกรณทีี�คาํขอร้องใช้ Would you mind? หรือ 

Do you mind?) 
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Activity 30      ให้ผู้เรียนฟังสํานวนการขออนุญาตจากบทสนทนาต่อไปนี� แล้วฝึกพูดตาม 

 

 A : Can I borrow your suitcase? 

 B : Yes, of course. But I’ll have to clean it first. 

 

 A : Can I use your car tomorrow? 

 B : I’m afraid I shall need it myself.  

 

 A : Can I borrow your bicycle? 

 B : Sorry, I’ve already lent it to my sister. 

 

 A : Can I borrow your knife? 

 B : Here you are. Be careful you don’t cut yourself. 

 

 

 

 

�. สํานวนที�ใช้ตอบปฏเิสธคาํขออนุญาต (Refusing permission)  

o I don’t think so. 

o You’re not supposed to. 

o No, you may not. 

o I’m afraid I can’t let you. 

o I don’t think you’re allowed to. 

o I’m sorry, but it’s not possible. 
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Activity 31      ในการพบกลุ่มให้ผู้เรียนผลดักนักบัเพื�อนฝึกบทสนทนา ระหว่าง A และ B  

        ตามที�ฟังในกจิกรรมที� �� 

 

Activity 32      ให้ผู้เรียนตอบคาํถามโดยใช้ข้อความที�กาํหนดให้เป็นส่วนหนึ�งของคาํตอบ 

 

ตวัอย่าง 

 Friend  : Can I come to your house tonight? (going out) 

 You  : I’m sorry, I’m going out with my friend tonight. 

1. Friend  : May I borrow your pen? (lent it to Dang) 

 You  : ……………………………………………………………………………… 

2. Friend  : May I come in? (take off your shoes) 

 You  : ……………………………………………………………………………… 

3. Friend  : Can I sit beside you? (go ahead) 

 You  : ……………………………………………………………………………… 

4. Friend  : May I use your bicycle? (need it myself) 

 You  : ……………………………………………………………………………… 
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เรื�องที� � 

Excuse me, sir. 

  ในการพดูแทรก หรือขดัจงัหวะการสนทนาของบุคคลอื�น มกัจะกระทาํในกรณีที�มคีวามจาํเป็น

เร่งด่วน ซึ�งไม่สามารถจะรอไดน้ั�น ผูพ้ดูควรเริ�มดว้ยคาํกล่าวในเชิงขอร้องอยา่งสุภาพ เช่น 

o Excuse me, sir/ madam, could you ……………………? 

o Pardon me? 

ดงัตวัอยา่งในบทสนทนาต่อไปนี�  

  A : Excuse me, sir, could you tell me where the post office is? 

  B : Of course, please go straight on this road and turn left in the intersection then you’ll see the  

    post office on your right hand side. 
 

  A : Excuse me, madam, would you mind keeping the window open? 

  B : Sure. / Oh, all right. 

Activity 33      ในการพบกลุ่มให้ผู้เรียนฝึกพูดและตอบอย่างสุภาพกบัเพื�อนตามประโยคที� 

        กาํหนดให้ โดยใช้รูปแบบดงัตวัอย่างต่อไปนี� 

ตวัอย่าง  A : Excuse me, do you mind opening the door? 

   B : Not at all.  

     Of course not. 

     Oh, all right. 

   A : Thanks so much. 

     Thanks a lot. 
 

1. Move over a little bit.  กระเถิบไปหน่อย 

2. Speak louder.  พดูดงัขึ�นหน่อย 

3. Pass this message to the lady next to you.  ส่งขอ้ความนี� ใหสุ้ภาพสตรีที�นั�งติดกบัคุณหน่อย 

4. Help me cross this traffic road. ช่วยพาฉนัขา้มถนนที�มกีารจราจรพลกุพล่านหน่อย 

5. Tell me the time.  ช่วยบอกเวลาหน่อย 
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บทที� � 

It’s very interesting, isn’t it? 
 

สาระสําคญั 

  การแสดงความสนใจและไม่สนใจ แสดงการชอบและไม่ชอบ การพดูแสดงความเห็นใจและให้

กาํลงัใจ ตลอดจนการถามเกี�ยวกบัขอ้หา้ม และขอ้พึงกระทาํ มีรูปแบบเฉพาะซึ�งผูที้�ไม่สนัทดัในการใช้

ภาษาองักฤษอาจใชส้บัสน ทาํใหค้วามหมายเปลี�ยนแปลง และเกิดการเขา้ใจผดิได ้ผูเ้รียนควรศึกษาสาํนวน

การใชซึ้�งมีอยูห่ลายสาํนวน 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
   

   ผูเ้รียนสามารถ 

1. ใชส้าํนวนการแสดงความสนใจและไม่สนใจ ชอบและไม่ชอบได ้

2. ใชส้าํนวนการพดูแสดงความเห็นใจและใหก้าํลงัใจได ้

3. ใชส้าํนวนการพดูเกี�ยวกบัขอ้หา้ม และขอ้พึงกระทาํได ้

 

ขอบข่ายเนื�อหา         
  

 เรื�องที� � Oh, I love it.          

 เรื�องที� � I’m sorry about that.       

 เรื�องที� � What should I do?  
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เรื�องที� �  

Oh, I love it. 

  ในการแสดงความรู้สึกสนใจและไม่สนใจ หรือแสดงความชอบและไม่ชอบกบับางสิ�งบางอยา่ง 

โดยแสดงออกดว้ยคาํพดูนั�น อาจใชค้าํหรือสาํนวนดงัต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �. สํานวนที�แสดงความรู้สึกสนใจ หรือชอบในบางสิ�งบางอย่าง 

o I’m interested in…………………….. 

o She’s interested in cooking. 

o He’s interested in sport. 

o Ladda loves to go shopping. 

o Suree enjoys singing. 

o I like swimming. 

 

 �.  สํานวนแสดงความชอบ และสนใจในรูปของคาํอุทาน 

o Oh, how nice!  

o How lovely! 

o What a wonderful news! 

o How marvelous it is! 
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      การใชส้าํนวนที�ผูพ้ดู หรือผูถ้กูกล่าวถึงแสดงความรู้สึกสนใจ (to interest) ตอ้งใชใ้นรูปของ 

                         +                                +                               +                 แลว้จึงตามดว้ยคาํนาม หรือ               

กริยา + ing เช่น 

     We are interested in that movie. 

     He is interested in singing a song. 

     * การแสดงความรู้สึกชอบสิ�งใดสิ�งหนึ�ง (like หรือ love) ใหใ้ชใ้นรูปของ ประธาน + like / love + คาํนาม 

หรือคาํกริยา + ing เช่น 

      I love swimming. 

      She likes shopping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน Verb to be interested in 

  �.  สํานวนแสดงว่าบางสิ�งบางอย่างน่าสนใจ 

 ใชใ้นรูปของ ประธาน + Verb to be + interesting เช่นสาํนวนต่อไปนี�  

o It was a very interesting story. 

o Pichai is a very interesting person. 

o We met many interesting people. 

 

�.  สํานวนที�แสดงว่าผู้พูดไม่สนใจ หรือไม่ชอบบางสิ�งบางอย่าง 

 ใชใ้นรูปเดียวกนักบัสาํนวนที�แสดงความชอบหรือสนใจบางสิ�ง

บางอยา่งดงัที�กล่าวแลว้ในขอ้ � แต่ทาํเป็นรูปของประโยคปฏิเสธ                       

โดยเติมคาํว่า not คือ 

o I’m not interested in dancing. 

o He’s not interested in football. 

o  She doesn’t like swimming. 

o He doesn’t love cooking. 

o She doesn’t appreciate handicrafts. 
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     คาํว่า boring, awful และ nonsense เป็นคาํปฏิเสธอยูแ่ลว้ จึงไม่ตอ้งแปลงเป็นรูปของประโยคปฏิเสธอีก 

หรือไม่ตอ้งเติม not  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.  สํานวนที�แสดงว่าบางสิ�งบางอย่างไม่น่าสนใจ 

 ใชใ้นรูปเดียวกบัที�กล่าวแลว้ในขอ้ � แต่ทาํในรูปของประโยคปฏิเสธ 

โดยเติมคาํว่า not เช่น 

o It was not very interesting. 

o It wasn’t interesting at all. 

o It was rather boring.   มันน่าเบื�อหน่าย 

o It was very awful.  มันเลวร้ายมาก 

o It was nonsense.  มันไร้สาระ 
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Activity 34      ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาแล้วฝึกพูด และจดจาํสํานวนแสดงความชอบ ไม่ชอบ  

        สนใจ ไม่สนใจ จากบทสนทนาดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 35      ในการพบกลุ่มให้ผู้เรียนจบัคู่สนทนากนั โดยใช้บทสนทนาจากกจิกรรมที� ��  

        แล้วสับเปลี�ยนกนัเป็นคนถาม และคนตอบ 

 

 

 

Are you interested in learning English? 

Yes, but I can’t always understand it. 

Neither can I. Why don’t we have a tutor 

to teach us? 

I think that’s a good idea. 

 

A 
 

B 

Do you like dancing? 

Oh, I love it, but don’t know how. 

I don’t know either. Let’s take a dancing lesson. 

I wish I could, but I don’t really think that 

I could be a good dancer. 

 

A 

 

B 
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เรื�องที� � 

I’m sorry about that. 

  การแสดงความเห็นใจและใหก้าํลงัใจผูอ้ื�นในยามที�ผูน้ั�นเกิดความทุกขร้์อน ถือเป็นมารยาทที�ดีที�พึง

ปฏิบติั ในภาษาองักฤษถอ้ยคาํที�แสดงความเห็นใจ เสียใจดว้ย หรือใหก้าํลงัใจนั�น ประโยคที�ใชก้นัติดปาก 

ไม่ว่าจะเป็นการเสียใจหรือเห็นใจในเรื�องการเจ็บไขไ้ดป่้วยตามธรรมดา ไปจนถึงเคราะห์กรรมร้ายแรงนั�น 

คือประโยค “I’m sorry.” หรือ “I’m sorry about that.” หรือ “I’m sorry to hear that.” หรืออาจมีคาํอื�นมา

ขยายแลว้แต่สถานการณ์ เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การแสดงความเหน็ใจและเสียใจ 

o I’m awfully sorry to hear that. 

o It’s a pity that you won’t be able to do it. 

o Oh dear! I hope it’s nothing serious. 

o I hope that she’ll get well soon. 

o I’m very sorry about that news. 

 

2. การแสดงความเหน็ใจเชิงปลอบโยน 

o Take it easy and don’t worry about that. 

o Don’t worry, it will be all right. 

o Don’t worry, I’ll take care of it. 

o Don’t worry, it wasn’t your fault. 
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Activity 36  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาต่อไปนี� แล้วฝึกกล่าวตามและจาํสํานวน 

 

 

 

 

 

 

Suree : Excuse me, sir. I’d like to take a few days off. 

Boss  : Why? What’s the matter, Suree? 

Suree : Well, my father’s ill. He’s going to have an operation. 

Boss  : Oh dear. I’m sorry to hear that. How long will you be away? 

Suree : I hope to be back next Monday. 

Boss  : That’s all right, Suree. And I hope your father gets better soon. 

 

Activity 37  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาต่อไปนี�แล้วจดจาํสํานวน 
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Suwat : Hey! What happened to your leg? 

Manop : It hurt while playing football yesterday. 

Suwat : That’s too bad. How did you do that? 

Manop : I fell down as I was running to get the ball. 

Suwat : What a shame. You have to stop playing football for a while, don’t you? 

Manop : Yes, I won’t be able to play for a month. 

Suwat : Sorry about that. 

Activity 38      ในการพบกลุ่มให้ผู้เรียนฝึกสนทนาโดยสับเปลี�ยนกนัเป็นตวัแสดงใน                       

บทสนทนา ตวัอย่างของกจิกรรมที� �� และ �� 

Activity 39      ให้ผู้เรียนจบัคู่ฝึกสนทนาแสดงความเสียใจจากสํานวนต่อไปนี� โดยเตมิประโยค

ให้สมบูรณ์ 

สถานการณ์ตวัอย่าง 

  ในภตัตาคารแห่งหนึ�ง พนกังานเสิร์ฟทาํกาแฟหาใส่เสื�อผา้ของลกูคา้ 

  Waiter : And here is your coffee. Oh goodness! I ……………………………………………. 

  Customer : It’s all over my shirt! 

  Waiter : ………………………….. I’ll get a towel and some water. 

 

Activity 40      ให้ผู้เรียนฝึกสนทนากบัเพื�อน โดยให้เตมิสํานวนการแสดงความเสียใจ                      

ให้สมบูรณ์ 

1. A : I won’t be able to come to your party tonight. I’m afraid I’m not feeling very well. 

B : ……………………………………………………………………………………………. 

A : Yes, I think I’ve got the flu, I’ve got a fever and a terrible headache. 

B : ………………………………………………………………………………………………. 

2. A : Do you know what happened? The airline has lost all my luggage. 

B : ……………………………………………………………………………………………….. 

A : Yes, and I had some new clothes in one suitcase, and some presents for the family in the other. 

B : ……………………………………………………………………………………………. 
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เรื�องที� �  

What should I do? 

  การพดูเกี�ยวกบัขอ้หา้ม หรือขอ้พึงกระทาํ หรือการกล่าวเตือนดว้ยความหวงัดี เป็นวิธีแสดงความมี

นํ� าใจที�ใชก้นัมากในชีวิตประจาํวนั ส่วนใหญ่มกัจะเป็นการใชใ้นโอกาสที�เห็นว่ากาํลงัจะมีอนัตราย หรือใช้

เตือนใหร้ะวงัสุขภาพ ระวงัตวั ระวงัการกระทาํต่าง ๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

 

 

 

 

 

 

Activity 41      ให้ผู้เรียนฝึกสนทนาโดยใช้สํานวนที�กาํหนดให้ต่อไปนี�แทนคาํที�เป็นตวัเน้น 

 

 

  

 You have to be careful about crossing the streets. 

 

 

 

 

o You should be careful. 

o You must go/ should not go. 

o Take care of yourself. 

o We have to ……………….. . 

o Do you think we should? 

o What out!/ look out! 

driving so fast/   what you’re saying/ 

carrying heavy things/  shouting in the public/ 
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Activity 42      ให้ผู้เรียนฝึกเตมิบทสนทนาให้สมบูรณ์ โดยใช้สํานวนคาํแนะนําที�กาํหนดให้                       

ในกรอบ 

ตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your friend : I had a car accident yesterday. 

You : I’m sorry to hear that. Could you tell me about it? 

Your friend : Yes, it was raining hard and I hit the car ahead of me. 

You : You have to be careful about driving in the rain. 

 

Your friend : I had a bad holiday yesterday. 

You : ……………………………………………………. 

Your friend : Yes, it was raining and I slipped on the pavement. 

You : ……………………………………………………. 

 

Your friend : I had a nasty fall yesterday. 

You : …………………………………………………… 

Your friend : Yes, I jumped out of the bus at the bus stop and I fell  

  down and hurt my leg. 

You : ……………………………………………………. 

 

driving in 

the rain 

2. jumping out 

of the bus 

1. walking in 

the rain 
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Activity 43      ให้ผู้เรียนเลอืกคาํตอบที�เหมาะสมกบัข้อความต่อไปนี� โดยเตมิตวัอกัษร a, b, c … 

ที�กาํกบัหน้าคาํตอบในกรอบที�กาํหนดให้ลงในช่องว่างหน้าข้อความแต่ละข้อ 

 

 

 

 

1. …………  I’ll just run there and cross the street to buy it for you. 

2. …………  I can lend you money if you like. 

3. …………  I’m sorry that I didn’t come to your birthday party. 

4. …………  I’m driving to Pattaya tomorrow. 

5. …………  I was very angry at a man yesterday and didn’t know what to do, so I hit him. 

6. …………  Could I give you a ride so you don’t have to take the taxi? 

7. …………  I’m sorry indeed that I forgot to call you back. 

8. …………  I don’t feel good today because I walked in the rain yesterday on the way back from  

    school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Be careful. 

b. That’s OK. Don’t worry about it. 

c. Oh, I don’t want to bother you. 

d. You shouldn’t do that. 
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บทที� � 

How far is it from here? 

สาระสําคญั 
   

  สาํนวนการบอกทิศทาง สถานที� และการบอกเวลา เป็นสิ�งจาํเป็นที�ตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั                 

ซึ�งนบัเป็นสาํนวนที�ตอ้งอาศยัความเขา้ใจ และความตั�งใจจริงของทั�งผูถ้าม และผูถ้กูถามในภาษาองักฤษ  

การบอกทิศทาง สถานที� และบอกเวลา เป็นเรื�องไม่ยาก แต่ตอ้งใชค้วามเขา้ใจ และใชค้วามรู้เฉพาะตวัของ        

ผูบ้อก ผูใ้หค้าํตอบ เช่น ความรู้เฉพาะตวัเกี�ยวกบัเรื�องทิศทางและสถานที� 
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
    

  ผูเ้รียนสามารถ 

1. เขา้ใจวิธีการใชส้าํนวนเกี�ยวกบัเรื�องทิศทาง (direction) และสถานที� 

2. ใชส้าํนวนในการบอกเวลา หรืออ่านเวลาเป็นภาษาองักฤษได ้

ขอบข่ายเนื�อหา 
  

 เรื�องที� � Please walk straight ahead.        

  เรื�องที� �   Can you tell me the time, please?  
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เรื�องที� �  

Please walk straight ahead. 

  ในการบอกทิศทางและสถานที�นั�น สาํนวนที�ใชส่้วนใหญ่มกัจะนิยมใชใ้นรูปประโยคคาํสั�ง และมกั

ใชค้าํบอกลาํดบัก่อนหลงักาํกบั โดยส่วนใหญ่คาํที�ใชม้ากที�สุดในการบอกทิศทางและสถานที� คือ Turn right 

เลี�ยวขวา Turn left เลี�ยวซา้ย Go straight on ตรงไป ดงัประโยคตวัอยา่ง เช่น 

  Turn left at the corner.   เลี�ยวซา้ยที�มุมถนน 

  Turn right at the intersection.  เลี�ยวขวาที�ทางแยก 

  Take the first street on the left.  ไปตามถนนแรกทางซา้ยมือ 

  Walk straight ahead for two blocks. เดินตามไปอีก � แยก/ช่วงถนน 

  Go straight on this road.   ตรงไปบนถนนนี�  
 

Activity 44  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาสั�น ๆ ต่อไปนี� ฝึกพูดตามและจาํจดสํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

   สมมติว่ามีนกัท่องเที�ยวชาวต่างประเทศมาถามทิศทาง หรือสถานที�แห่งหนึ�งถา้คาํถามระบุสถานที�

ที�ผูเ้รียนรู้จกั เช่น จะตอบว่าใหเ้ลี�ยวขวาที�ถนนถดัไป และสถานที�นั�นอยูต่รงหวัมุมถนน ใหผู้เ้รียนตอบว่า 

“Yes, turn right at the next street. It’s just around the corner.” แต่ถา้เป็นสถานที�ที�ผูเ้รียนไม่รู้จกั ใหต้อบว่า 

Sorry, I can’t help you. Perhaps the policeman over there might know. 

  ในการบอกทิศทาง หรือสถานที� ผูเ้รียนควรใชค้าํอธิบายที�แจ่มแจง้ชดัเจน เพื�อไม่ใหเ้กิดความสบัสน

แก่ผูถ้าม หรือนกัท่องเที�ยว ถา้ไม่อาจอธิบายไดห้รือไม่แน่ใจว่าสถานที�นั�นๆ อยูที่�ไหนก็ไม่ควรพยายาม ควร

กล่าวคาํขอโทษ และแนะนาํใหไ้ปถามผูอ้ื�นที�พอจะอธิบายไดจ้ะดีกว่า ในกรณีนี�อาจตอบว่า I’m afraid I 

can’t tell you. หรือ I’m afraid I don’t know. แลว้ต่อดว้ย Would you like to ask someone else? 

Could you tell me where the nearest gas station is? 

Yes, just two blocks down, on the right of the street. 

Thank you very much. 

You’re welcome. 

 

A  

B 
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Activity 45      ให้ผู้เรียนดูประโยคตวัอย่างต่อไปนี� แล้วฝึกพดูโดยใช้คาํหรือกลุ่มคาํที�

กาํหนดให้แทนคาํที�ขดีเส้นใต้ในประโยคตวัอย่าง 

1. Take this street. 

 the first street on the right / 

 the second road on the left / 

 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 
 

       ถา้ผูเ้รียนเป็นผูถ้ามทิศทางหรือสถานที�ต่าง ๆ จากผูอ้ื�น ถา้เป็นสถานที�ที�มีชื�อเฉพาะเช่น 

Ministry of Education หรือ Don Muang Airport ใหใ้ชส้าํนวนดงันี�  

       Excuse me, could you please tell me how to get to (สถานที�) ? 

       ถา้เป็นสถานที�ที�ไม่มีชื�อเฉพาะ เช่น bank หรือ post office, drug store ใหใ้ชส้าํนวนว่า 

       Excuse me, where is the nearest (สถานที�) ? 
 

 

Activity 46      ให้ผู้เรียนใช้สํานวนการถามทศิทางจากประโยคตวัอย่างต่อไปนี� โดยให้ใช้คาํที�

กาํหนดให้ในกรอบเป็นสถานที�ที�จะถาม 

ตวัอย่าง 

        ผูเ้รียน : Excuse me, could you please tell me how to get to the Ministry  

          of Education? 

        ผูต้อบ : Yes. Take the bus number 16. It passes right in front of the 

ministry. 

 

 

 

 

Ministry of 

Education 
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1.  

      ผูเ้รียน : _______________________________________________ 

         ______________________________________________ 

      ผูต้อบ : Turn left at the next intersection and walk down about two  

        blocks. It’s on the right hand side of the street. 

2.  

      ผูเ้รียน : _______________________________________________? 

      ผูต้อบ : Yes, walk to the traffic circle and turn to your left. It’s on your  

        right hand side. 

3.  

      ผูเ้รียน : _______________________________________________ 

         ______________________________________________? 

      ผูต้อบ : Yes. Take the bus number 29 to the end of the bus line. 

4.  

      ผูเ้รียน : _______________________________________________ 

         ______________________________________________? 

      ผูต้อบ : It’s across the street, right next to that large bookstore. 

5.  

      ผูเ้รียน : _______________________________________________? 

     ผูต้อบ : Yes. Walk straight along this street and cross Ratchadamri 

Road. There’s a large statue in front of the park. 

 

Activity 47      ให้การพบกลุ่มให้ผู้เรียนฝึกโต้ตอบบทสนทนาจากกจิกรรมที� �� โดยให้

สับเปลี�ยนกนัเป็นผู้ถาม และผู้ตอบ จนจาํสํานวนได้ 

 

 

Post Office 

bus stop 

Hua Lampong 

Railway Station 

the bank 

Lumpini Park 
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Activity 48      สมมตว่ิาผู้เรียนพบกบันกัท่องเที�ยวผู้หนึ�งที�ละแวกประตูนํ�า ซึ�งนักท่องเที�ยว           

ผู้นั�นสอบถามสถานที�ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนตอบคาํถามของนกัท่องเที�ยวเป็น

ภาษาองักฤษ โดยใช้ภาษาไทยที�กาํหนดให้เป็นแนวทางในการตอบ ดังประโยค

ต่อไปนี� 

นกัท่องเที�ยว : Excuse me, where is the nearest drugstore? 

ผูเ้รียน   : Yes. It’s next street on the left and it’s right there on the corner. 

     (อยูถ่นนถดัไปตรงซา้ยมือ ตรงหวัมุมนี�เองค่ะ) 

นกัท่องเที�ยว : Thank you. Is there a drugstore around?  

ผูเ้รียน   : Yes, there’s one on this street. Just walk straight ahead and you’ll find it. 

     (มีแห่งหนึ�งอยูบ่นถนนนี�  เดินตรงไปขา้งหนา้นี�แลว้คุณจะเจอ) 

1. นกัท่องเที�ยว : Thank you. Just one final thing. Where is the nearest restaurant? 

ผูเ้รียน   : ……………………………………………………………………………….. 

      (ร้านอาหารประเภทไหน? ร้านอาหารไทย หรือร้านอาหารจีน) 

2. นกัท่องเที�ยว : I want a Thai restaurant. 

ผูเ้รียน   : ………………………………………………………………………………. 

      (ถา้อยา่งนั�นคุณตอ้งขา้มถนนนี�ไป จะมีร้านอาหารไทยอยูต่รงซา้ยมือ) 

3. นกัท่องเที�ยว : Oh, yes. I see it. Thank you very much. You’ve been most helpful. 

ผูเ้รียน   : ……………………………………………………………………………… 

      (ไม่เป็นไรค่ะ) 

 

Activity 49      ข้อความต่อไปนี�เป็นบทสนทนาระหว่างฝ่ายประชาสัมพนัธ์และลกูค้าของ

ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ�ง ให้ผู้เรียนจดัลาํดบัข้อความให้ถูกต้องในรูปของ         

บทสนทนา โดยเตมิตวัเลขบอกลาํดบัที�ถูกต้องลงในช่องว่างหน้าข้อความ 

a. …………  I’m afraid it isn’t working. But the stairs are over there behind the cashier’s desk. 

b. …………  Excuse me, could you tell me where the toy department is? 

c. …………  Yes, madam. It’s on the fourth floor next to the kitchenware. 

d. …………  Thank you. And where is the elevator please? 

e. …………  Thank you very much. You’re very helpful. 
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เรื�องที� �   

Can you tell me the time, please? 

  การสอบถามและการบอกเวลา มีสาํนวนการใชใ้นภาษาองักฤษ � ลกัษณะ คือ การใชส้าํนวนบอก

เวลาแบบองักฤษ และการใชส้าํนวนบอกเวลาแบบอเมริกนั ซึ�งผูเ้รียนควรตอ้งเรียนรู้ทั�งสองลกัษณะ แต่จะ

เลือกใชล้กัษณะใดนั�นขึ�นอยูก่บัความถนดั และความชอบของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนสงัเกตสาํนวนการบอกเวลา

ต่อไปนี�  และเปรียบเทียบระหว่างสาํนวนอเมริกนั และสาํนวนองักฤษ 

 TIME BRITISH AMERICAN 

�.  

 

 

It’s two o’clock. It’s two. 

�.  

 
It’s ten minutes past two. It’s two ten. 

 

�. 

 

 

 

It’s a quarter past two. It’s two fifteen. 

 

�. 

 

 

 

It’s half past two. It’s two thirty. 

 

�. 

 

 

 

It’s twenty minutes to three. 

 

It’s two forty. 

 

 

�. 

 

 

 

 

It’s a quarter to three. 

 

 

It’s two forty-five. 

    

 

�. 

 

 

 

It’s ten minutes to three. It’s two fifty. 
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  ในกรณีถา้ผูเ้รียนเป็นผูข้อทราบเวลา หรือเป็นผูส้อบถาม มีสาํนวนการใชภ้าษาองักฤษ ดงันี�  

o  What time is it? 

o What time is it now? 

o What time is it, please? 

o What’s the time now? 

o Can you tell me the time? 

o Can you tell me the time, please? 

o Have you got the time? 

o Do you have the time? 

o Please tell me the time. 
 

         เนื�องจากการบอกเวลาใน � วนั หรือ �� ชั�วโมงนั�น บางครั� งจาํเป็นตอ้งระบุใหท้ราบว่าเป็นเวลาใน           

ช่วงเชา้ หรือช่วงบ่าย/เยน็ ผูเ้รียนจึงตอ้งทราบตวัยอ่ของเวลาก่อนคือ 

         อกัษรยอ่ am ยอ่มาจากคาํว่า ante meridiem แปลว่า ก่อนเที�ยง ใชเ้ติมหลงัเวลาเริ�มตั�งแต่เวลาตีหนึ�ง        

จนถึงเที�ยงวนั (หรือ �� นาฬิกา) 

        อกัษรยอ่ pm ยอ่มาจากคาํว่า post meridiem แปลว่า หลงัเที�ยงวนั ใชเ้ติมหลงัเวลาตั�งแต่เลยเที�ยงวนัไป

จนถึงหกทุ่ม (หรือ �� นาฬิกา) 

         คาํเติมหลงัอื�น ๆ นอกจากจะใชอ้กัษรยอ่ am หรือ pm แลว้ บางครั� งยงันิยมใชค้าํว่า in the morning             

ตามหลงัเวลาที�ยงัอยูใ่นช่วงตอนเชา้ คือ ตั�งแต่ตีหนึ�งถึงเที�ยงวนั และใชค้าํว่า in the afternoon ตามหลงัเวลา

ตั�งแต่บ่ายโมงจนถึงประมาณ � โมงเยน็ และใช ้in the evening ในเวลาเยน็ถึงคํ�าตั�งแต่ �-� โมงเยน็ จนถึง

กลางคืนสี�ทุ่มหา้ทุ่มขึ�นไป ซึ�งบางคนใชค้าํว่า at night และเมื�อถึงเวลา � ทุ่ม มกัใชค้าํว่า at midnight แทน 

        นอกจากนั�น การนบัเวลาที�ใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัยงัแบ่งออกเป็น 

1. ใชอ้ยา่งเวลาธรรมดา 

2. ใชแ้บบทหาร 
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1. การใช้แบบธรรมดา 

ตามที�ไดอ้ธิบายแลว้ในตอนตน้ โดยระบุว่า morning / in the afternoon / in the evening เช่น 

one o’clock am   (หรือ in the morning) = 01.00 ตีหนึ�ง 

two o’clock am   (หรือ in the morning) = 02.00 ตีสอง 

three o’clock am  (หรือ in the morning) = 03.00 ตีสาม 

 

 

eleven o’clock am  (หรือ in the morning) = 11.00 สิบเอด็โมงเชา้, เพล 

twelve o’clock am  (หรือ at noon) = 12.00 เที�ยงวนั 

one o’clock pm   (หรือ in the afternoon) = 13.00 บ่ายโมง 

 

 

nine o’clock pm   (หรือ in the evening) = 21.00 สามทุ่ม 

ten o’clock pm   (หรือ at night) = 22.00 สี�ทุ่ม 

eleven o’clock pm  (หรือ at night) = 23.00 หา้ทุ่ม 

twelve o’clock pm  (หรือ at midnight) = 24.00 หกทุ่ม/สองยาม 

 

2. การใช้แบบทหาร 

ใหเ้ปลี�ยนคาํว่า o’clock เป็น hour สาํหรับ 01.00 และ hours ตั�งแต่ ��.�� ขึ�นไป และอ่านตาม

จาํนวนหลกัของเลข เช่น 

  ��.�� น.  ใหอ้่าน o one hundred hour 

         (โอวนัฮนัเดรดเอาเออ) 

  02.00 น.  ใหอ้่าน o two hundred hours 

  แต่ในบางครั� งอาจเขียนโดยไม่มคีาํว่า o’clock หรือ hour / hours ก็ได ้ทั�งนี�ก็เพื�อพดูหรือเขียนใหส้ั�น

เขา้ เช่น 

  Nine am  เกา้โมงเชา้ (09.00 am) 

  Seven pm  หนึ�งทุ่ม (��.�� pm) 
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Activity 50      ในการพบกลุ่มให้ผู้เรียนผลดักนักบัเพื�อนในกลุ่มถามและตอบเกี�ยวกบัเวลา 

        ตามที�ระบุในภาพหน้าปัดนาฬิกาต่อไปนี� 

1.  

 

 

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 : ….……………………………………………… 

8.  

 

 

A : …………………………………………………? 

B : ….……………………………………………… 
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Activity 51      ในผู้เรียนฟังบทสนทนาสั�น ๆ เกี�ยวกบัเวลาดังต่อไปนี� แล้วจบัคู่กบัเพื�อน                 

        ผลดักนั ถาม-ตอบตามบทสนทนา 

 

1. A doctor’s appointment (การนดัหมายของแพทย)์ 

Dang : When’s your appointment with the doctor? 

Nisa : It’s on the sixteenth at 10.30 am, I think. 

Dang : That’s next Monday, isn’t it? 

Nisa : That’s right. 

 

2. Flight times (เกี�ยวกบัเวลาเครื�องบินออก) 

Passenger : What time is my flight, please? 

Clerk   : What’s your flight number? 

Passenger : SAS 16. 

Clerk   : That leaves at two thirty. That’s in one hour and fifteen minutes. You’ve got  

     plenty of time. 

Passenger : Thanks. 

 

Activity 52      ให้ผู้เรียนฝึกพดูโต้ตอบเกี�ยวกบัสายการบนิ และเวลาที�เครื�องบนิออกตามที� 

        กาํหนดให้ในกรอบ 

  A : When is my flight please? 

  B : What’s your flight number? 

  A : ……………………………………………. 

  B : It leaves at ……………………………….. 

      

 
 

 

 

 

 

 

DEPARTURES 

PA4  16.00 

SQ225  15.45 

SV111  16.30 

JAL06  15.30 

TG9  16.05 

CX21  15.50 
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Activity 53      ในผู้เรียนอ่านป้ายประกาศที�กาํหนดให้ต่อไปนี� 

 

1.  

         ………………………………………..………………. 

         …………………………………………………………

    

 

 

2.  

         ………………………………………..………………. 

         …………………………………………………………

    

 

 

3.  

         ………………………………………..………………. 

         …………………………………………………………

    

 

             Siam Theatre 

 Today  11.00 AM 14.15 PM 

               18.30 PM 21.15 PM 

 

 

 

 

 

 

Krung Thai Bank 

OFFICE HOURS 

Week days 10 am – 3 pm 

Saturdays 10 am – 1.30 pm 
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Activity 54         ให้ผู้เรียนจบัคู่สนทนาเพื�อตอบคาํถามตามที�อ่านจากป้ายประกาศในกจิกรรมที� �� 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What hours is Krung Thai Bank open on weekdays? 

Is Titanic on in the morning? 

What time is Natalee’s shoe shop open? 

When is Titanic on in the evening? 

Is Krung Thai Bank open on Saturdays? 

………………………………………………………. 
 

 

 
………………………………………………………. 

 

……………………………………………………….  
 

 
………………………………………………………. 

 

 
………………………………………………………. 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

POST-TEST 

 

I. ให้ผู้เรียนระบุว่าข้อความต่อไปนี�ใช้เพื�อสื�อความใด โดยเตมิข้อความที�กาํหนดให้ a, b, c… ลงในช่องว่าง

หน้าสถานการณ์ที�กาํหนดในข้อ �, �, �...   

………….  1. That will be very nice of you. 

………….  2. Walk for one block, then turn right. 

………….  3. What can I do for you? 

………….  4. Take one tablet every four hours. 

………….  5. Thank you so much. I’ve had enough. 

………….  6. First you press the start button. 

………….  7. You shouldn’t point your foot at someone else. 

………….  8. I haven’t seen you for a long time. What’s new? 

………….  9. I had a wonderful time. Thank you so much. 

………….  10.  Pleased to meet you. 

………….  11.   I’m afraid I can’t. I have already had an appointment. 

………….  12.  It’s a great pleasure to present to you Dr. Somprasong from Chulalongkorn University. 

 a.   การเสนอใหค้วามช่วยเหลือ  g.   การอาํลาหลงังานเลี�ยง 

 b.   การรับขอ้เสนอ    h.   การทกัทายระหว่างเพื�อนฝงู 

 c.   การปฏิเสธขอ้เสนอ   i.   การปฏิเสธคาํเชื�อเชิญ 

 d.   การบอกวิธีการและขั�นตอน  j.   การแนะนาํวิทยากรในที�ประชุม 

 e.   การบอกทิศทาง    k.   การกล่าวตอบการแนะนาํใหรู้้จกั 

 f.   การแนะนาํการแกไ้ข 
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          (1)                                              (2)                    (3) 

              (4)                                                         (5)                            (6)                                    (7) 

 

(8) 

II. ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาจากเทป และเตมิคาํลงในช่องว่างตามที�ได้ยนิ 

A   : .................. me, could you ………….    …………. me how to operate this washing machine?        

B : Yes, ………….. you put in the cloths. ………….. you ………….. soap. And ……………….  

              you  …………. the “start” button. 

                     

III. จงเลอืกคาํตอบที�ดีที�สุดเพื�อตอบคาํถามสถานการณ์ที�กาํหนดให้ 

1. ท่านตอ้งการจะแนะนาํตนเองต่อเพื�อนใหม่ทั�งชั�นเรียน ท่านจะพดูว่าอยา่งไร 

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. 

2. เพื�อนสนิททกัทายท่านวา่สบายดีหรือ ท่านจะกล่าวตอบอยา่งไร 

a. How are you today? 

b. Very well, and you sir? 

c. I’m fine. Thank you. 

d. Not so bad, and you? 

3. เมื�อมีคนเดินมาชนท่านแลว้กล่าวขอโทษ ท่านจะกล่าวตอบอยา่งไร 

a. Of course. 

b. Go ahead. 

c. It doesn’t matter. 

d. Sure. 

4. เมื�อเพื�อนท่านไดรั้บการเลื�อนตาํแหน่งหนา้ที�การงาน ท่านควรจะกล่าวแสดงความยนิดีอยา่งไร 

a. I’m glad to hear that. 

b. Congratulations on your promotion. 

c. Congratulations on your job. 

d. ถกูทุกขอ้ 
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5. ท่านตอ้งการจะขออนุญาตออกนอกหอ้ง ท่านจะพดูอยา่งไร 

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. 

6. ผูเ้รียนไปขอเขา้พบอาจารยที์�หอ้งทาํงาน อาจารยถ์ามว่า “What can I do for you?” 

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? 

7. ผูเ้รียนเขา้ไปในร้านขายของ คนขายเขา้มาถามว่า “Can I help you sir?” 

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. 

8. คาํพดูระหว่างเพื�อนร่วมงานในหอ้งอาหารของบริษทั พนกังานเสิร์ฟถามว่า “Would you like to drink?” 

ผูเ้รียนจะตอบว่า 

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. 

9. คาํพดูระหว่างผูเ้ขา้ร่วมประชุมทางวิชาการในหอ้งประชุมมีผูถ้ามว่า “Shall I get you a chair?” ผูเ้รียนจะ

ตอบอยา่งไร 

a. Never mind. 

b. Yes, I want a chair. 

c. Oh, that’s very kind of you. 

d. Well, if you insist. 
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10. คาํพดูระหว่างเพื�อนสองคน “Won’t you have another piece of cake?” ผูต้อบควรตอบอยา่งไร 

a. No, I really shouldn’t. 

b. You shouldn’t ask me. 

c. If you don’t mind. 

d. It’s all right. 

 

IV. ให้ผู้เรียนดูข้อความในบทสนทนาต่อไปนี� และระบุกรอบ A จะมโีอกาสได้ยนิบทสนทนาทั�ง � ข้อความ

ที�กาํหนดให้ใน a, b, c, d, e ที�ไหน และกรอบ B น่าจะเป็นคาํพูดระหว่างใคร โดยเขียนตวัอกัษรที�กาํกบั

บทสนทนา (a, b, c, d, e)  ลงในช่องว่างที�ให้ไว้ในกรอบ A และกรอบ B (ข้อ ��-��) 

A 

Where are the speakers? 

……… 1.   At a friend’s home 

……… 2.   In an office 

……… 3.   At the boss’s home 

……… 4.   On the street 

……… 5.   In their own home 

 B 

Who are the speakers? 

……… 6.   A woman and her husband’s employee 

……… 7.   A boss and his employee 

……… 8.   Two strangers 

……… 9.   A woman and her husband 

……… 10.   Two friends 

 

(a) -   Amphorn, can I offer you a drink? 

 -   Yes, thank you. I’ll have some orange juice please. 

 -   And some sandwiches? 

 -   No, thank you. I really shouldn’t. I’m putting on more weight than I should already.    

(b) -   Well, Khun Danai, won’t you have something else to drink? 

 -   That’s very kind of you, Mrs. Nancy. Can I have another glass of coke please? 

 -   Why, of course. With ice? 

 -   Yes. Thank you very much.    
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(c) -   Is there anything I can do for you sir? 

 -   Well, yes. Has the morning mail arrived yet? 

 -   Not yet, sir. But it’s expected to come any minute now. 

 -   When it comes, bring it to me right away, will you? 

 -   Yes, sir.   

(d) -   Is there anything I can do for you? 

 -   Will you please leave me alone and stop asking? 

 -   All right. That’s how you feel. Goodbye then. 

 -   Wait. Where are you going? 

 -   Out. 

(e) -   Excuse me, could you tell me where the immigration* office is, please? (*สาํนกังานตรวจ               

 คนเขา้เมือง) 

-   Yes. It’s a long walk from here, I’m afraid. 

-   That’s all right. I like walking. 

  -   Well, take this street on the right. Walk straight until you come to an intersection. Turn right  

   again and you will find it on that road. 

 

V. ให้ผู้เรียนกาเครื�องหมาย   หน้าข้อความที�เหมาะสมที�สุด 

1. ผูที้�ผูเ้รียนเพิ�งรู้จกัพดูว่า Economics is a useless subject. ถา้ผูเ้รียนไม่เห็นดว้ยควรตอบว่า 

a. I’m afraid I don’t agree with you. 

b. You’re wrong. 

c. No, it isn’t. 

d. That’s a stupid thing to say. 

2. ถา้มีผูพ้ดูขึ�นว่า I think it is important to know English well. ถา้ผูเ้รียนเห็นดว้ยควรตอบว่า 

a. Yes.       b.  That’s my idea. 

c.   I think so too.    d.  I agree, I think. 
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3. ผูเ้รียนพดูถึงหนงัสือเล่มหนึ�ง ถา้ผูเ้รียนลืมชื�อหนงัสือเล่มนั�น ควรพดูว่า 

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. 

4. ถา้ผูเ้รียนมีเพื�อนที�เช่าบา้นอยูด่ว้ยกนั และผูเ้รียนขอใหช่้วยจ่ายค่าแก๊สให ้ผูเ้รียนไม่แน่ใจว่าเพื�อนจ่ายหรือ

เปล่า ควรถามอยา่งไร 

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 pay? 

5. มีผูที้�เพิ�งรู้จกักนัขอใหผู้เ้รียนทาํบางสิ�งบางอยา่งให ้ผูเ้รียนตอ้งการจะบอกว่าไม่สามารถทาํได ้ควรพดูว่า 

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. ผูเ้รียนตอ้งการจะถามเจา้หนา้ที�ว่าสามารถที�จะเขา้ร่วมฟังการประชุมไดห้รือไม่ ควรพดูว่า 

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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VI. ให้ผู้เรียนพจิารณาว่าคาํพูดต่อไปนี�เกดิขึ�นในสถานการณ์ใด ให้เขยีนอกัษร a, b, c, d หน้าประโยคคาํพูด 

   ที�กาํหนดให้ 

 

 

 

……… 1.   I have a reservation for four days. 

……… 2.   I’d like mine well done please. 

……… 3.   A business class, non-smoking, please. 

……… 4.   Do you have room service after midnight? 

……… 5.   What kind of dressing would you like? 

……… 6.   Could you cancel my reservation on Friday flight TG 601? 

……… 7.   Does the tour include a meal? 

……… 8.   The room is 15 US$ excluding breakfast. 
 

VII. ให้ผู้เรียนดูบทสนทนาต่อไปนี� และสรุปว่าเป็นคาํพูดระหว่างผู้ใดใน a, b, c และ d 

1. A : Excuse me, could you tell me how to use this public phone? 

 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   

2. 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 

b. Husband and wife 

c. Boss and secretary 

d. Two friends 

a. การติดต่อบริษทัทวัร์ b.   การติดต่อกบัสายการบิน 

 c.  การเขา้พกัที�โรงแรม d.   การสั�งอาหารในภตัตาคาร 
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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 my temper with them. 

a. Two employees 

b. Two students 

c. Two strangers 

d. Two teachers 
  

VIII. ข้อความต่อไปนี�เป็นบทสนทนาระหว่างลกูค้า และพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหาร ให้ผู้เรียนลาํดบั

ข้อความให้ถูกต้องในรูปของบทสนทนา โดยใส่ตวัเลขบอกลาํดบัที�ถูกต้องของข้อความลงในช่องว่าง

ที�กาํหนด 

……… 1.  Roast beef. It comes with soup, salad, dessert and coffee. 

……… 2.  Would you like to try our special today? 

……… 3.  What is it? 

……… 4.  No, I don’t think I’ll have that. Just bring me an order of fried chicken and a glass of  

     iced tea. 

……… 5.  You’ll get it in ten minutes, Madam. 
 

IX. ให้ผู้เรียนเลอืกคาํที�กาํหนดให้ในกรอบเตมิลงในช่องว่างหลงัข้อความแต่ละข้อให้ถูกต้อง 

Seeking Permission Necessity Obligation Approval 

Certainty Uncertainty Disapproval  

1. Is it all right if I come in? ……………………………………………………………………… 

2. It’s very nice of him to say that. ……………………………………………………………...... 

3. I really resent the way he shouted at his colleague…………………………………………….. 

4. She should bring with her three copies of the article…………………………………………... 

5. I doubt if they’ll agree to the proposal…………………………………………………………. 
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6. I need to finish this project within this month………………………………………………….. 

7. He’s sure that the committee will support him…………………………………………………. 
 

X. ให้ผู้เรียนบอกเวลาต่อไปนี�เป็นภาษาองักฤษ 

1. 8 : 30   (เวลาคํ�า)  ............................................................................. 

2. 4 : 20  (เวลาบ่าย) ............................................................................. 

3. 1 : 00  (เวลาเชา้)  ............................................................................. 

4. 9 : 15  (เวลาเชา้)  ............................................................................. 

5. 5 : 45  (เวลาเยน็)  ............................................................................. 

6. 12 : 00  (เวลาสองยาม) ............................................................................. 

7.  

 

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

 

8.  

 

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

 

9.  

 

 

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

10.  

 

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

 

11.  

 

       ............................................................................. 
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เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 

I. 1.   interested   2.   studying 

  3.   find     4.   Fascinating 

  5.   able     6.   fluently 

  7.   yet     8.   Can 
 

II. 1.  a     2.  a  3.  a  4.  c  5.  b  
 

III. 1.  P    2.  P  3.  N  4.  P  5.  P  

  6.  N    7.  N  8.  P  9.  N  10. P 
 

IV. 1.  c     2.  d  3.  b  4.  e  5.  a  
 

V. a.  1     b.  5  c.  7  d.  3  e.  2  

  f.  4    g.  6  
  

แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) 

I. 1.  b    2.  e  3.  a  4.  d  5.  c  

  6.  d    7.  f  8.  h  9.  g  10. k 

  11. i    12. j 
 

II. 1.  Excuse  2.  please 3.  tell  4.  first  5.  Then 

   6.  put    7.  finally 8.  press 
 

III. 1.  d    2.  d  3.  c  4.  d  5.  a  

  6.  d    7.  c  8.  b  9.  c  10. a 
 

IV. 1.  a     2.  c  3.  b  4.  e  5.  d  

  6.  b    7.  c  8.  e  9.  d  10. a 
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V. 1.  a     2.  b  3.  b  4.  b  5.  b  

  6.  c     
 

VI. 1.  a     2.  d 3.  b 4.  c 5.  d  

  6.  b     7.  a 8.  c   
 

VII. 1.  d     2.  c 3.  d  
 

VIII. 1.  (3)    2.  (1) 3.  (2) 4.  (4) 5.  (5)  
 

IX.    1.  Seeking permission 

2.  Approval 

3.  Disapproval 

4.  Obligation 

5.  Uncertainly 

6.  Necessity 

7.  Certainly 
 

X.     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 twelve midnight. 

7.  It’s twenty minutes to eleven am/pm. 

8.  It’s a quarter past three am/pm. 

9.  It’s a quarter to seven am/pm. 

10. It’s five minutes to twelve/midnight. 

11. It’s twenty five minutes past five am/pm. 

 



81 

 

เฉลยกิจกรรม 

บทที� � 

Activity 3  : You meet a friend of yours on the street. 

 Friend : Hi, ชื�อผูเ้รียน. How are you? 

 You : Fine, thank you. 

 Friend : And how was you weekend? 

 You : Oh, very well indeed. 

Activity 5  :  1.  c   2.  a  3.  b 

Activity 10  :  1.  b   2.  a  3.  b  4.  b  5.  b 

          6.  a 

Activity 13  :   1.  c   2.  f  3.  b  4.  d  5.  a 

          6.  e 
 

บทที� � 

Activity 17 :   a.  3   b.  4  c.  2  d.  1  e.  5  

Activity 20 : 

สถานการณ์ที� � 

 Dang : Thank you very much for the ride. 

 Suree : It’s my pleasure. 

สถานการณ์ที� � 

 Suwat  : Thank you ever so much for your assistance. 

 Sompong : That’s all right. I’m glad to be of some help. 

สถานการณ์ที� � 

 Sanong : Thanks a lot for the birthday present. 

 Sunee  : I thought you might like it. 
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Activity 23 : 

1. Oh, that’s all right. I understand. 

2. Don’t worry about it. It’s on big thing. 

3. Don’t worry about it. It’s no big thing. 

4. Oh, that’s all right. I understand. 

Activity 24 : 

1. I’m really sorry that I made you angry. 

2. I’m really sorry that I hurt your feelings. 

3. I’m really sorry that I broke your glass. 

4. I’m really sorry that I didn’t call you yesterday. 
 

บทที� � 

Activity 27 : 

1. A : I don’t feel very well today. 

B : Why? What’s the matter? 

A : I have a fever. 

2. A : I don’t feel very well today. 

B : Why? What’s the matter? 

A : I have a bad cold. 

3. A : I don’t feel very well today. 

B : Why? What’s the matter? 

A : I have a backache. 

4. A : I don’t feel very well today. 

B : Why? What’s the matter? 

A : I have a toothache. 

5. A : I don’t feel very well today. 

B : Why? What’s the matter? 

A : I have a sore throat. 
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6. A : I don’t feel very well today. 

B : Why? What’s the matter? 

A : I have an allergy. 

Activity 32 : 

1. I’m sorry, I’ve already lent it to Dang. 

2. Yes, of course. But you’ll have to take off your shoes. 

3. Yes, of course. Go ahead. 

4. Sorry. I’m afraid I shall need it myself. 

Activity 33 : 

1. A : Excuse me, do you mind moving over a little bit? 

B : Not at all. / Of course not. / Oh, all right. 

2. A : Excuse me, do you mind speaking louder? 

B : Not at all. / Of course not. / Oh, all right. 

3. A : Excuse me, do you mind passing this message to the lady next to you? 

B : Not at all. / Of course not. / Oh, all right. 

4. A : Excuse me, do you mind helping me cross this traffic road? 

B : Not at all. / Of course not. / Oh, all right. 

5. A : Excuse me, do you mind telling me the time? 

B : Not at all. / Of course not. / Oh, all right. 

 

บทที� � 

Activity 39 : 

 Waiter : And here is your coffee. Oh goodness! I’m awfully sorry.  

 Customer : It’s all over my shirt! 

 Waiter : I’m sorry. I’ll get a towel and some water. 
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Activity 40 : 

1. A : I won’t be able to come to your party tonight. I’m afraid I’m not feeling very well. 

B : Why? What’s the matter? 

A : Yes, I think I’ve got the flu, I’ve got a fever and a terrible headache. 

B : I’m sorry to hear that. 

2. A : Do you know what happened? The airline has lost my luggage. 

B : Why? What’s the matter? 

A : Yes, and I had some new clothes in one suitcase, and some presents for the family in  

  the other. 

B : I’m sorry to hear that. 
 

Activity 41 : 

- You have to be careful about driving so fast. 

- You have to be careful about carrying heavy things. 

- You have to be careful about what you’re saying. 

- You have to be careful about shouting in the public. 
 

Activity 42 : 

1. Your friend : I had a bad holiday yesterday. 

You   : I’m sorry to hear that. Could you tell me about it? 

Your friend : Yes, it was raining and I slipped on the pavement. 

You   : You have to be careful about walking in the rain. 

2. Your friend : I had a nasty fall yesterday. 

You   : I’m sorry to hear that. Could you tell me about it? 

3. Your friend : Yes, I jumped out of the bus at the bus stop and I fell down and hurt my leg. 

You   : You have to be careful about jumping out of the bus. 
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Activity 43 :  1.  a 2.  c 3.  b 4.  a 5.  d  

    6.  c 7.  b 8.  d 

 

บทที� � 

Activity 45 :  

1. Take this street 

-   Take the first street on the right. 

-   Take the second road on the left. 

-   Take the 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. 

Activity 46 : 

1. Excuse me, where is the nearest post office? 

2. Excuse me, where is the nearest bus stop? 

3. Excuse me, could you please tell me how to get to Hua Lampong Railway Station? 

4. Excuse me, where is the nearest bank? 

5. Excuse me, could you please tell me how to get to Lumpini Park? 

Activity 48 : 

1. What kind of restaurant, Thai or Chinese? 

2. Then you have to cross this street and there’s Thai restaurant on the left hand side. 

3. You’re welcome. 

Activity 49 :  a.  4   b.  1  c.  2  d.  3  e.  5  
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Activity 50 : 

1. It’s three o’clock   in the morning. 

      in the afternoon. 

หรือ it’s 3.00 am/pm 

2. It’s half past twelve. หรือ It’s twelve thirty am/pm 

3. It’s a quarter to eight am/pm หรือ It’s seven forty five am/pm 

4. It’s ten o’clock am/pm 

5. It’s three twenty five am/pm 

6. It’s five o’clock am/pm 

7. It’s a quarter past six am/pm  หรือ it’s fifteen minutes past six am/pm 

8. It’s a quarter to twelve am/pm หรือ it’s a quarter to midnight. 

Activity 53 : 

1. Krung Thai Bank 

-   Opens weekdays at ten o’clock in the morning until three o’clock in the afternoon, except 

Saturday opens at ten o’clock in the morning until one thirty in the afternoon. It’s closed on 

Sunday. 

2. Natalee’s Shoe Shop 

-    Opens daily at nine o’clock in the morning until seven o’clock in the evening, and closes for 

lunch from one to two o’clock in the afternoon. 

3. Siam Theatre 

-    TITANIC is showing today at Siam Theatre four times a day at eleven o’clock in the morning, 

two fifteen in the afternoon, six thirty and nine fifteen in the evening. 
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สคริปต์ 

ชุดวชิาการฟัง-พูด � 
 

 



88 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 

I. ให้ผู้เรียนฟังบทและเตมิคาํในช่องว่างของบทเรียนตามที�ได้ยนิจากเทป 

A : Are you interested in studying English? 

B : Yes, I find it fascinating. 

A : Are you able to speak English fluently? 

B : Not yet, but I can read and write fairly well. 

แบบทดสอบหลังเรียน (Pre-Test) 

II. -  Excuse me, could you please tell me how to operate this washing machine? 

  -  Yes, first you put in the clothes. Then you put soap. And finally you press the “start”  

      button. 

กิจกรรมในบทเรียน (Activities) 

บทที� � Hello. Have we met before? 

เรื�องที� �  How are you this morning? 

 

Presentation 1 

 Wilai : Good morning,  

 Suree : Oh, hello Wilai. How are you this morning? 

 Wilai : Fine, thank you and you? 

 Suree : I’m all right. 

 Wilai : Where’re you going? 

 Suree : I’m going to the Central Department Store to buy my new shoes. What about you?  

    Where’re you going? 

 Wilai : I’m going to have something to eat at the shop nearby. Would you like to come along? 

 Suree : No, thanks. I’ve just eaten. 

 Wilai : Well, hope you enjoy your shopping bye, Suree. 

 Suree : I hope so. Goodbye Wilai. 
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Presentation 2 

 Tom : Hi, Mike. I haven’t seen you for a long time. What’s new with you? 

 Mike : Oh, not much. I’ve been busy travelling around. What about you? Still travelling a lot too? 

 Tom : Yes, I’m off again tomorrow to Tokyo, and next month I’m going to Australia. 

 Mike : You certainly are very busy as usual. How do you think about it? 

 Tom : Not too bad, I like it. 

 Mike : What about having lunch together today? Can you come along? 

 Tom : Why not? Let’s go then. 

 Presentation 3 

 Mr. Scott   : Good morning, Miss Jackson. How are you this morning? 

 Miss Jackson : Very well, thank you, Mr. Scott. And how are you sir? 

 Mr. Scott   : I’m fine, thank you. 

Activity 1 ให้ผู้เรียนฟังสํานวนการทักทายสั�น ๆ ระหว่างบุคคล � คน แล้วฝึกพูดตาม 

1. การทักทายเพื�อนฝูง (Greeting friends) 

 Mike  : Hi, Marsha. 

 Marsha : Oh hello, Mike. How’s everything with you? 

 Mike   : Fine, thanks. And you? 

 Marsha : Good, thanks. 

2. การทักทายคนรู้จกัที�ไม่คุ้นเคย (Greeting others) 

 A :  Good afternoon, Miss Robinson. 

    Good evening,  ma’am. 

 B :  Good afternoon, Mr. Smith. 

    Good evening,  sir. 

 A : How are you this  afternoon? 

        evening? 

 B :  Very well, thank you. 
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Activity 2   ให้ผู้เรียนฟังบทที�นําเสนอใน Presentation 1 (หน้า ��) แล้วสมมตใิห้ผู้เรียนเป็นสุรีย์ฝึกสนทนา   

                    กบัวไิล 

Wilai : Good morning, Suree. 

Suree : .................................................(pause).......................................... 

Wilai : Fine, thank you. And you? 

Suree : .................................................(pause)............................................ 

Wilai : Where’re you going? 

Suree : ................................................ (pause)............................................... 

Wilai : I’m going to have something to eat at the shop nearby. Would you like to come along? 

Suree : ................................................. (pause)................................................ 

Wilai : Well, hope you enjoy your shopping. Bye! Suree. 

Suree : ................................................. (pause)................................................ 

 

เรื�องที� �  Hope to see you again. 

Activity 4   ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาเกี�ยวกบัการกล่าวลาต่อไปนี� แล้วฝึกพูดตาม 

Nipa  : Dang, thank you very much for everything, but I’m afraid I’ll have to leave you now. 

Dang : Are you sure you don’t want another cup of coffee before you leave? 

Nipa  : Oh, no thanks. There is still some more work I’ve got to finish. 

Dang : All right, I don’t hold you then. Hope to see you again some day. 

Nipa  : I hope so. Thanks again. Goodbye. 

Dang : Bye-Bye! 

 

เรื�องที� �  Who’s that good looking young lady? 

Activity 7    ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาการแนะนําตวัเองแล้วจาํสํานวน 

Good morning.   My name is Marisa.   I’m fifteen years old.   I’m Thai and I’m from Thailand. 

My father is an engineer.   My mother is a teacher.   I have one brother, Manop and two sisters, Malinee 

and  Maleewan.   My family is now living in Bangkok. 
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Activity 9  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาการแนะนําตนเองต่อไปนี�แล้วฝึกพดู 

 Wiwat  : Excuse me, do I know you somewhere? Have we met before? 

 Wilai  : Oh, I’m not sure that we met. 

 Wiwat  : I think we were in the same computer course. 

 Wilai  : Oh, yes. I remember you now. 

 Wiwat  : My name’s Wiwat. It’s nice to meet you again. 

Activity 10  ฟังบทสนทนาต่อไปนี� 

1. Where’s she from? 

2. What’s her name? 

3. She is twenty years old. 

4. Her surname is Smith. 

5. They’re from Japan. 

6. Who’s that good looking young lady? 

เรื�องที� �   Are you free today? 

Activity 11  ฟังบทสนทนาระหว่าง Mike กบั Jane  

Mike : Jane, are you free tomorrow evening? I’d like you to come to dinner and meet with my friend,  

   Peter. 

Jane  : Oh, how nice. I’d love to go. What time will the dinner start? 

Mike : At seven-thirty. So I will pick you up around seven. Would that be all right? 

Jane  : That would be fine. 

Mike : Okay. See you tomorrow. 

Jane  : Okay. See you. Bye – bye. 
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บทที� �   Congratulations! You’ve done so well. 

เรื�องที� �  Let’s celebrate. 

Activity 15  ให้ผู้เรียนฟังตวัอย่างบทสนทนาเกี�ยวกบัการแสดงความยนิดี ชมเชย และการตอบรับใน  

    โอกาสต่าง ๆ แล้วฝึกพดู และจาํสํานวนไว้ใช้ 

1. A : Congratulations! I knew you’d made it. 

B : Thanks a lot. I must say I am very happy. 

A : Of course. I know you worked so hard for it. I’m sure you’ll do very well. 

B : Thanks again. I’ll try to do my best. 
 

2. A : What a pretty dress you’re wearing. 

B : Oh, thanks, I made this dress myself. 
 

3. A : This is delicious. You really are a good cook. 

B : Thanks. I’m glad you like it. 
 

4. A : Your new car is really super. 

B : It’s nice, isn’t it? And it’s very comfortable. 
 

5. A : This is excellent. I don’t know how you managed to finish it within a short time. 

B : Thank you. It’s very kind of you to say so. 

Activity 17 

1. That’s a very pretty blouse you’re wearing. 

2. What a fantastic job you’ve done. Congratulations! 

3. That was a fantastic dinner. 

4. Congratulations on winning the prize. 

5. You look very nice today. 
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เรื�องที� �    I do appreciate it. 

Activity 18   ให้ผู้เรียนฟังสํานวนการกล่าวขอบคุณ และการตอบรับคาํขอบคุณที�นาํเสนอหลาย ๆ สํานวน  

    แล้วจดจาํสํานวนไว้ขึ�นใจ 

สํานวนที� �  A : Thank you very much for your help. 

    B : Not at all. 

สํานวนที� �  A : Thanks for everything. I do appreciate it. 

    B : Don’t mention it. 

สํานวนที� �  A : Thanks a lot for the present. I really like it. 

    B : It’s my pleasure indeed. 

สํานวนที� �  A : Thanks indeed for the present. I really like it. 

    B : I’m glad you do. It’s my pleasure indeed. 

สํานวนที� �  A : Thanks for calling. 

    B : You’re welcome. 

 

เรื�องที� �  Please apologize, I didn’t really mean it. 

Activity 21   ให้ผู้เรียนฟังสํานวนการกล่าวขอโทษและการยกโทษ แล้วฝึกจาํสํานวน 

 A : I’m sorry to keep you waiting. 

 B : Don’t worry about it. I only arrived a few minutes ago. 
 

 A : Thank you for the book. 

 B : I’m sorry I didn’t bring it sooner. 

 A : Oh, that’s all right. 
 

 A : Please forgive me for arriving late. 

 B : It’s OK. The show has just started. 
 

 A : Oh, I completely forgot about the party yesterday. I hope you forgive me. 

 B : Don’t worry. I know how easy it is to forget something when you have so many things to do. 
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บทที� � Are you all right? 

เรื�องที� �  I feel terrible. 

Activity 25  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาเกี�ยวกบัการถามทุกข์-สุขระหว่าง Bob และ Anne และจดจาํสํานวน 

Anne : You look a little pale. Are you OK Bob? 

Bob : To tell you the truth, I feel terrible. 

Anne : Why? What’s the matter? 

Bob : I have a bad headache and a sore throat. 

Anne : Why didn’t you tell me? 

Bob : I thought I would feel better after I got up, but I feel worse this morning. 

Anne : Oh, your head feels warm, too. You’ve got a fever. Did you take anything for it? 

Bob : Yeah. But it didn’t do any better. My whole body feels very awful. 

Anne : You’d better go and lie down. I’ll call the doctor and see what she says. Let me just take  

   your temperature first. 

เรื�องที� �  Can I help you, sir? 

Activity 29  ให้ผู้เรียนฟังข้อความต่อไปนี� แล้วฝึกพดูตาม 

1. Can I get you anything to drink? (pause) 

2. Can I get you a glass of water? (pause) 

3. Can I get you a cup of coffee? (pause) 

4. Can I get you an aspirin for your headache? (pause) 

5. Could I tell you how to operate the washing machine? (pause) 

6. Could I tell you how to make an omelette? (pause) 

7. Could I tell you how to draw a picture? (pause) 

8. Could I tell you how to get to my house? (pause) 

9. Yes, it’s really quite easy. (pause) 

10. Yes, it’s really very difficult. (pause) 

11. Yes, it’s really delicious. (pause) 

12. Yes, it’s really sounds good. (pause) 
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ให้ผู้เรียนตอบคาํถามจากแถบเสียงโดยใช้สํานวน “Yes, it’s quite easy.” หรือ “Sorry. I’m afraid I can’t 

help you.” 

1. Excuse me, could you show me how to draw a picture? 

……………………………(pause)………………………………….. 

2. Do you know how to make a long distance call? 

……………………………(pause)………………………………….. 

3. I don’t know how to operate this washing machine. Can you show me how to use it? 

……………………………(pause)………………………………….. 

4. Can you sing the Thai National Anthem? 

……………………………(pause)………………………………….. 

5. Could you show me how to cook Tom Yam Soup? 

……………………………(pause)………………………………….. 

เรื�องที� �  Am I allowed to go? 

Activity 30  ให้ผู้เรียนฟังสํานวนการขออนุญาตจากบทสนทนาต่อไปนี� แล้วฝึกพูดจนจาํสํานวนได้ 

 A : Can I borrow your suitcase? 

 B : Yes, of course. But I’ll have to clean it first. 

 ……………………………(pause)………………………………….. 

 A : Can I use your car tomorrow? 

 B : I’m afraid I shall need it myself.  

 ……………………………(pause)………………………………….. 

 A : Can I borrow your bicycle? 

 B : Sorry, I’ve already lent it to my sister. 

 ……………………………(pause)………………………………….. 

 A : Can I borrow your knife? 

 B : Here you are. Be careful you don’t cut yourself. 

 

 

  



96 

 

บทที� �  It’s very interesting, isn’t it? 

เรื�องที� �  Oh, I love it. 

Activity 34  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาแสดงความชอบและไม่ชอบ สนใจและไม่สนใจแล้วฝึกพดูตาม             

แล้วจดจาํสํานวน 

 Woman A : Are you interested in learning English? 

 Woman B : Yes, but I can’t always understand it. 
 

 Woman A : Neither can I. Why don’t we have a tutor to teach us? 

 Woman B : I think that’s a good idea. 
 

 Woman A : Do you like dancing? 

 Woman B : Oh, I love it, but don’t know how. 
  

 Woman A : I don’t know either. Let’s take a dancing lesson. 

 Woman B : I wish I could, but I don’t really think that I could be a good dancer. 

เรื�องที� �   I’m sorry about that. 

Activity 36  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาต่อไปนี� 

Suree : Excuse me, sir. I’d like to take a few days off. 

Boss : Why? What’s the matter, Suree? 

Suree : Well, my father’s ill. He’s going to have an operation. 

Boss : Oh dear. I’m sorry to hear that. How long will you be away? 

Suree : I hope to be back next Monday. 

Boss : That’s all right, Suree. And I hope your father gets better soon. 

Activity 37  ฟังบทสนทนาต่อไปนี�แล้วจดจาํสํานวน 

Suwat  : Hey! What happened to your leg? 

Manop : It hurt while playing football yesterday. 

Suwat  : That’s too bad. How did you do that? 

Manop : I fell down as I was running to get the ball. 

Suwat  : What a shame. You have to stop playing football for a while, don’t you? 

Manop : Yes, I won’t be able to play for a month. 

Suwat  : Sorry about that. 
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บทที� �  How far is it from here? 

เรื�องที� �  Please walk straight ahead. 

Activity 44  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาสั�น ๆ ต่อไปนี� แล้วฝึกพูดตามเทป 

 A : Could you tell me where the nearest gas station is? 

   ………………………(pause)…………………… 

 B : Yes, just two blocks down, on the right of the street. 

   ………………………(pause)…………………… 

 A : Thank you very much. 

   ………………………(pause)…………………… 

 B : You’re welcome. 

   ………………………(pause)…………………… 

Activity 51  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาสั�น ๆ เกี�ยวกบัเวลาดังต่อไปนี� แล้วจบัคู่กบัเพื�อนผลดักนัถาม-ตอบ  

    ตามบทสนทนา 

1. A doctor’s appointment (การนดัหมายของแพทย)์ 

Dang : When’s your appointment with the doctor? 

Nisa : It’s on the sixteenth at 10.30 am, I think. 

Dang : That’s next Monday, isn’t it? 

Nisa : That’s right. 

2. Flight times (เกี�ยวกบัเวลาเครื�องบินออก) 

Passenger : What time is my flight, please? 

Clerk   : What’s your flight number? 

Passenger : SAS 16. 

Clerk   : That leaves at two thirty. That’s in one hour and fifteen minutes. You’ve got  

     plenty of time. 

Passenger : Thanks. 
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 

II.  ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนา 

 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” button. 
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คณะผู้จดัทํา 

ชุดวชิาการฟัง-พูด � 
 

คณะที�ปรึกษา 

ดร. ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ    อธิบดีกรมการศกึษานอกโรงเรียน 

ดร. กลา้  สมตระกลู    รองอธิบดีกรมการศกึษานอกโรงเรียน 

คณะกรรมการชุดวชิา 

ดร. สมบติั  สุวรรณพิทกัษ ์  ประธาน 

นางนนัทวนั  ไตรยเ์ทน   รองประธาน 

นางศรีสุรัตน์  ส่งเจริญ   ผูเ้ขียน 

นางพรทิพย ์ กลา้รบ   นกัวดัผล 

นายสุนทร  สุนนัทช์ยั   บรรณาธิการ 

นายจาํนง  วนัวิชยั   นกัเทคโนโลย/ีเลขานุการ 

ผู้รับผดิชอบ 

นายจาํนง  วนัวิชยั 
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คณะผู้จัดทาํ 

ชุดวิชาการฟัง – พูด � 

 

คณะที�ปรึกษา 

ดร. ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ    อธิบดีกรมการศกึษานอกโรงเรียน 

ดร. กลา้  สมตระกลู    รองอธิบดีกรมการศกึษานอกโรงเรียน 

คณะกรรมการชุดวชิา 

ดร. สมบติั  สุวรรณพิทกัษ ์  ประธาน 

นางนนัทวนั  ไตรยเ์ทน   รองประธาน 

นางศรีสุรัตน์  ส่งเจริญ   ผูเ้ขียน 

นางพรทิพย ์ กลา้รบ   นกัวดัผล 

นายสุนทร  สุนนัทช์ยั   บรรณาธิการ 

นายจาํนง  วนัวิชยั   นกัเทคโนโลย/ีเลขานุการ 

ผู้รับผดิชอบ 

นายจาํนง  วนัวิชยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

คณะผู้บรรณาธิการ 

เพื�อเป็นหนังสือเรียนรายวิชาการฟัง-พูด � (เลือก) 
 

 

 

�. นายประเสริฐ   บุญเรือง    เลขาธิการ กศน. 

�. นางศุทธินี  งามเขตต ์    ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 

 

 

 

�. นายสุรพงษ ์  มั�นมะโน    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน  

�. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาวสุลาง เพช็รสว่าง    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาํไพศรี    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาวชมพนูท   สงัขพ์ิชยั    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

 ที�ปรึกษา 

คณะทํางาน 




