1

หนังสื อเรียน สาระความรู้พนฐาน
ื

รายวิชา การฟัง – พูด (เลือก)
รหัส พต22013
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช

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

เอกสารทางวิชาการลําดับที 28/2557
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หนังสื อเรียน สาระความรู้พนฐาน
ื

รายวิชา การฟัง – พูด 4 (เลือก)
รหัส พต22013
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น
หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช

สํานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารทางวิชาการลําดับที 28/2557
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คํานํา
หนังสือเรี ยน การฟัง - พูด เป็ นหนังสือเรี ยน ทีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนได้เคยจัดทําขึน
เป็ นชุดภาษาอังกฤษการฟัง - พูด ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช

หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพือ

พัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต เพือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้มีค วามเหมาะสมกับผูเ้ รี ย น กศน.โดยเน้น การ
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึงในสภาวการณ์ปัจจุบนั
ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซีย น สํานักงานส่ งเสริ มการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยจึงเห็นว่าชุดภาษาอังกฤษการฟัง - พูด จะเป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน กศน.ในปั จจุบนั จึงได้นาํ ชุด
ภาษาอังกฤษดังกล่าวมาจัดทําเป็ นรายวิ ชาการฟั ง- พูด 4 เป็ นรายวิ ชาเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช

และได้จดั ทําหนังสื อเรี ยน

รายวิ ชานี ขึน เพือใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยน กศน. โดย มีเนื อหาทีช่ วยฝึ กทัก ษะ กลวิ ธี
ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การประกอบกิจการงาน แบ่งเป็ น บท ได้แก่
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?
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณผูเ้ ขียนและ
คณะกรรมการทุก ท่ านที ได้ช่ว ยจัด ทําหนังสื อเรี ย นชุ ด ภาษาอังกฤษการฟั ง - พูด และผูพ้ ฒ
ั นามาเป็ น
รายวิชาเลือก การฟัง - พูด มา ณ โอกาสนี และหวังเป็ นอย่างยิงว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน กศน.
ระดับมัธยมศึก ษาตอนต้น หลักสู ตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ทีเลือกรายวิชาการฟัง - พูด เป็ นรายวิชาเลือก และผูส้ นใจทัวไป

สํานักงาน กศน.
กันยายน
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สารบัญ
หน้ า
คําแนะนําการใช้ ชุดวิชา
โครงสร้ างชุดวิชา
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แบบทดสอบก่อนเรียน
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22

เรื องที Let’s celebrate.
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เรื องที I do appreciate it.
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เรื องที Please apologize. I didn’t really mean it.
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เรื องที I feel terrible.
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เรื องที Can I help you, sir?
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เรื องที Am I allowed to go?
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เรื องที Excuse me, sir.
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บทที It’s very interesting, isn’t it?
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เรื องที Oh, I love it.
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เรื องที I’m sorry about that.
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เรื องที What should I do?
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คําแนะนําการใช้ หนังสื อ
1. วิชานี ต้องใช้ครู ทีมีความชํานาญด้านภาษาอังกฤษในการอ่านออกเสี ยงเพือใช้เป็ นสื อ
ประกอบกับเอกสาร ซึงผูเ้ รี ยนต้องใช้ฟังการอ่านภาษาอังกฤษทีถูกต้องของครูและสือเอกสารควบคู่กนั จึงจะ
สามารถเข้าใจในบทเรี ยน (ทังนีครู อาจจะใช้การบันทึกเสียงการอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษด้วยตนเองหรื อ
ใช้การบันทึกเสียงจากเจ้าของภาษา/ผูม้ ีความชํานาญในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษทีถูกต้อง ไว้ใช้ในการ
เรี ยนการสอนแทนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในแต่ละครังก็ได้)
2. ก่อนใช้ชุดวิ ชา ผูเ้ รี ย นควรทําแบบทดสอบก่ อนเรี ย นเพือให้ทราบว่าตนเองมีค วามรู้
เกียวกับเรื องทีศึกษาเพียงใด
3. ผูเ้ รี ยนควรมีพจนานุ กรมภาษาอังกฤษสําหรับใช้คน้ คว้าหาความหมายของคําเพิมเติม
ขณะศึกษา และทํากิจกรรม
4. ผูเ้ รี ยนต้องศึกษาและทํากิจกรรมในรายวิชานี ทุกขันตอน เพือฝึ กทักษะการฟัง-พูดและ
เสริ มความรู้ ทางด้านการอ่านเขียน
5. เมือผูเ้ รี ยนศึกษาครบทุกขันตอนแล้ว ควรทําแบบทดสอบตนเอง หลังเรี ยนเพือประเมิน
ดูว่าผูเ้ รี ยนมีความรู้เพิมขึน
6. แต่ละกิจกรรมจะมีเครื องหมายกํากับเพือแสดงว่าผูเ้ รี ยนต้องทําอะไร เช่น
ให้ผเู้ รี ยนอ่านหรื อศึกษา
ให้ผเู้ รี ยนฟังการอ่านของครู /ครู เปิ ดเสียงการอ่านทีบันทึกไว้แทนการอ่านจริ ง
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กเขียน
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กพูด
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โครงสร้ างชุ ดวิชาการฟัง-พูด
Listening - Speaking 4
สาระสําคัญ
การฝึ กทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ เพือใช้ในการติดต่อสือสารในชีวิตประจําวัน และการ
ประกอบกิจการงานในชุดวิชานี จัดทําขึนโดยมีเนือหาสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ พุทธศักราช
ของกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ (English for Quality
of Life) มีเนื อหาทีช่วยฝึ กทักษะ กลวิธีในการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับการติดต่อสือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน และในการประกอบกิจการงาน ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ เช่น การทักทาย การแนะนํา
ตนเองและผูอ้ ืน การเชือเชิญ การขอบคุณ การแสดงความยินดี การกล่าวชม การเสนอแนะและเสนอให้
ความช่วยเหลือ เป็ นต้น
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. เพือให้ผเู้ รี ยนพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพือใช้ในการ
ติดต่อสือสารในชีวิตประจําวัน และในการประกอบกิจการงาน ตามความสนใจได้อย่างถูกต้อง
2. เพือให้ผเู้ รี ยนเข้าใจถึงปัญหาบางประการในการติดต่อสือสารอันเนืองมาจากความแตกต่าง
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
3. เพือส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
เครื องมือแสวงหาความรู้เพิมเติม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
4. เพือพัฒนาเจตคติของผูเ้ รี ยนให้มีความคิดกว้างไกล มองเห็นคุณค่าในการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็ น
ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
ขอบข่ ายเนือหา
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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แบทดสอบก่ อนเรียน
PRE-TEST
I. ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาและเติมคําในช่ องว่าง
A : Are you ……………. in ...........…. English?
(1)

(2)

B : Yes, I ……………. it ……………….. .
(3)

(4)

A : Are you …………… to speak English …………….?
(5)

(6)

B : Not ………………., but I ……………. read and write fairly well.
(7)

(8)

II. ให้ ผ้เู รียนเลือกข้ อความทีเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปนี
1. มีอุบตั ิเหตุจราจร ผูเ้ รี ยนอยากทราบว่าเพือนรู้เรื องบ้างหรื อไม่ ควรพูดว่าอย่างไร
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. เพือนอยากให้ John มารับ ถ้าผูเ้ รี ยนอยากจะบอกเพือนว่า John ขับรถไม่เป็ นควรพูดอย่างไร
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. ถ้าผูเ้ รี ยนอยากจะบอกเพือนว่าไม่สามารถจะไปงานเลียงตามเวลาทีนัดไว้ได้ควรพูดว่าอย่างไร
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. ถ้าผูเ้ รี ยนอยากจะบอกเพือนว่าวินยั ชอบงานทีทําอยูข่ ณะนีมาก ควรพูดว่าอย่างไร
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. อาจารย์ถามผูเ้ รี ยนว่ามีความรู้เกียวกับวิชามานุษยวิทยาไหม ถ้าผูเ้ รี ยนมีความรู้นอ้ ยมากเกียวกับ
วิชานัน ควรพูดว่าอย่างไร
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. ให้ ผ้เู รียนเขียนตัว P (Positive) หน้ าข้อความซึงผู้พดู แสดงว่าชอบหรือพอใจ และเขียนตัว
N (Negative) หน้ าข้อความซึงผู้พดู แสดงว่าไม่ชอบหรือไม่พอใจ
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. ให้ ผ้เู รียนจับคู่คาํ พูดต่อไปนีกับสถานการณ์ทีเหมาะสม โดยเขียนตัวอักษร (a. b. c…..) ทีกํากับคําพูด
นัน ๆ ในทีว่างหน้ าสถานการณ์ทีกําหนดให้
1. ........... การแสดงความไม่สบายใจ

a. I’m hoping to leave very soon.

2. ........... การแสดงความต้องการ

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

3. ........... การแสดงความตังใจ

c. I’m worried about English.

4. ........... การแสดงความผิดหวัง

d. I’d rather watch a comedy.

5. ........... การแสดงความหวัง

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

V. ข้ อความต่อไปนีเป็ นบทสนทนาทางโทรศัพท์ ระหว่าง Robert ซึงเป็ นนักท่องเทียวทีมาพักอยู่ทีโรงแรม
แห่ งหนึงในเชียงใหม่พร้ อมกับภรรยาและเพือนชือ James ซึงเป็ นนักธุรกิจอยู่ทเชี
ี ยงใหม่ ให้ผ้เู รียน
จัดลําดับข้อความให้ ถูกต้องในรูปของบทสนทนา โดยเขียนตัวเลขบอกลําดับทีถูกต้องของข้ อความลงใน
ช่ องว่างทีกําหนดให้
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?
สาระสําคัญ
การทักทาย (Greeting) การกล่าวลา (Leave taking) การแนะนําให้รู้จกั (Introduction) และการ
ชักชวนหรื อเชือเชิญ (Persuading/ Invitation) ซึงเป็ นมารยาทในทางสังคมทีพึงปฏิบตั ิ ในประเทศทีมีภาษา
และวัฒนธรรมแตกต่างกัน ก็มกั มีลกั ษณะการพูดทีแตกต่างกันออกไปในภาษาอังกฤษมีสาํ นวนทักทาย
การกล่าวลา และการแนะนําให้รู้จกั ทีหลากหลาย ผูเ้ รี ยนอาจจําสํานวนทีตนเองชอบไว้ใช้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ใช้สาํ นวนการทักทายและการกล่าวลาได้
2. ใช้สาํ นวนการแนะนําให้บุคคลตังแต่ คนขึนไปรู้จกั กัน หรื อแนะนําตนเองได้
3. ใช้สาํ นวนการชักชวนหรื อเชือเชิญผูอ้ ืนให้ทาํ สิ งหนึงสิงใดได้
ขอบข่ ายเนือหา
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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เรืองที
How are you this morning?
การทักทายกันของชนชาติต่าง ๆ ย่อมมีวิธีการทีแตกต่างกัน ในการทักทายของคนไทยนอกจากจะ
กล่าวคําสวัสดีแล้ว โดยทัวไปคนไทยมักจะพ่วงประโยคว่า “ไปไหนมาคะ” หรื อ “ไปไหนมาครับ” เป็ นการ
ถามทีติดปากคนไทย แต่ในการทักทายในภาษาอังกฤษ หรื อทีเป็ นแบบสากลทัวไป มักจะนิยมถามถึง
สุขภาพ คือ “How are you?” และผูถ้ ามมักจะตอบเป็ นกลาง ๆ ว่า “Very well, thank you.” หรื อ “I’m fine,
thank you.” หรื อ I’m OK, thanks. หากในกรณี ทีผูถ้ กู ถามไม่สบายจริ ง ๆ และต้องการให้ผถู้ ามทราบ ก็มกั จะ
ตอบโดยใช้คาํ ว่า “Not very well” แล้วตามด้วยสาเหตุทีทําให้ไม่สบาย เช่น I have a sore throat. ดังตัวอย่าง
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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คําว่า “Come along” ในประโยค Would you like to come along? ที Wilai พูดว่าเป็ นการชักชวนให้
Suree มาด้วยกัน ในทีนี คือชวนไปหาอะไรรับประทานในร้านใกล้ ๆ ด้วยกัน
Presentation 2
ในการทักทายระหว่างเพือนทีสนิทสนมกัน และไม่ได้พบกันเป็ นเวลานาน อาจมีวิธีทกั ทายในเชิง
ถามข่าวความ ความทุกข์สุข ดังตัวอย่างต่อไปนี

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.
คําว่า “busy” ในทีนี มีความหมายว่าไม่ค่อยจะว่าง หรื อมีธุระ หรื อสาละวนเกียวกับเรื องใดเรื องหนึง กริ ยา
ทีตามหลัง busy จะอยูใ่ นรู ปของ V. + ing เช่น I’m busy working. He’s busy travelling. หรื ออาจเขียนอีกวิธี
หนึง คือ I’m busy with my work.
คําว่า “Why not” ในบทสนทนาทีผ่านมาไม่ใช่เป็ นการปฏิเสธ แต่เป็ นการตอบรับคําเชิญที Tom เชิญ Mike
ไปรับประทานอาหารเทียง โดยถามว่า คุณไปได้ไหม (Can you come along?) Mike ตอบรับโดยใช้คาํ ว่า
“Why not?” ซึงมีความหมายว่า ทําไมถึงไปไม่ได้ล่ะ
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Presentation 3
ในการทักทายอย่างค่อนข้างเป็ นทางการ ระหว่างผูท้ ีไม่มคี วามสนิทสนมกันเป็ นการส่วนตัว ส่วน
ใหญ่มกั นิยมเรี ยกกันด้วยชือสกุล และมักจะใช้คาํ ว่า Good morning หรื อ Good afternoon แทนคําว่า Hello
หรื อ Hi ดังตัวอย่าง
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.

ในกรณี ทีผูถ้ กู ทักทายมีอาการเหมือนไม่ค่อยสบาย ผูถ้ ามหรื อผูท้ กั ทายอาจทักทายดังนี You don’t look very
well, Miss Jackson. หรื อ Are you all right, Mr. Scott?
Activity 1

ฝึ กพูด

ให้ ผ้เู รียนฟังและฝึ กพูดสํานวนการทักทายสัน ๆ ระหว่างบุคคล คน
1. การทักทายเพือน (Greeting friends)
Mike

: Hi, Marsha.

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

: Fine, thanks. And you?

Marsha : Good, thanks.
2. การทักทายคนรู้จกั อืน 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 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาทีนําเสนอใน Presentation 1 (หน้ า ) ระหว่าง
สุ รีย์ (Suree) กับวิไล (Wilai) แล้วสมมติให้ ผ้เู รียนเป็ นสุ รีย์ฝึกสนทนากับวิไล
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

ให้ ผ้เู รียนฝึ กการโต้ตอบบทสนทนา โดยเลือกใช้ คาํ พูดทีเหมาะสม พูดเป็ น
บทสนทนาทีสมบูรณ์ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทกํี าหนดให้

You meet a friend of yours on the street.
(คุณพบเพือนของคุณโดยบังเอิญบนถนนแห่งหนึง)
Friend : Hi, ……………………………………………………………..
You

: ………………………………………………………………....

Friend : And how was your weekend?
You

: …………………………………………………………………
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เรืองที
Hope to see you again.
Presentation 1
เมือบุคคลสองคนพบกันแล้ว ก่อนจากกันต้องมีการกล่าวลา (Leave taking) ในภาษาอังกฤษมีวิธีการพูด
หลายวิธี เช่น

1. การกล่าวลาระหว่างผู้ทพบปะกั
ี
นเป็ นประจํา
A : See you tomorrow. Goodbye.
B : Goodbye.
หรื อ A : See you later.
B : Okay. Bye.
2. การกล่าวลาในกรณีทีต้องจากกันเป็ นเวลานาน
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.
สํานวน “drop a few lines” หมายถึง การขอร้องให้ส่งข่าวถึงกันบ้าง หรื อส่งจดหมายไปคุยกัน
สํานวน “Take care of yourself.” (หรื ออาจใช้ “Look after yourself.”) หมายถึง การฝากฝังก่อนจากกัน
โดยขอให้อีกฝ่ ายดูแลสุขภาพ หรื อเป็ นเชิงบอกให้รักษาเนือรักษาตัว
สํานวน All the best หมายถึง การอวยพรขอให้โชคดี
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3. การกล่าวขอตัวอย่างสุภาพเพือกล่าวลา
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.
สํานวน “I’m afraid” เป็ นการขอตัวเพือลาจากอย่างสุภาพ
คําว่า “So long” เป็ นคํากล่าวลาซึงมีความหมายบอกให้ทราบว่าจะต้องมีโอกาสมาพบกันอีกครัง
so long ในทีนี หมายถึง “จนกว่าจะพบกันอีก”
Activity 4 ฟังบทสนทนาเกียวกับการกล่าวลาต่อไปนี แล้วฝึ กพูด

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!

สํานวน “I don’t hold you.” มีความหมายว่า ไม่รังคุณไว้ หรื อไม่ทาํ ให้คุณต้องเสียเวลา ในกรณี นีผูพ้ ดู มี
ความเข้าใจ และเห็นใจทีอีกฝ่ ายมีความจําเป็ นต้องกล่าวลาเนืองจากมีภารกิจอืนทีจําเป็ นต้องทํา
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Activity 5

ให้ ผ้เู รียนเลือกคํากล่าวลาทีเหมาะสมกับบุคคล หรือสถานการณ์ทีกําหนด
โดยการเขียนตัวอักษรหน้ าบทสนทนาลงในช่ องว่างหน้ าบุคคลทีเหมาะสมทีจะใช้
บทสนทนานัน ๆ

1. ...............

แดงและนิภาเพือนร่ วมงาน
ซึงมาพบกันในวันหยุด

2. ...............

สุวฒั น์ในงานเลียงอาหาร
แต่จาํ เป็ นต้องขอตัวลากลับ
ก่อนทีงานจะเลิก

3. ...............

วิไลกับแมรี เพือนรักซึงจะจากกัน
เป็ นเวลานาน

Activity 6

a. I’m afraid I can’t stay longer.
I have some more work to finish.
b. - All the best. Do write if you have time.
- I will. Take care of yourself.
c. - I have to be on my way now. See you
on Monday.
- See you, bye.

ในการพบกลุ่ม ให้ผ้เู รียนฝึ กบทสนทนาตามตัวอย่างในกิจกรรมที เป็ นคู่ ๆ
โดยเปลียนชือนิภา และแดงจากบทสนทนาเป็ นชือของตนเอง

14

เรืองที
Who’s that good looking young lady?
Presentation 1
ในการแนะนําตนเอง หรื อการแนะนําให้คนรู้จกั กัน โดยทัวไปมีวิธีการพูดดังนี
1. การแนะนําตนเองให้ผ้อู นรู
ื ้ จกั ผูพ้ ดู จําเป็ นต้องบอกชือของตนเอง และตามด้วยข้อมูลรายละเอียด
เกียวกับตัวเอง เพือให้ผฟู้ ังได้ทราบว่าเป็ นใคร ทําอะไร มาจากไหน ... เช่น
“Hello, my name’s Mary Scott. (หรื อ I’m Mary Scott.)
I came from England. I’m studying at Bangkok University.”

2. การแนะนําให้ บุคคลสองคนได้ รู้จกั กัน วิธีการแนะนําทีถูกต้องผูท้ ีทําหน้าทีแนะนําควรเอ่ยชือผูท้ ี
ได้รับการแนะนําให้ชดั เจน ดังตัวอย่างต่อไปนี
Mary : Tom, I’d like you to meet Marisa. Marisa,
this is Tom.
เมือมีการเอ่ยแนะนําแล้ว ผูท้ ีได้รับการแนะนําอาจพูดดังนี
Mr. Tom

: How do you do?

Miss Marisa : Pleased to meet you, Mr. Tom.
ประโยค How do you do? มีรูปเป็ นประโยคคําถามก็จริ ง แต่ใช้เป็ นสํานวนทักทายในโอกาสทีมีการ
แนะนําให้รู้จกั กัน และผูก้ ล่าวตอบจะตอบด้วยประโยค How do you do? เช่นเดียวกัน หรื ออาจตอบว่า
Pleased to meet you. หรื อ I’m pleased to meet you. ซึงแปลว่า “ยินดีทีได้รู้จกั ” บางครังในการแนะนํา
ในบรรยากาศทีค่อนข้างเป็ นกันเอง ผูท้ ีได้รับการแนะนํานันอาจไม่ตอ้ งกล่าวคํา “How do you do” หรื อ
“Pleased to meet you.” ก็ได้ แต่สามารถกล่าวแบบกันเองหลังจากมีการแนะนําแล้ว โดยใช้คาํ สัน ๆ ว่า
Hello ก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี
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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.
3. การแนะนําบุคคลหนึงให้ บุคคลมากกว่าสองคนขึนไปได้ รู้จกั กัน อาจเป็ นการแนะนําระหว่างกลุ่ม
เพือนฝูง เช่น

John : I’d like to introduce my brother, Jack.
Jack this is Mike, Jane, Rose and her sister, Mary.
หรือการแนะนําวิทยากร/แขกรับเชิญในทีประชุมสัมมนา ซึงอาจใช้ ได้ หลายคําตอบ เช่ น
o I am happy to
o I have great pleasure to

introduce Mr/Ms……………………………

o It is my great pleasure to

present to you Mr…………………………….

o It gives me great pleasure to
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Activity 7 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาต่อไปนี แล้วฝึ กพูดตามหลาย ๆ ครัง จนสามารถใช้ สํานวน
ในการแนะนําตนเองได้
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.

Activity 8

ให้ ผ้เู รียนฝึ กการแนะนําตนเองโดยเลียนแบบสํานวนทีให้ในกิจกรรมที
แต่เปลียนชือในเนือเรือง เป็ นชือของผู้เรียนเอง และครอบครัวของผู้เรียน และ
เสริมสํานวนคําพูดอะไรก็ได้ ทีเกียวกับตัวเอง และครอบครัว
Good morning. My name is……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………..

Activity 9 สํานวน “Have we met before?”
หมายถึง การถามบุคคลทีเราได้เคยพบ หรื อเคยรู้จกั กันมาก่อน แต่ไม่แน่ใจว่าเป็ นบุคคลนันหรื อเปล่า
ให้ผเู้ รี ยนฟังบทสนทนาในเชิงแนะนําตนเองต่อไปนี และฝึ กพูดจนจําสํานวนได้
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.
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Activity 10

ให้ ผ้เู รียนฟังสํานวนการออกเสียงในบทสนทนาให้เข้ าใจ แล้วกาเครืองหมาย 
ลงหน้ าข้ อความทีได้ ยนิ

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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เรืองที
Are you free today?
ในการกล่าวคําเชือเชิญผูอ้ ืนมีการปฏิบตั ิกนั โดยทัวไปในโอกาสต่าง ๆ เช่น การเชิญไปงานเลียง/งาน
สังสรรค์ การเชิญไปดูหนังดูละคร การเชิญไปเทียว มีสาํ นวนการเชิญทีแตกต่างกันไปตามภาษาและ
วัฒนธรรม ดังตัวอย่างของสํานวนต่อไปนี

. การกล่ าวเชิญ
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?

. การตอบรับคําเชิญ
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 ผู้พดู ควรจะต่ อถ้อยคําขอบคุณผู้เชิญทุก
ครังด้ วย คือ Thank you very much.
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. การตอบปฏิเสธคําเชิญ
ควรใช้ คาํ ทีฟังดูแล้ วปฏิเสธอย่างนุ่มนวล เช่ น
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.

Presentation 1 ตัวอย่างบทสนทนาการเชือเชิญ
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.

20

Activity 11 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาระหว่าง Mike และ Jane เพือนร่ วมงานซึงเชือเชิญกัน
ไปรับประทานอาหารเย็น แล้วฝึ กออกเสียง และท่องจําตามบทสนทนาต่อไปนี
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

ในการพบกลุ่มให้ผ้เู รียน คน สนทนาเชือเชิญกัน โดยใช้ บทสนทนาใน
กิจกรรมที เป็ นแบบให้ คนหนึงเป็ น Mike อีกคนหนึงเป็ น Jane และสลับกัน
เป็ นบุคคลในบทสนทนาหลาย ๆ ครัง จนจําบทขึนใน
Mike : Jane, are you free ………………………
Jane : Oh, how nice ………………………
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Activity 13 ข้ อความต่อไปนีเป็ นบทสนทนาทางโทรศัพท์ ระหว่าง Mike และ Jane ให้
ผู้เรียนจัดลําดับข้ อความให้ ถูกต้องในรูปของสนทนา โดยใส่ ตวั เลขบอกลําดับที
ถูกต้องของข้อความลงในช่ องว่างทีกําหนดให้
I’ll pick you up at around seven.
Would that be all right?
That would be fine.
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 ให้ผ้เู รียนฝึ กสนทนากล่าวคําเชิญเพือน โดยใช้ สํานวนใน
กิจกรรมที เป็ นแบบ แต่เปลียนจุดประสงค์ในการเชิญให้ หลากหลายออกไป
และสลับกันเป็ นผู้เชิญ และผู้ถูกเชิญ
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.
สาระสําคัญ
การแสดงความชืนชมและกล่าวชม (Compliment and Praise) การแสดงความขอบคุณ (Appreciation
and Gratitude) และการกล่าวขอโทษ (Apology and Forgiveness) ถือเป็ นมารยาทสังคมที ปฏิบตั ิกนั อยู่
โดยทัวไป ซึ งในภาษาอัง กฤษมี สํานวนหลากหลาย มีน ําหนัก มากน้อยต่ างกัน ผูเ้ รี ยนควรเลือ กใช้ใ ห้
เหมาะสมกับโอกาส และควรรู้จกั วิธีตอบรับทีเหมาะสม
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ใช้สาํ นวนการแสดงความชืนชมยินดีและกล่าวชมได้
2. ใช้สาํ นวนการแสดงความขอบคุณได้
3. ใช้สาํ นวนกล่าวขอโทษ และการยกโทษได้
ขอบข่ ายเนือหา
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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เรืองที
Let’s celebrate.
การแสดงความยินดีและชมเชย (compliment and praise) โดยทัวไปใช้ในโอกาสทีเป็ นเรื อง
น่าชืนชม หรื อโอกาสทีเป็ นมงคลต่าง ๆ เช่น ในโอกาสทีได้รับความสําเร็ จ วันครบรอบหรื อวันทีระลึก
ต่าง ๆ ซึงถือเป็ นมารยาททางสังคมทีมักกล่าวแสดงความยินดีให้แก่กนั มีสาํ นวนทีควรรู้ดงั นี

o
o
o
o
o
o
o

. การแสดงความยินดีและชมเชยในความสําเร็จ
Congratulations!
Well done!
Good!
Great!
Wonderful!
Terrific!
Excellent!

o
o
o
o
o
o

. การกล่ าวชืนชมและชมเชยในเรืองทัว ๆ ไป เช่ น
That’s a very nice dress.
You’re very smart.
You’ve got beautiful eyes.
What a fantastic dinner.
You really are an excellent cook.
You’ve done so well.
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.
o
o
o
o

Activity 15

. การกล่ าวตอบขอบคุณในคําชมเชย
Thanks.
Thanks a lot.
Thanks. That’s very kind of you.
Thanks, It’s very nice of you.

ให้ ผ้เู รียนฟังตัวอย่างบทสนทนาเกียวกับการแสดงความยินดี ชมเชย และการ
ตอบรับในโอกาสต่าง ๆ แล้วฝึ กพูดและจําสํานวนไว้ใช้

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.
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Activity 16

ในการพบกลุ่ม ให้ผ้เู รียนจับคู่ฝึกสนทนา สํานวนการแสดงความยินดี
และชมเชยในโอกาสต่าง ๆ โดยเลือกจากสํานวนทีฝึ กหัด และจดจําไว้ใน
กิจกรรมที

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

Thanks a lot. I must say
……………………………. .

What a pretty dress you’re wearing.

Oh, thanks. I made …………………
.
Activity 17

ให้ ผ้เู รียนฟังสํานวนการกล่าวชืนชม ซึงจะพูดซําหลาย ๆ เทียว แล้วจับคู่
คําชืนชมจากเทปเสียงกับคําขอบคุณต่อไปนี โดยให้นําหมายเลขหน้ าข้อ
ของประโยคคําชืนชมในเทปเสียงมาใส่ หน้ าข้ อ a, b, c ……… ของคําขอบคุณ
หรือการตอบรับทีให้ ต่อไปนี
คําชืนชม

คําขอบคุณและตอบรับ

1. That’s a …………………… .

a. ……… I’m glad you enjoyed it.

2. What a …………………… .

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

3. That was ………………….. .

c. ……… That’s very kind of you.

4. Congratulations on……….. .

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

5. You look …………………. .

e. ……… Thanks. It must be my new dress then.
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เรืองที
I do appreciate it.
ในการแสดงความขอบคุณ (Appreciation and Gratitude) แบบไทย ๆ โดยมากมักใช้การกราบไหว้
แทนการแสดงความขอบคุ ณ หรื ออาจแสดงออกในการกระทํา (การกราบหรื อไหว้) พร้ อมทังการกล่าว
ขอบใจ หรื อขอบคุณ หรื อขอบคุณมาก หรื อขอบพระคุณมาก ในการแสดงความขอบคุณเป็ นภาษาอังกฤษ
จึงเลือกใช้สาํ นวนทีติดปากอยูเ่ สมอ คือ Thank you, Thanks หรื อ Thank you very much หรื อ Many thanks
ถ้าต้องการให้ก ารกล่าวขอบคุ ณ มีน ําหนัก มากขึ น เพือให้สมกับความมีน ําใจของผูท้ ี มีพระคุ ณ
อาจเลือกใช้สาํ นวนทีหลากหลาย และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี

กล่ าวขอบคุณเมือได้ รับของขวัญ
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.

กล่ าวขอบคุณเป็ นกรณีพเิ ศษ
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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กล่ าวขอบคุณตามมารยาททัวไป
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.

เมือมีผกู้ ล่าวขอบคุณในโอกาสต่าง ๆ เราควรตอบรับคําขอบคุณทีเหมาะสมได้ดงั นี

การกล่ าวตอบรับโดยทัวไป
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.

การกล่ าวตอบรับโดยทัวไป
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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การกล่ าวตอบรับคําขอบคุณทีได้ รับของขวัญ
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.

Activity 18

ให้ ผ้เู รียนฟังสํานวนการกล่าวขอบคุณ และการตอบรับคําขอบคุณ แล้วหัดพูด
ตามจนจําสํานวนได้ และสามารถฝึ กพูดได้โดยไม่ต้องฟังแถบเสียง

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.

29

o Thanks indeed …

o You’re welcome.

o Thanks a lot …

o Don’t mention it.

o Thank you for …

o It’s my pleasure.

o I do appreciate it.

o Not at all.

Activity 19

ในการพบกลุ่มให้ผ้เู รียนผลัดกันกล่าวคําขอบคุณ และตอบรับคําขอบคุณ
ตามตัวอย่างสํานวนแถบเสียงทีได้ ฟังในกิจกรรมที

Activity 20

ในการพบกลุ่มให้ผ้เู รียนจับคู่ฝึกสนทนาแสดงการขอบคุณ และตอบรับ
คําขอบคุณกันตามสถานการณ์ทีกําหนดให้ดังต่อไปนี

สถานการณ์ที
o แดงขอบคุณสุรียท์ ียอมให้โดยสารรถไปด้วย
o สุรียต์ อบว่าเต็มใจทีจะช่วยเหลือ
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สถานการณ์ที
o สุวฒั น์ขอบคุณสมพงษ์สาํ หรับความช่วยเหลือบางอย่าง
o สมพงษ์ตอบรับว่าไม่เป็ นไรหรอก เต็มใจช่วยบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ

สถานการณ์ที
o สนองขอบคุณสุนียท์ ีให้ของขวัญวันเกิด
o สุนียต์ อบรับว่าคิดว่าคุณคงชอบ
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เรืองที
Please apologize, I didn’t really mean it.
การกล่าวคําขอโทษ (apology) และการตอบรับคําขอโทษ หรื อการยกโทษ (forgiveness)
ในภาษาอังกฤษมีสาํ นวนการใช้ทีหลากหลาย เช่น

คําขอโทษทีใช้ โดยทัวไป
ใช้ในความหมายทีขอให้พูดซําเนืองจากฟังไม่ถนัด

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.

กล่าวขอโทษในกรณีทีทําให้ อกี ฝ่ ายต้องเสียใจ
หรื อเสี ยประโยชน์อนั เนืองมาจากการทําผิดของเรา หรื อการเข้าใจผิด 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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ในการกล่าวตอบคําขอโทษ
มีสาํ นวนทีอาจเลือกใช้ได้ดงั ต่อไปนี

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.

Activity 21

ให้ ผ้เู รียนฟังสํานวนการกล่าวขอโทษ และการยกโทษ แล้วฝึ กพูดตาม

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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Activity 22 ในการพบกลุ่มให้ผ้เู รียนผลัดกันแสดงเป็ น A และ B โดยใช้ บทสนทนาใน
กิจกรรมที

Don’t worry about it. I only arrived

I’m really sorry to keep you waiting.

a few minutes ago.

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Activity 23

ให้ ผ้เู รียนเป็ นผู้กล่าวตอบรับคําขอโทษ โดยใช้ สํานวนต่อไปนี

- Don’t worry about it. It’s no big thing.
ถ้าเป็ นการตอบรับคําขอโทษต่อความผิดพลาดต่าง ๆ
- Oh, that’s all right. I understand.
ถ้าเป็ นการตอบรับคําขอโทษเชิงออกตัวทีไม่อยากจะทําบางสิ งบางอย่างตามทีตังใจจะทํา
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ตัวอย่าง
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?
สาระสําคัญ
การถามทุกข์-สุข และการพูดเสนอให้ความช่วยเหลือผูอ้ ืนในยามทีต้องประสบกับปัญหา เป็ นการ
กระทําทีดี และมีอยูท่ วไปในสั
ั
งคมปัจจุบนั การพูดขออนุญาต และการพูดแทรกอย่างสุภาพ ก็นบั เป็ น
มารยาททีดีในสังคมเช่นกัน วิธีการพูดทัง ลักษณะนี ผูเ้ รี ยนควรศึกษาให้เข้าใจเพือให้นาํ มาใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดได้
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ใช้สาํ นวนการถามทุกข์-สุขได้
2. ใช้สาํ นวนการพูดเสนอให้ความช่วยเหลือได้
3. ใช้สาํ นวนการพูดขออนุญาตได้
4. ใช้สาํ นวนการพูดแทรกอย่างสุภาพได้
ขอบข่ ายเนือหา
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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เรืองที
I feel terrible.
ในการถามทุกข์-สุขของผูอ้ ืนในโอกาสทีเห็นว่าผูท้ ีเราถามนันดูท่าทางเหมือนไม่ค่อยสบาย อาจมีวิธี
ถามเพือแสดงถึงความห่วงใย เช่น สํานวนต่อไปนี

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?
บางครังผูพ้ ดู เองเป็ นผูก้ ล่าวถึงความไม่สบายใจ หรื อไม่สบายกายของตนเองหรื อผูอ้ ืน เช่น

ในกรณีไม่สบายใจ
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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ในกรณีไม่สบายกาย
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.

สํานวน feel bad about ………….. หมายถึง เสียใจ ไม่สบายใจ ไม่พอใจอย่างมากเกียวกับเรื องใด
เรื องหนึง
สํานวน upset about ….. หมายถึง เสียใจอย่างสุดซึงเกียวกับเรื องทีเกิดขึน
คําว่า sick และ ill ในสํานวน “I feel very sick. / I feel very ill. อาจใช้แทนกันได้ แต่ sick มีทีใช้
เฉพาะในบางกรณี ดงั นี
1. ใช้ในความหมายว่า “คลืนไส้” หรื อ “อาเจียน” เช่น I’m feeling sick. หมายความว่า ผูพ้ ดู
รู้สึกคลืนไส้ และในสํานวน I’m going to be sick. มีความหมายว่าผูพ้ ดู กําลังจะอาเจียน แม้คาํ ว่า
“vomit” แปลว่า อาเจียน แต่ในภาษาพูดไม่นิยมใช้
2. ใช้ในความหมายว่า “เมา” เช่น I’m feeling seasick. (เมาเรื อ) แต่คาํ ว่า homesick แปลว่า
คิดถึงบ้าน
3. ใช้ในความหมายว่า “เบือ” หรื อ “ทนไม่ได้” เช่น I’m sick of him, I’m sick of staying home.

ในการกล่าวตอบถ้อยคําทีแสดงความไม่สบายใจมีสาํ นวนการใช้ ดังนี
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 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาระหว่าง Bob และ Anne จดจําสํานวน และฝึ กพูดตาม

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 ให้ผ้เู รียนจับคู่แสดงบทบาทสมมติเป็ น Bob และ Anne ฝึ กสนทนา
โต้ตอบกันตามทีฟังในแถบเสียงของกิจกรรมทีผ่านมา
You look a little pale ………………………….
To tell you the truth ………………………….
……………………… ………………………….
……………………… ………………………….
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Activity 26

ในการพบกลุ่ม ให้ผ้เู รียนฝึ กสนทนากับเพือนบอกอาการความไม่สบายของตนเอง
ตามทีได้ ระบุไว้ในกรอบ โดยให้การสนทนาเริมดังนี

Student A

: I don’t feel very well today.

Student B

: Why? What’s the matter?

Student A

: I have …………………………………………………

Activity 28

1. a fever

4. a toothache

2. a bad cold

5. a sore throat

3. a backache

6. an allergy

ให้ Student A และ Student B เปลียนบทบาทกันสนทนา โดยให้ B
เป็ นฝ่ ายป่ วยและ A เป็ นฝ่ ายให้ คาํ แนะนํา โดยใช้ สํานวนทีกําหนดให้ดังนี

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.
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เรืองที
Can I help you, sir?
การพูดเสนอตนเพือให้ความช่วยเหลือ หรื อให้บริ การผูอ้ ืน (offering help/assistance) มีสาํ นวน
เฉพาะทีใช้กนั เสมอ ๆ ดังต่อไปนี

. การนําเสนอในรูปของคําถาม เช่ น
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?

. การเสนอในรูปของคําสัง เช่ น
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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ในการตอบรับข้อเสนอ (acceptance) หรื อตอบปฏิเสธ (refusal) มีสาํ นวนทีอาจใช้ได้หลายสํานวน
บางสํานวนใช้เพือตอบรับ หรื อปฏิเสธข้อเสนอเรื องอาหาร เครื องดืม บางสํานวนใช้ตอบ หรื อปฏิเสธ
ข้อเสนอการบริ การ และบางสํานวนใช้ตอบรับและปฏิเสธเฉพาะกรณี ดังตัวอย่าง เช่น
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.
Activity 29 ให้ ผ้เู รียนฟังข้ อความต่อไปนีแล้วพูดตาม
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.
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ในกรณี ทีผูเ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายขอร้อง หรื อขอความช่วยเหลือ มีสาํ นวนการใช้ดงั นี
Excuse me, could you ……………………………………………………….?
Do you know how to ……………………………………….?
Can you ……………………………………………………..?
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เรืองที
Am I allowed to go?
การขออนุญาต (seeking/ asking/ requesting for permission) ใช้ในโอกาสทีผูข้ อไม่แน่ใจว่าสิงทีตน
จะกระทํานันจะเป็ นการรบกวนผูอ้ ืน หรื อเป็ นการไม่บงั ควรทีจะกระทํามีสาํ นวนการใช้โดยทัวไปดังนี

. สํานวนทีใช้ ในการอนุญาต (asking for permission) ซึงในบางครังเป็ น
การขอร้องไปในตัว 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 …………………………………

. สํานวนทีใช้ ตอบรับคําขออนุญาต (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. (ในกรณีทีคําขอร้ องใช้ Would you mind? หรือ
Do you mind?)
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. สํานวนทีใช้ ตอบปฏิเสธคําขออนุญาต (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.

Activity 30

ให้ ผ้เู รียนฟังสํานวนการขออนุญาตจากบทสนทนาต่อไปนี แล้วฝึ กพูดตาม

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.
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Activity 31

ในการพบกลุ่มให้ผ้เู รียนผลัดกันกับเพือนฝึ กบทสนทนา ระหว่าง A และ B
ตามทีฟังในกิจกรรมที

Activity 32

ให้ ผ้เู รียนตอบคําถามโดยใช้ ข้อความทีกําหนดให้เป็ นส่ วนหนึงของคําตอบ

ตัวอย่าง
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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เรืองที
Excuse me, sir.
ในการพูดแทรก หรื อขัดจังหวะการสนทนาของบุคคลอืน มักจะกระทําในกรณี ทีมีความจําเป็ น
เร่ งด่วน ซึงไม่สามารถจะรอได้นนั ผูพ้ ดู ควรเริ มด้วยคํากล่าวในเชิงขอร้องอย่างสุภาพ เช่น
o Excuse me, sir/ madam, could you ……………………?
o Pardon me?
ดังตัวอย่างในบทสนทนาต่อไปนี
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

ในการพบกลุ่มให้ผ้เู รียนฝึ กพูดและตอบอย่างสุ ภาพกับเพือนตามประโยคที
กําหนดให้ โดยใช้ รูปแบบดังตัวอย่างต่อไปนี

ตัวอย่าง 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. พูดดังขึนหน่อย
3. Pass this message to the lady next to you. ส่งข้อความนี ให้สุภาพสตรี ทีนังติดกับคุณหน่อย
4. Help me cross this traffic road. ช่วยพาฉันข้ามถนนทีมีการจราจรพลุกพล่านหน่อย
5. Tell me the time. ช่วยบอกเวลาหน่อย
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บทที
It’s very interesting, isn’t it?
สาระสําคัญ
การแสดงความสนใจและไม่สนใจ แสดงการชอบและไม่ชอบ การพูดแสดงความเห็นใจและให้
กําลังใจ ตลอดจนการถามเกียวกับข้อห้าม และข้อพึงกระทํา มีรูปแบบเฉพาะซึงผูท้ ีไม่สนั ทัดในการใช้
ภาษาอังกฤษอาจใช้สบั สน ทําให้ความหมายเปลียนแปลง และเกิดการเข้าใจผิดได้ ผูเ้ รี ยนควรศึกษาสํานวน
การใช้ซึงมีอยูห่ ลายสํานวน
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ใช้สาํ นวนการแสดงความสนใจและไม่สนใจ ชอบและไม่ชอบได้
2. ใช้สาํ นวนการพูดแสดงความเห็นใจและให้กาํ ลังใจได้
3. ใช้สาํ นวนการพูดเกียวกับข้อห้าม และข้อพึงกระทําได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที Oh, I love it.
เรื องที I’m sorry about that.
เรื องที What should I do?
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เรืองที
Oh, I love it.
ในการแสดงความรู้สึกสนใจและไม่สนใจ หรื อแสดงความชอบและไม่ชอบกับบางสิงบางอย่าง
โดยแสดงออกด้วยคําพูดนัน อาจใช้คาํ หรื อสํานวนดังต่อไปนี

. สํานวนทีแสดงความรู้สึกสนใจ หรือชอบในบางสิงบางอย่าง
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 และสนใจในรู ปของคําอุทาน
o Oh, how nice!
o How lovely!
o What a wonderful news!
o How marvelous it is!
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การใช้สาํ นวนทีผูพ้ ดู หรื อผูถ้ กู กล่าวถึงแสดงความรู้สึกสนใจ (to interest) ต้องใช้ในรู ปของ
ประธาน +
กริ ยา + ing เช่น

Verb to be

+ interested

+

in แล้วจึงตามด้วยคํานาม หรื อ

We are interested in that movie.
He is interested in singing a song.
* การแสดงความรู้สึกชอบสิงใดสิ งหนึง (like หรื อ love) ให้ใช้ในรู ปของ ประธาน + like / love + คํานาม
หรื อคํากริ ยา + ing เช่น
I love swimming.
She likes shopping.

. สํานวนแสดงว่าบางสิงบางอย่างน่ าสนใจ
ใช้ในรู ปของ ประธาน + Verb to be + interesting เช่นสํานวนต่อไปนี
o It was a very interesting story.
o Pichai is a very interesting person.
o We met many interesting people.

. สํานวนทีแสดงว่าผู้พดู ไม่สนใจ หรือไม่ชอบบางสิงบางอย่าง
ใช้ในรู ปเดียวกันกับสํานวนทีแสดงความชอบหรื อสนใจบางสิ ง
บางอย่างดังทีกล่าวแล้วในข้อ แต่ทาํ เป็ นรู ปของประโยคปฏิเสธ
โดยเติมคําว่า 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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. สํานวนทีแสดงว่าบางสิงบางอย่างไม่น่าสนใจ
ใช้ในรู ปเดียวกับทีกล่าวแล้วในข้อ แต่ทาํ ในรู ปของประโยคปฏิเสธ
โดยเติมคําว่า not เช่น
o It was not very interesting.
o It wasn’t interesting at all.
o It was rather boring.

มันน่ าเบือหน่ าย

o It was very awful.

มันเลวร้ ายมาก

o It was nonsense.

มันไร้ สาระ

คําว่า boring, awful และ nonsense เป็ นคําปฏิเสธอยูแ่ ล้ว จึงไม่ตอ้ งแปลงเป็ นรู ปของประโยคปฏิเสธอีก
หรื อไม่ตอ้ งเติม not
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Activity 34

ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาแล้วฝึ กพูด และจดจําสํานวนแสดงความชอบ ไม่ชอบ
สนใจ ไม่สนใจ จากบทสนทนาดังกล่าว

Are you interested in learning English?
Yes, but I can’t always understand it.
Neither can I. Why don’t we have a tutor
A

to teach us?
B

I think that’s a good idea.
Do you like dancing?

Oh, I love it, but don’t know how.

B

A

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.

Activity 35

ในการพบกลุ่มให้ผ้เู รียนจับคู่สนทนากัน โดยใช้ บทสนทนาจากกิจกรรมที
แล้วสับเปลียนกันเป็ นคนถาม และคนตอบ
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เรืองที
I’m sorry about that.
การแสดงความเห็นใจและให้กาํ ลังใจผูอ้ ืนในยามทีผูน้ นเกิ
ั ดความทุกข์ร้อน ถือเป็ นมารยาททีดีทีพึง
ปฏิบตั ิ ในภาษาอังกฤษถ้อยคําทีแสดงความเห็นใจ เสียใจด้วย หรื อให้กาํ ลังใจนัน ประโยคทีใช้กนั ติดปาก
ไม่ว่าจะเป็ นการเสียใจหรื อเห็นใจในเรื องการเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมดา ไปจนถึงเคราะห์กรรมร้ายแรงนัน
คือประโยค “I’m sorry.” หรื อ “I’m sorry about that.” หรื อ “I’m sorry to hear that.” หรื ออาจมีคาํ อืนมา
ขยายแล้วแต่สถานการณ์ เช่น

1. การแสดงความเห็นใจและเสี ยใจ

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. การแสดงความเห็นใจเชิงปลอบโยน

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 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาต่อไปนี แล้วฝึ กกล่าวตามและจําสํานวน

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 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาต่อไปนีแล้วจดจําสํานวน
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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

ในการพบกลุ่มให้ผ้เู รียนฝึ กสนทนาโดยสับเปลียนกันเป็ นตัวแสดงใน
บทสนทนา ตัวอย่างของกิจกรรมที และ

Activity 39

ให้ ผ้เู รียนจับคู่ฝึกสนทนาแสดงความเสียใจจากสํานวนต่อไปนี โดยเติมประโยค
ให้ สมบูรณ์

สถานการณ์ตวั อย่าง
ในภัตตาคารแห่งหนึง พนักงานเสิร์ฟทํากาแฟหาใส่เสือผ้าของลูกค้า
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

ให้ ผ้เู รียนฝึ กสนทนากับเพือน โดยให้ เติมสํานวนการแสดงความเสียใจ
ให้ สมบูรณ์

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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เรืองที
What should I do?
การพูดเกียวกับข้อห้าม หรื อข้อพึงกระทํา หรื อการกล่าวเตือนด้วยความหวังดี เป็ นวิธีแสดงความมี
นําใจทีใช้กนั มากในชีวิตประจําวัน ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นการใช้ในโอกาสทีเห็นว่ากําลังจะมีอนั ตราย หรื อใช้
เตือนให้ระวังสุขภาพ ระวังตัว ระวังการกระทําต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี

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!

Activity 41

ให้ ผ้เู รียนฝึ กสนทนาโดยใช้ สํานวนทีกําหนดให้ ต่อไปนีแทนคําทีเป็ นตัวเน้ น

driving so fast/

what you’re saying/

carrying heavy things/

shouting in the public/

You have to be careful about crossing the streets.
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Activity 42

ให้ ผ้เู รียนฝึ กเติมบทสนทนาให้ สมบูรณ์ โดยใช้ สํานวนคําแนะนําทีกําหนดให้
ในกรอบ

ตัวอย่าง
Your friend : I had a car accident yesterday.
driving in

You

the rain

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

1. walking in
the rain

of the bus

: 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

2. jumping out

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

: …………………………………………………….

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

: …………………………………………………….
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Activity 43

ให้ ผ้เู รียนเลือกคําตอบทีเหมาะสมกับข้ อความต่อไปนี โดยเติมตัวอักษร a, b, c …
ทีกํากับหน้ าคําตอบในกรอบทีกําหนดให้ลงในช่ องว่างหน้ าข้อความแต่ละข้ อ
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.

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.
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บทที
How far is it from here?
สาระสําคัญ
สํานวนการบอกทิศทาง สถานที และการบอกเวลา เป็ นสิ งจําเป็ นทีต้องใช้ในชีวิตประจําวัน
ซึงนับเป็ นสํานวนทีต้องอาศัยความเข้าใจ และความตังใจจริ งของทังผูถ้ าม และผูถ้ กู ถามในภาษาอังกฤษ
การบอกทิศทาง สถานที และบอกเวลา เป็ นเรื องไม่ยาก แต่ตอ้ งใช้ความเข้าใจ และใช้ความรู้เฉพาะตัวของ
ผูบ้ อก ผูใ้ ห้คาํ ตอบ เช่น ความรู้เฉพาะตัวเกียวกับเรื องทิศทางและสถานที
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. เข้าใจวิธีการใช้สาํ นวนเกียวกับเรื องทิศทาง (direction) และสถานที
2. ใช้สาํ นวนในการบอกเวลา หรื ออ่านเวลาเป็ นภาษาอังกฤษได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที Please walk straight ahead.
เรื องที Can you tell me the time, please?
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เรืองที
Please walk straight ahead.
ในการบอกทิศทางและสถานทีนัน สํานวนทีใช้ส่วนใหญ่มกั จะนิยมใช้ในรู ปประโยคคําสัง และมัก
ใช้คาํ บอกลําดับก่อนหลังกํากับ โดยส่วนใหญ่คาํ ทีใช้มากทีสุดในการบอกทิศทางและสถานที คือ Turn right
เลียวขวา Turn left เลียวซ้าย Go straight on ตรงไป ดังประโยคตัวอย่าง เช่น
Turn left at the corner.

เลียวซ้ายทีมุมถนน

Turn right at the intersection.

เลียวขวาทีทางแยก

Take the first street on the left.

ไปตามถนนแรกทางซ้ายมือ

Walk straight ahead for two blocks.

เดินตามไปอีก แยก/ช่วงถนน

Go straight on this road.

ตรงไปบนถนนนี

Activity 44 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาสัน ๆ ต่อไปนี ฝึ กพูดตามและจําจดสํานวน
Could you tell me where the nearest gas station is?
Yes, just two blocks down, on the right of the street.
A

Thank you very much.

B

You’re welcome.
สมมติว่ามีนกั ท่องเทียวชาวต่างประเทศมาถามทิศทาง หรื อสถานทีแห่งหนึงถ้าคําถามระบุสถานที
ทีผูเ้ รี ยนรู้จกั เช่น จะตอบว่าให้เลียวขวาทีถนนถัดไป และสถานทีนันอยูต่ รงหัวมุมถนน ให้ผเู้ รี ยนตอบว่า
“Yes, turn right at the next street. It’s just around the corner.” แต่ถา้ เป็ นสถานทีทีผูเ้ รี ยนไม่รู้จกั ให้ตอบว่า
Sorry, I can’t help you. Perhaps the policeman over there might know.
ในการบอกทิศทาง หรื อสถานที ผูเ้ รี ยนควรใช้คาํ อธิบายทีแจ่มแจ้งชัดเจน เพือไม่ให้เกิดความสับสน
แก่ผถู้ าม หรื อนักท่องเทียว ถ้าไม่อาจอธิบายได้หรื อไม่แน่ใจว่าสถานทีนันๆ อยูท่ ีไหนก็ไม่ควรพยายาม ควร
กล่าวคําขอโทษ และแนะนําให้ไปถามผูอ้ ืนทีพอจะอธิบายได้จะดีกว่า ในกรณีนีอาจตอบว่า I’m afraid I
can’t tell you. หรื อ I’m afraid I don’t know. แล้วต่อด้วย Would you like to ask someone else?
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Activity 45

ให้ ผ้เู รียนดูประโยคตัวอย่างต่อไปนี แล้วฝึ กพูดโดยใช้ คาํ หรือกลุ่มคําที
กําหนดให้แทนคําทีขีดเส้ นใต้ในประโยคตัวอย่าง

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
ถ้าผูเ้ รี ยนเป็ นผูถ้ ามทิศทางหรื อสถานทีต่าง ๆ จากผูอ้ ืน ถ้าเป็ นสถานทีทีมีชือเฉพาะเช่น
Ministry of Education หรื อ Don Muang Airport ให้ใช้สาํ นวนดังนี
Excuse me, could you please tell me how to get to (สถานที) ?
ถ้าเป็ นสถานทีทีไม่มีชือเฉพาะ เช่น bank หรื อ post office, drug store ให้ใช้สาํ นวนว่า
Excuse me, where is the nearest (สถานที) ?
Activity 46

ให้ ผ้เู รียนใช้ สํานวนการถามทิศทางจากประโยคตัวอย่างต่อไปนี โดยให้ใช้ คาํ ที
กําหนดให้ในกรอบเป็ นสถานทีทีจะถาม

ตัวอย่าง
Ministry of
Education

ผูเ้ รี ยน : Excuse me, could you please tell me how to get to the Ministry
of Education?
ผูต้ อบ

: Yes. Take the bus number 16. It passes right in front of the
ministry.
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1.
Post Office

ผูเ้ รี ยน : _______________________________________________
______________________________________________
ผูต้ อบ

: Turn left at the next intersection and walk down about two
blocks. It’s on the right hand side of the street.

2.
bus stop

ผูเ้ รี ยน : _______________________________________________?
ผูต้ อบ

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

3.
Hua Lampong

ผูเ้ รี ยน : _______________________________________________
______________________________________________?

Railway Station
ผูต้ อบ

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

4.
the bank

ผูเ้ รี ยน : _______________________________________________
______________________________________________?
ผูต้ อบ

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

5.
Lumpini Park

ผูเ้ รี ยน : _______________________________________________?
ผูต้ อบ

: Yes. Walk straight along this street and cross Ratchadamri
Road. There’s a large statue in front of the park.

Activity 47

ให้ การพบกลุ่มให้ผ้เู รียนฝึ กโต้ตอบบทสนทนาจากกิจกรรมที โดยให้
สับเปลียนกันเป็ นผู้ถาม และผู้ตอบ จนจําสํานวนได้
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Activity 48

สมมติว่าผู้เรียนพบกับนักท่องเทียวผู้หนึงทีละแวกประตูนาํ ซึงนักท่องเทียว
ผู้นันสอบถามสถานทีต่าง ๆ ให้ ผ้เู รียนตอบคําถามของนักท่องเทียวเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ ภาษาไทยทีกําหนดให้เป็ นแนวทางในการตอบ ดังประโยค
ต่อไปนี

นักท่องเทียว : Excuse me, where is the nearest drugstore?
ผูเ้ รี ยน

: Yes. It’s next street on the left and it’s right there on the corner.
(อยูถ่ นนถัดไปตรงซ้ายมือ ตรงหัวมุมนีเองค่ะ)

นักท่องเทียว : Thank you. Is there a drugstore around?
ผูเ้ รี ยน

: Yes, there’s one on this street. Just walk straight ahead and you’ll find it.
(มีแห่งหนึงอยูบ่ นถนนนี เดินตรงไปข้างหน้านี แล้วคุณจะเจอ)

1. นักท่องเทียว : Thank you. Just one final thing. Where is the nearest restaurant?
ผูเ้ รี ยน

: ………………………………………………………………………………..
(ร้านอาหารประเภทไหน? ร้านอาหารไทย หรื อร้านอาหารจีน)

2. นักท่องเทียว : I want a Thai restaurant.
ผูเ้ รี ยน

: ……………………………………………………………………………….
(ถ้าอย่างนันคุณต้องข้ามถนนนี ไป จะมีร้านอาหารไทยอยูต่ รงซ้ายมือ)

3. นักท่องเทียว : Oh, yes. I see it. Thank you very much. You’ve been most helpful.
ผูเ้ รี ยน

: ………………………………………………………………………………
(ไม่เป็ นไรค่ะ)

Activity 49

ข้ อความต่อไปนีเป็ นบทสนทนาระหว่างฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และลูกค้าของ
ห้ างสรรพสินค้าแห่งหนึง ให้ผ้เู รียนจัดลําดับข้ อความให้ถูกต้องในรูปของ
บทสนทนา โดยเติมตัวเลขบอกลําดับทีถูกต้องลงในช่ องว่างหน้ าข้อความ

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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เรืองที
Can you tell me the time, please?
การสอบถามและการบอกเวลา มีสาํ นวนการใช้ในภาษาอังกฤษ ลักษณะ คือ การใช้สาํ นวนบอก
เวลาแบบอังกฤษ และการใช้สาํ นวนบอกเวลาแบบอเมริ กนั ซึงผูเ้ รี ยนควรต้องเรี ยนรู้ทงสองลั
ั
กษณะ แต่จะ
เลือกใช้ลกั ษณะใดนันขึนอยูก่ บั ความถนัด และความชอบของผูเ้ รี ยน ให้ผเู้ รี ยนสังเกตสํานวนการบอกเวลา
ต่อไปนี และเปรี ยบเทียบระหว่างสํานวนอเมริ กนั และสํานวนอังกฤษ
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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ในกรณี ถา้ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูข้ อทราบเวลา หรื อเป็ นผูส้ อบถาม มีสาํ นวนการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี
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.
เนืองจากการบอกเวลาใน วัน หรื อ ชัวโมงนัน บางครังจําเป็ นต้องระบุให้ทราบว่าเป็ นเวลาใน
ช่วงเช้า หรื อช่วงบ่าย/เย็น ผูเ้ รี ยนจึงต้องทราบตัวย่อของเวลาก่อนคือ
อักษรย่อ am ย่อมาจากคําว่า ante meridiem แปลว่า ก่อนเทียง ใช้เติมหลังเวลาเริ มตังแต่เวลาตีหนึง
จนถึงเทียงวัน (หรื อ นาฬิกา)
อักษรย่อ pm ย่อมาจากคําว่า post meridiem แปลว่า หลังเทียงวัน ใช้เติมหลังเวลาตังแต่เลยเทียงวันไป
จนถึงหกทุ่ม (หรื อ นาฬิกา)
คําเติมหลังอืน ๆ นอกจากจะใช้อกั ษรย่อ am หรื อ pm แล้ว บางครังยังนิยมใช้คาํ ว่า in the morning
ตามหลังเวลาทียังอยูใ่ นช่วงตอนเช้า คือ ตังแต่ตีหนึงถึงเทียงวัน และใช้คาํ ว่า in the afternoon ตามหลังเวลา
ตังแต่บ่ายโมงจนถึงประมาณ โมงเย็น และใช้ in the evening ในเวลาเย็นถึงคําตังแต่ - โมงเย็น จนถึง
กลางคืนสีทุ่มห้าทุ่มขึนไป ซึงบางคนใช้คาํ ว่า at night และเมือถึงเวลา ทุ่ม มักใช้คาํ ว่า at midnight แทน
นอกจากนัน การนับเวลาทีใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ยังแบ่งออกเป็ น
1. ใช้อย่างเวลาธรรมดา
2. ใช้แบบทหาร
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1. การใช้ แบบธรรมดา
ตามทีได้อธิบายแล้วในตอนต้น โดยระบุว่า morning / in the afternoon / in the evening เช่น
one o’clock am

(หรื อ in the morning)

= 01.00 ตีหนึง

two o’clock am

(หรื อ in the morning)

= 02.00 ตีสอง

three o’clock am

(หรื อ in the morning)

= 03.00 ตีสาม

eleven o’clock am

(หรื อ in the morning)

= 11.00 สิบเอ็ดโมงเช้า, เพล

twelve o’clock am

(หรื อ at noon)

= 12.00 เทียงวัน

one o’clock pm

(หรื อ in the afternoon)

= 13.00 บ่ายโมง

nine o’clock pm

(หรื อ in the evening)

= 21.00 สามทุ่ม

ten o’clock pm

(หรื อ at night)

= 22.00 สีทุ่ม

eleven o’clock pm

(หรื อ at night)

= 23.00 ห้าทุ่ม

twelve o’clock pm

(หรื อ at midnight)

= 24.00 หกทุ่ม/สองยาม

2. การใช้ แบบทหาร
ให้เปลียนคําว่า o’clock เป็ น hour สําหรับ 01.00 และ hours ตังแต่ . ขึนไป และอ่านตาม
จํานวนหลักของเลข เช่น
. น.

ให้อ่าน

o one hundred hour
(โอวันฮันเดรดเอาเออ)

02.00 น.

ให้อ่าน

o two hundred hours

แต่ในบางครังอาจเขียนโดยไม่มคี าํ ว่า o’clock หรื อ hour / hours ก็ได้ ทังนี ก็เพือพูดหรื อเขียนให้สนั
เข้า เช่น
Nine am

เก้าโมงเช้า (09.00 am)

Seven pm หนึงทุ่ม

( . pm)
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Activity 50

ในการพบกลุ่มให้ผ้เู รียนผลัดกันกับเพือนในกลุ่มถามและตอบเกียวกับเวลา
ตามทีระบุในภาพหน้ าปัดนาฬิ กาต่อไปนี

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

ในผู้เรียนฟังบทสนทนาสัน ๆ เกียวกับเวลาดังต่อไปนี แล้วจับคู่กบั เพือน
ผลัดกัน ถาม-ตอบตามบทสนทนา

1. A doctor’s appointment (การนัดหมายของแพทย์)
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 (เกียวกับเวลาเครื 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

ให้ ผ้เู รียนฝึ กพูดโต้ตอบเกียวกับสายการบิน และเวลาทีเครืองบินออกตามที
กําหนดให้ในกรอบ

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
1.

ในผู้เรียนอ่านป้ายประกาศทีกําหนดให้ ต่อไปนี

Krung Thai Bank
OFFICE HOURS
Week days 10 am – 3 pm

………………………………………..……………….
…………………………………………………………

Saturdays 10 am – 1.30 pm

2.
………………………………………..……………….
…………………………………………………………

3.
………………………………………..……………….
…………………………………………………………

Siam Theatre
Today 11.00 AM 14.15 PM
18.30 PM 21.15 PM
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Activity 54
1.

ให้ ผ้เู รียนจับคู่สนทนาเพือตอบคําถามตามทีอ่านจากป้ายประกาศในกิจกรรมที
What hours is Krung Thai Bank open on weekdays?
……………………………………………………….

2.

Is Titanic on in the morning?
……………………………………………………….

3.

What time is Natalee’s shoe shop open?
……………………………………………………….

4.

When is Titanic on in the evening?
……………………………………………………….

5.

Is Krung Thai Bank open on Saturdays?
……………………………………………………….
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แบบทดสอบหลังเรียน
POST-TEST
I. ให้ ผ้เู รียนระบุว่าข้อความต่อไปนีใช้ เพือสือความใด โดยเติมข้ อความทีกําหนดให้ a, b, c… ลงในช่ องว่าง
หน้ าสถานการณ์ทีกําหนดในข้ อ , , ...
…………. 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. การเสนอให้ความช่วยเหลือ

g. การอําลาหลังงานเลียง

b. การรับข้อเสนอ

h. การทักทายระหว่างเพือนฝูง

c. การปฏิเสธข้อเสนอ

i. การปฏิเสธคําเชือเชิญ

d. การบอกวิธีการและขันตอน

j. การแนะนําวิทยากรในทีประชุม

e. การบอกทิศทาง

k. การกล่าวตอบการแนะนําให้รู้จกั

f. การแนะนําการแก้ไข
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II. ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาจากเทป และเติมคําลงในช่ องว่างตามทีได้ยนิ
A : .................. me, could you …………. …………. me how to operate this washing machine?
(1)

(2)

(3)

B : Yes, ………….. you put in the cloths. ………….. you ………….. soap. And ……………….
(4)

(5)

(6)

(7)

you …………. the “start” button.
(8)

III. จงเลือกคําตอบทีดีทีสุดเพือตอบคําถามสถานการณ์ทีกําหนดให้
1. ท่านต้องการจะแนะนําตนเองต่อเพือนใหม่ทงชั
ั นเรี ยน ท่านจะพูดว่าอย่างไร
a. Glad to know you.
b. Nice to meet you.
c. I’m Sudarat. What’s your name?
d. Let me introduce myself. I’m Pichai.
2. เพือนสนิททักทายท่านว่าสบายดีหรื อ ท่านจะกล่าวตอบอย่างไร
a. How are you today?
b. Very well, and you sir?
c. I’m fine. Thank you.
d. Not so bad, and you?
3. เมือมีคนเดินมาชนท่านแล้วกล่าวขอโทษ ท่านจะกล่าวตอบอย่างไร
a. Of course.
b. Go ahead.
c. It doesn’t matter.
d. Sure.
4. เมือเพือนท่านได้รับการเลือนตําแหน่งหน้าทีการงาน ท่านควรจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างไร
a. I’m glad to hear that.
b. Congratulations on your promotion.
c. Congratulations on your job.
d. ถูกทุกข้อ
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5. ท่านต้องการจะขออนุญาตออกนอกห้อง ท่านจะพูดอย่างไร
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. ผูเ้ รี ยนไปขอเข้าพบอาจารย์ทีห้องทํางาน อาจารย์ถามว่า “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. ผูเ้ รี ยนเข้าไปในร้านขายของ คนขายเข้ามาถามว่า “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. คําพูดระหว่างเพือนร่ วมงานในห้องอาหารของบริ ษทั พนักงานเสิร์ฟถามว่า “Would you like to drink?”
ผูเ้ รี ยนจะตอบว่า
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. คําพูดระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทางวิชาการในห้องประชุมมีผถู้ ามว่า “Shall I get you a chair?” ผูเ้ รี ยนจะ
ตอบอย่างไร
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. คําพูดระหว่างเพือนสองคน “Won’t you have another piece of cake?” ผูต้ อบควรตอบอย่างไร
a. No, I really shouldn’t.
b. You shouldn’t ask me.
c. If you don’t mind.
d. It’s all right.
IV. ให้ ผ้เู รียนดูข้อความในบทสนทนาต่อไปนี และระบุกรอบ A จะมีโอกาสได้ ยนิ บทสนทนาทัง ข้อความ
ทีกําหนดให้ ใน a, b, c, d, e ทีไหน และกรอบ B น่ าจะเป็ นคําพูดระหว่างใคร โดยเขียนตัวอักษรทีกํากับ
บทสนทนา (a, b, c, d, e) ลงในช่ องว่างทีให้ ไว้ในกรอบ A และกรอบ B (ข้ อ - )
A

B

Where are the speakers?

Who are the speakers?

……… 1. At a friend’s home

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

……… 2. In an office

……… 7. A boss and his employee

……… 3. At the boss’s home

……… 8. Two strangers

……… 4. On the street

……… 9. A woman and her husband

……… 5. In their own home

……… 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? (*สํานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง)
- 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. ให้ ผ้เู รียนกาเครืองหมาย  หน้ าข้ อความทีเหมาะสมทีสุ ด
1. ผูท้ ีผูเ้ รี ยนเพิงรู้จกั พูดว่า Economics is a useless subject. ถ้าผูเ้ รี ยนไม่เห็นด้วยควรตอบว่า
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. ถ้ามีผพู้ ดู ขึนว่า I think it is important to know English well. ถ้าผูเ้ รี ยนเห็นด้วยควรตอบว่า
a. Yes.

b. That’s my idea.

c. I think so too.

d. I agree, I think.
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3. ผูเ้ รี ยนพูดถึงหนังสือเล่มหนึง ถ้าผูเ้ รี ยนลืมชือหนังสือเล่มนัน ควรพูดว่า
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. ถ้าผูเ้ รี ยนมีเพือนทีเช่าบ้านอยูด่ ว้ ยกัน และผูเ้ รี ยนขอให้ช่วยจ่ายค่าแก๊สให้ ผูเ้ รี ยนไม่แน่ใจว่าเพือนจ่ายหรื อ
เปล่า ควรถามอย่างไร
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. มีผทู้ ีเพิงรู้จกั กันขอให้ผเู้ รี ยนทําบางสิงบางอย่างให้ ผูเ้ รี ยนต้องการจะบอกว่าไม่สามารถทําได้ ควรพูดว่า
a. No way!
b. I’m afraid I won’t be able to.
c. No, I can’t.
d. I’m sorry to tell you that I can’t do.
6. ผูเ้ รี ยนต้องการจะถามเจ้าหน้าทีว่าสามารถทีจะเข้าร่ วมฟังการประชุมได้หรื อไม่ ควรพูดว่า
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. ให้ ผ้เู รียนพิจารณาว่าคําพูดต่อไปนีเกิดขึนในสถานการณ์ใด ให้ เขียนอักษร a, b, c, d หน้ าประโยคคําพูด
ทีกําหนดให้
a. การติดต่อบริ ษทั ทัวร์

b. การติดต่อกับสายการบิน

c. การเข้าพักทีโรงแรม

d. การสังอาหารในภัตตาคาร

……… 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. ให้ ผ้เู รียนดูบทสนทนาต่อไปนี และสรุ ปว่าเป็ นคําพูดระหว่างผู้ใดใน 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
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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. ข้ อความต่อไปนีเป็ นบทสนทนาระหว่างลูกค้า และพนักงานเสิร์ฟในร้ านอาหาร ให้ ผ้เู รียนลําดับ
ข้ อความให้ ถูกต้องในรูปของบทสนทนา โดยใส่ ตวั เลขบอกลําดับทีถูกต้องของข้อความลงในช่ องว่าง
ทีกําหนด
……… 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. ให้ ผ้เู รียนเลือกคําทีกําหนดให้ ในกรอบเติมลงในช่ องว่างหลังข้ อความแต่ละข้อให้ถูกต้อง
Seeking Permission

Necessity

Obligation

Certainty

Uncertainty

Disapproval

Approval

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. ให้ ผ้เู รียนบอกเวลาต่อไปนีเป็ นภาษาอังกฤษ
1. 8 : 30

(เวลาคํา)

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

2. 4 : 20

(เวลาบ่าย)

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

3. 1 : 00

(เวลาเช้า)

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

4. 9 : 15

(เวลาเช้า)

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

5. 5 : 45

(เวลาเย็น)

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

6. 12 : 00 (เวลาสองยาม) .............................................................................
7.
.............................................................................
8.
.............................................................................
9.

.............................................................................
10.
.............................................................................
11.
.............................................................................
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เฉลยแบบทดสอบก่ อน-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

แบบทดสอบหลังเรียน (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
4. first

5. Then

II. 1. Excuse

2. please

3. tell

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

6. b

7. a

8. c

VII. 1. d

2. c

3. d

VIII. 1. (3)

2. (1)

3. (2)

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.

4. c

5. d

4. (4)

5. (5)
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เฉลยกิจกรรม
บทที
Activity 3 : You meet a friend of yours on the street.
Friend: Hi, ชือผูเ้ รี ยน. 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

2. f

3. b

4. d

5. a

d. 1

e. 5

6. a
Activity 13 :

1. c
6. e

บทที
Activity 17 :

a. 3

b. 4

c. 2

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

6. c

7. b

8. d

4. a

5. 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.
หรื อ it’s 3.00 am/pm
2. It’s half past twelve. หรื อ It’s twelve thirty am/pm
3. It’s a quarter to eight am/pm หรื อ 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 หรื อ it’s fifteen minutes past six am/pm
8. It’s a quarter to twelve am/pm หรื อ 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
ชุดวิชาการฟัง-พูด
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แบบทดสอบก่ อนเรียน (Pre-Test)
I. ให้ ผ้เู รียนฟังบทและเติมคําในช่ องว่างของบทเรียนตามทีได้ ยนิ จากเทป
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?
เรืองที

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 ให้ ผ้เู รียนฟังสํานวนการทักทายสัน ๆ ระหว่างบุคคล คน แล้วฝึ กพูดตาม
1. การทักทายเพือนฝูง (Greeting friends)
Mike

: Hi, Marsha.

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

: Fine, thanks. And you?

Marsha : Good, thanks.
2. การทักทายคนรู้จกั ทีไม่ค้นุ เคย (Greeting others)
A :
B :

Good afternoon,

Miss Robinson.

Good evening,

ma’am.

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 ให้ ผ้เู รียนฟังบททีนําเสนอใน Presentation 1 (หน้ า ) แล้วสมมติให้ ผ้เู รียนเป็ นสุ รีย์ฝึกสนทนา
กับวิไล
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)................................................
เรืองที

Hope to see you again.

Activity 4 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาเกียวกับการกล่าวลาต่อไปนี แล้วฝึ กพูดตาม
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!

เรืองที Who’s that good looking young lady?
Activity 7 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาการแนะนําตัวเองแล้วจําสํานวน
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 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาการแนะนําตนเองต่อไปนีแล้วฝึ กพูด
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?
เรืองที

Are you free today?

Activity 11 ฟังบทสนทนาระหว่าง Mike กับ 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.

เรืองที Let’s celebrate.
Activity 15 ให้ ผ้เู รียนฟังตัวอย่างบทสนทนาเกียวกับการแสดงความยินดี ชมเชย และการตอบรับใน
โอกาสต่าง ๆ แล้วฝึ กพูด และจําสํานวนไว้ใช้
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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เรืองที

I do appreciate it.

Activity 18 ให้ ผ้เู รียนฟังสํานวนการกล่าวขอบคุณ และการตอบรับคําขอบคุณทีนําเสนอหลาย ๆ สํานวน
แล้วจดจําสํานวนไว้ขนใจ
ึ
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.

เรืองที

Please apologize, I didn’t really mean it.

Activity 21 ให้ ผ้เู รียนฟังสํานวนการกล่าวขอโทษและการยกโทษ แล้วฝึ กจําสํานวน
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?
เรืองที

I feel terrible.

Activity 25 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาเกียวกับการถามทุกข์-สุ ขระหว่าง Bob และ Anne และจดจําสํานวน
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.
เรืองที

Can I help you, sir?

Activity 29 ให้ ผ้เู รียนฟังข้ อความต่อไปนี แล้วฝึ กพูดตาม
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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ให้ ผ้เู รียนตอบคําถามจากแถบเสียงโดยใช้ สํานวน “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)…………………………………..
เรืองที

Am I allowed to go?

Activity 30 ให้ ผ้เู รียนฟังสํานวนการขออนุญาตจากบทสนทนาต่อไปนี แล้วฝึ กพูดจนจําสํานวนได้
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.
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บทที It’s very interesting, isn’t it?
เรืองที

Oh, I love it.

Activity 34 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาแสดงความชอบและไม่ชอบ สนใจและไม่สนใจแล้วฝึ กพูดตาม
แล้วจดจําสํานวน
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.
เรืองที

I’m sorry about that.

Activity 36 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาต่อไปนี
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 ฟังบทสนทนาต่อไปนีแล้วจดจําสํานวน
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?

เรืองที

Please walk straight ahead.

Activity 44 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาสัน ๆ ต่อไปนี แล้วฝึ กพูดตามเทป
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 ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนาสัน ๆ เกียวกับเวลาดังต่อไปนี แล้วจับคู่กบั เพือนผลัดกันถาม-ตอบ
ตามบทสนทนา
1. A doctor’s appointment (การนัดหมายของแพทย์)
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 (เกียวกับเวลาเครื 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. ให้ ผ้เู รียนฟังบทสนทนา
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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คณะผู้จดั ทํา
ชุดวิชาการฟัง-พูด
คณะทีปรึกษา
ดร. ทองอยู่ แก้วไทรฮะ

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน

ดร. กล้า สมตระกูล

รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะกรรมการชุดวิชา
ดร. สมบัติ สุวรรณพิทกั ษ์

ประธาน

นางนันทวัน ไตรย์เทน

รองประธาน

นางศรี สุรัตน์ ส่งเจริ ญ

ผูเ้ ขียน

นางพรทิพย์ กล้ารบ

นักวัดผล

นายสุนทร สุนนั ท์ชยั

บรรณาธิการ

นายจํานง วันวิชยั

นักเทคโนโลยี/เลขานุการ

ผู้รับผิดชอบ
นายจํานง วันวิชยั
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คณะผู้จัดทํา
ชุดวิชาการฟัง – พูด
คณะทีปรึกษา
ดร. ทองอยู่ แก้วไทรฮะ

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน

ดร. กล้า สมตระกูล

รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะกรรมการชุดวิชา
ดร. สมบัติ สุวรรณพิทกั ษ์

ประธาน

นางนันทวัน ไตรย์เทน

รองประธาน

นางศรี สุรัตน์ ส่งเจริ ญ

ผูเ้ ขียน

นางพรทิพย์ กล้ารบ

นักวัดผล

นายสุนทร สุนนั ท์ชยั

บรรณาธิการ

นายจํานง วันวิชยั

นักเทคโนโลยี/เลขานุการ

ผู้รับผิดชอบ
นายจํานง วันวิชยั
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คณะผู้บรรณาธิการ
เพือเป็ นหนังสื อเรียนรายวิชาการฟัง-พูด (เลือก)
ทีปรึกษา
. นายประเสริ ฐ
. นางศุทธินี

บุญเรื อง
งามเขตต์

เลขาธิการ กศน.
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

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

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

