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คาํนํา 

  หนงัสือเรียน การฟัง-พดู � เป็นหนงัสือเรียน ที�กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดเ้คยจดัทาํขึ�น

เป็นชุดภาษาองักฤษการฟัง-พดู 5 ตามหลกัสูตรภาษาองักฤษ พุทธศกัราช ���� หมวดวิชาภาษาองักฤษเพื�อ

พฒันาคุณภาพชีวิต เพื�อพฒันาทักษะทางภาษาองักฤษให้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน กศน.โดยเน้นการ

พฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษติดต่อสื�อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  ซึ�งในสภาวการณ์ปัจจุบนั

ประเทศไทยกาํลงัจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียน สาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัจึงเห็นว่าชุดภาษาองักฤษการฟัง-พูด 5 จะเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียน กศน.ในปัจจุบนั  จึงไดน้าํชุด

ภาษาองักฤษดงักล่าวมาจัดทาํเป็นรายวิชาการฟัง- พูด � เป็นรายวิชาเลือก ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย      

ในหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� และไดจ้ดัทาํหนังสือเรียน

รายวิชานี� ขึ�น เพื�อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียน กศน. โดย มีเนื�อหาเกี�ยวกบัการสื�อสารพูดคุย

เรื�อง ดินฟ้าอากาศ การเขา้สงัคม เขา้ในเมือง การท่องเที�ยวและการเดินทาง สุขภาพอนามยั แบ่งเป็น � บท 

ไดแ้ก่   

บทที� �   พดูคุยเรื�อง (Talking about the Weather) 

  บทที� �    การเขา้สงัคม (Socializing) 

  บทที� �    เขา้ในเมือง (In the Town) 

  บทที� �    การท่องเที�ยวและการเดินทาง (Tourism and Traveling) 

  บทที� �    สุขภาพอนามยั (Health) 

สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ขอขอบคุณผูเ้ขียนและ 

คณะกรรมการทุกท่านที�ไดช่้วยจดัทาํหนงัสือเรียนชุดภาษาองักฤษการฟัง-พดู �  และผูพ้ฒันามาเป็นรายวิชา

เลือก การฟัง-พูด � มา ณ โอกาสนี� และหวงัเป็นอย่างยิ�งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน กศน. ระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� ที�เลือก

รายวิชาการฟัง-พดู �  เป็นรายวิชาเลือก และผูส้นใจทั�วไป 

 

 

     

            

         สาํนกังาน กศน. 

          กนัยายน ����  
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บทที� � พูดคุยเรื�องดินฟ้าอากาศ (Talking about the Weather)     � 

 เรื�องที� � A day at the beach (ไปเที�ยวทะเล)      � 

 เรื�องที� � A rainy day in Bangkok (วนัฝนตกในกรุงเทพ)     �� 
 

บทที� � การเข้าสังคม (Socializing)        �� 

 เรื�องที� � Asking someone out on a date (การชวนกนัไปเที�ยวขา้งนอก)   �� 

 เรื�องที� � Inviting someone to a party (การเชิญมาสงัสรรคใ์นงานเลี�ยง)   �� 
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 เรื�องที� � At the department store (ที�หา้งสรรพสินคา้)     �� 

 เรื�องที� � At the restaurant (ที�ภตัตาคาร)       �� 
 

บทที� �  การท่องเที�ยวและการเดินทาง  (Tourism and Traveling)     �� 

 เรื�องที� � Helping a tourist on the street  (การช่วยเหลือนกัท่องเที�ยวตามถนน)   �� 

 เรื�องที� � At the post office (ที�ทาํการไปรษณีย)์      �� 
 

บทที� �  สุขภาพอนามยั (Health)         �� 

 เรื�องที� � At the doctor’s office (ที�สาํนกังานแพทย)์      �� 

 เรื�องที� � In the emergency room (ในหอ้งฉุกเฉิน)      �� 
 

แบบทดสอบหลงัเรียน          �� 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน        �� 

เฉลยกจิกรรม           ��

 

 

สารบัญ 
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คาํแนะนําการใช้หนังสือ 
 

�.  รายวิชาการฟัง - พดู � ประกอบดว้ย 

�.1 ครู/ผูส้อนที�มีความชาํนาญดา้นภาษาองักฤษในการอ่านออกเสียงเพื�อใชเ้ป็นสื�อประกอบ 

กบัเอกสารซึ�งผูเ้รียนตอ้งใชฟั้งการอ่านภาษาองักฤษที�ถกูตอ้งของครูและสื�อเอกสารควบคู่กนัจึงจะสามารถ

เขา้ใจในบทเรียน  (ทั�งนี�ครูอาจจะใชก้ารบนัทึกเสียงการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษดว้ยตนเองหรือใชก้าร

บนัทึกเสียงจากเจา้ของภาษา/ผูม้ีความชาํนาญในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษที�ถูกตอ้ง ไวใ้ชใ้นการเรียน

การสอนแทนการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษในแต่ละครั� งก็ได)้ 

 �.2 เอกสารชุดวิชาซึ�งมีจาํนวน � บท (chapters) 

  1.2.1  เนื�อหา � บทประกอบดว้ยเรื�องหรือสถานการณ์ � เรื�อง (topics) 

  1.2.2  เนื�อหา � เรื�องหรือสถานการณ์ประกอบดว้ย � ส่วนยอ่ย ๆ (sections) ดงันี�  

Section A : Day Vocabulary (คาํศพัทส์าํคญั)  ผูเ้รียนจะไดเ้รียนศพัทใ์หม่ที�ผูเ้ขียนคิดว่าผูเ้รียนควรทราบ

ก่อนที�จะฟังเนื�อหาต่อไป 

Section B : Introductory questions (คาํถามนาํ) 

  คาํถามเหล่านี� จะทาํหนา้ที�กระตุน้ใหผู้เ้รียนพอจะทราบคร่าว ๆ ว่าเรื�องที�จะฟังต่อไปน่าจะ

เกี�ยวกบัอะไร คาํถามชุดนี� เราถือว่าเป็นกิจกรรมการเตรียมตวัก่อนฟังอยา่งหนึ�ง (Pre-Listening activity) 

Section C : First Listening (การฟังครั� งแรก)  

  การฟังครั� งแรกนี�ผูเ้รียนเพียงแต่ดูภาพ  และพยายามเดาว่าเรื�องราวนี� เกี�ยวขอ้งกบัอะไร  โดย

อาศยัภาพช่วยไดม้าก  ผูเ้รียนเริ�มฝึกฟังจบัใจความสาํคญั (compre-hension) ในขั�นนี�  

 Second Listening (การฟังครั� งที�สอง)   

  ผูเ้รียนสามารถอ่านตามหรืออ่านไปพร้อม ๆ กบัครู/เทป กิจกรรมนี�จะช่วยใหผู้เ้รียนมี

โอกาสฝึก ออกเสียง (pronunciation) ไปในตวั  และจะไดท้าํนองเสียงที�ถกูตอ้งเหมือนเจา้ของภาษา 

(intonation) 

Section D : Comprehension questions (student/tape interaction) 

  ผูเ้รียนตอบคาํถามเพื�อตรวจสอบความเขา้ใจ เมื�อไดค้าํตอบที�ถกูแลว้ผูเ้รียนจะมีโอกาสพดู

ตอบไดก้บัครู/เทป  กิจกรรมนี�ทาํใหผู้เ้รียนไดพ้ดูขอ้ความที�ยาวขึ�นในลกัษณะที�เป็นปฏิสมัพนัธ ์(interactive) 

Section E : Extra Practice (ฝีกเพิ�มเติม) 

 เป็นกิจกรรมที�ส่งทา้ยก่อนจะจบเรื�อง (topic) ใด ๆ เป็นการตอบคาํถามเพื�อความเขา้ใจเรื�องราวที�ได้

ฟังมาแลว้นั�นเอง  เป็นการเสริมย ํ�า  

�.  รายวิชานี�ออกแบบใหผู้เ้รียนศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง  ใหผู้เ้รียนศึกษาสาระสาํคญั ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั  

และขอบข่ายเนื�อหาของแต่ละตอนแต่ละเรื�องใหเ้ขา้ใจก่อนเริ�มทาํกิจกรรมต่าง ๆ  

�.  ก่อนศึกษารายวิชานี�   ผูเ้รียนควรทาํแบบทดสอบตนเองก่อน (pre-test) เพื�อใหท้ราบว่าผูเ้รียนมีพื�นฐาน

เพียงใด  ใหผู้เ้รียนตรวจคาํตอบที�ใหม้าดว้ยในชุดนี�  
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�.  ผูเ้รียนควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํของรายวิชาทุกขั�นตอน  และใหท้าํทุกกิจกรรมตั�งแต่ �-�� แต่ละกิจกรรม

ผูเ้รียนสามารถกระทาํซํ�าไดถ้า้ยงัไม่เขา้ใจ 

�.  เมื�อศึกษาครบทุกบททุกตอนจนครบทั�งรายวิชาใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (post-test) เพื�อ

ประเมินตนเองว่ามคีวามรู้เพิ�มขึ�นเพียงใด 

�.  อกัษรยอ่ที�ใชใ้นชุดวิชานี�  คือ  

v. = verb  (คาํกริยา) 

n. = noun  (คาํนาม) 

adj. = adjective (คาํคุณศพัท)์ 

adv. = adverb  (คาํกริยาวิเศษณ์) 

exp. = expression (ขอ้ความที�ใชพ้ดูกนับ่อย ๆ) 
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โครงสร้างรายวชิา 

 

สาระสําคญั 
  

1. การที�ผูเ้รียนจะพดูไดต้อบกบัชาวต่างชาติใหไ้ดในระดบัที�ใชก้ารได ้ ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งฝึกฝนทั�ง

ดา้นการฟังและพดูใหม้าก 

2. เนื�อหาและสาํนวนต่าง ๆ ในชุดวิชาการฟัง-พดู �  นี� จะช่วยทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจการใช้

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ และนาํไปใหเ้ป็นประโยชน์ได ้

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวัง 
 

ผูเ้รียนสามารถ 

1. ฟังภาษาองักฤษที�ใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้ขึ�น 

2. พดูภาษาองักฤษโตต้อบกบัชาวต่างประเทศไดดี้ขึ�น 

3. ใชส้าํนวนต่าง  ๆ คาํศพัทต่์าง ๆ ในชีวติประจาํวนัของตนเองไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

4. ดดัแปลงและนาํความรู้ทางภาษาองักฤษไปศกึษาคน้ควา้ต่อไปและนาํไปเสริมอาชีพของ 

ตนเองได ้

 

ขอบข่ายเนื�อหา รายวิชาการฟัง – พดู 5 นี�  ครอบคลุมเนื�อหาโดยสงัเขปดงันี�  

 บทที� �  พดูคุยเรื�องดินฟ้าอากาศ (Talking about the Weather) 

 บทที� �   การเขา้สงัคม (Socializing) 

 บทที� �   เขา้ในเมือง (In the Town) 

 บทที� �   การท่องเที�ยวและการเดินทาง (Tourism and Traveling) 

 บทที� �   สุขภาพอนามยั (Health) 
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แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน 

 

คาํสั�ง : ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความต่อไปนี�  แลว้เลือกคาํตอบ a, b, c, หรือ d ว่าขอ้ใดตอบคาํถามไดดี้ที�สุด 

1. Tourist : Excuse me, what time is the next bus to Ayuthaya? 

Thai :  It comes every half hour. The next bus comes at 2:30 p.m. 

Question : It the tourist misses the next bus, when can he take another one? 

a: At 2:00 p.m.   b. At 3:00 p.m. 

c: At 2:45 p.m.   d. At 3:30 p.m. 

2. Tourist : Can you help me? How can I go to Kanchanaburi province? 

Thai : Well, I suggest you take a train. It leaves at 8 o’clock from Thonburi station. And it takes 

about two hours to get there. 

Question : It the tourist takes at 8 o’clock train, what time will he get to Kanchannaburi? 

a: 2:00 p.m.   b. At 2:30 p.m. 

c: 10:00 p.m.   d. At 10:30 p.m. 

3. A : What seems to be the problem? 

B: I have a headache. Do you have anything to help relief? 

C: Here’s aspirin. Please take two tablets every four hours. 

Question : What is the relationship between the two speakers? 

a: seller-buyer    b. teacher-student 

c: doctor-patient   d. lawyer-client 

4. A : If I were you I would walk to work. Driving is too dangerous. 

B: But by the time I get to my office, I’ll be too tired. 

Question : What do we know about the second speakers? 

a: He walks to work.   b. He drives to work. 

c: He is too tired to drive.  d. He doesn’t have time to work. 

5. A large animal that has a very thick skin, a long body and a long tail. It lives near rivers and lakes. 

It is sometimes. 

Question : What is the speaker talking about? 

a: Animal skin.    b. Rivers and lakes. 

c: Crocodile.    d. Dangerous things. 
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6. It is going to rain this afternoon. The sky is very dark. Thunder shower is also expected in the 

evening. The temperature in downtown area is 35 degrees Celsius. Please drive carefully. 

Question : Where do you usually here this kind of announcement? 

a: From a supermarket.   b. From a movie theatre. 

c: From a radio.    d. From a policeman. 

7. Excuse me, how can I get to Siam Square shopping centre? 

a: Take a number 40 bus.   b. You can get there easily. 

c: There are many things.   d. Yes, I like Siam Square. 

8. Do you mind if I turn on the television for a moment? 

a: No, I don’t mind.    b. Yes, I like to watch television. 

c: No, I don’t know how to   d. Yes, I can turn it on. 

9. Where are you living now? I visited your old house and it was empty. 

a: I’m living in the old house.   b. I’ve moved to somewhere. 

c: I wanted to live alone.   d. I’m living on Sukhumvit road. 

10. Look! That is the new one. It was open only two weeks ago. You can buy anything you like there, 

from stereo sets, clothes, furniture, and office supplies down to all kinds of books and computers. 

I usually buy my shoes and food there. 

a: A book store.   b. Electrical appliances. 

c: A department store.  d. Seven-Eleven. 

11. Wanpen works in Thai restaurant. She is diligent and she has to walk a lot form the table to the 

kitchen back and forth. Although it hard work, Wanpen always smiles to every customer. She 

sometimes gets some tips too. 

Question : What does Wan pen do far a living? 

a: She’s a nurse.   b. She’s a cook. 

c: She’s a waitress.   d. She’s a customer. 

12. Good morning ladies and gentlemen, and welcome aboard. The bus will leave Bangkok for Hua 

Hin in a few minutes. We will have an hour breakfast stop at Ratchaburi at nine o’clock. The bus 

will leave Ratchabrui at ten. Please don’t forget the number of your bus. We expect to arrive in 

Hua Hin about twelve o’clock. Thank you for traveling Hua Hin Tour. 

Question : Where do you think the passengers will eat lunch? 

a: Bangkok    b. Ratchaburi 

c: Hua Hin    d. Petchaburi 
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13. Maybe we should take Vipavadee Rangsit Road this morning. The radio announcer said that 

traffic was very heavy on Paholyothin Road. 

Question : What do you think the speaker is doing right now? 

a: Eating breakfast   b. Watching television 

c: Walking along the road    d. Driving on a Bangkok street. 

14. If I were you, I would be more careful about locking the car at night. 

Question : What do we learn about this reminding statement? 

a: The car is expensive.  b. The car is very safe at night. 

c: The car can be stolen.  d. The car is always locked. 

15. Shall bring you something to drink now or would you rather have it with your lunch? 

Question : What do you think what part of the day the speaker is asking now? 

a: Before noon   b. After evening 

c: Around bedtime    d. Around midnight. 

16. Well, read unit five in you history book and come to class two weeks from now. There will be no 

class next week because I will be attending a meeting. 

Question : What do we conclude about the announcement? 

a: There will be a meeting in two weeks. 

b. The class is cancelled next week. 

c: The teacher is lazy. 

d. The students will attend the meeting. 

17. Do you think that you can have these shirts and trousers cleaned and ironed by Saturday evening? 

Question : Where do you think the speaker is right now? 

a: At a department store  b. At a clothes shop 

c: At a dry cleaner   d. At a dress maker shop 

18. Next please. Well, do you want to cash a check? I’m sorry to tell you that if you don’t have a 

bank account here, I can’t cash your check. 

Question : What kind of job does the speaker have? 

a: A bank teller b. A nurse 

c: A customer  d. A cashier 
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19. The heat in Thailand is really bothering me. It makes me feel uncomfortable. I’ll have to go back 

to New York very soon. 

Question : What do we learn from the speaker’s complaint? 

a: He wants to live in Thailand. 

b. The weather in Thailand is cold. 

c: He doesn’t like hot weather. 

d. He doesn’t like New York. 

20. Hello operator. I’m calling from room 205. There’s something wrong with the air conditioner. It 

makes a strange noise. Could you please send someone to fix it at once, thank you? 

Question : Why is the speaker calling the operator? 

a: There isn’t an air conditioner. 

b. Someone is in the room. 

c: The air conditioner is being fixed. 

d. The air conditioner isn’t working properly. 
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บทที� � 

พดูคุยเรื�องดนิฟ้าอากาศ 

(Talking about the Weather) 
 

สาระสําคญั 

 

1. ภาษาองักฤษที�ผูเ้รียนจะไดย้นิมีมากมายหลายประเภทขึ�นอยูก่บัสถานการณ์และสถานที� 

2. ศพัท ์ สาํนวน  การใชภ้าษาองักฤษที�เกี�ยวขอ้งกบัดิน  ฟ้า  อากาศ  ซึ�งผูเ้รียนอาจมีโอกาสไดใ้ช้

สนทนากบัชาวต่างประเทศ 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั  

 

ผูเ้รียนสามารถ 

1.  ใชค้าํศพัทที์�เกี�ยวขอ้งกบัดิน  ฟ้า  อากาศ  และชายทะเล  ตลอดจนการพกัผอ่นหยอ่นใจ        

การท่องเที�ยว  และการจราจรได ้

2. ฟังขอ้ความการสนทนาของชาวต่างชาติไดม้ากขึ�น 

3. ฟังขอ้ความการสนทนาของชาวต่างชาติไดม้ากขึ�น 

4. ใชโ้ครงสร้าง  หรือไวยากรณ์ต่าง ๆ เพื�อนาํไปใชใ้นการฟังและพดูภาษาองักฤษไดม้ากขึ�น 

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

  

เรื�องที� � : A day at the beach (ไปเที�ยวชายทะเล) 

 เรื�องที� � : A rainy day in Bangkok (วนัฝนตกในกรุงเทพฯ) 
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เรื�องที� � 

เรื�องที� � : A day at the beach (ไปเที�ยวชายทะเล) 

 

Section A : Key Vocabulary. (คาํศัพท์สําคญั) 

กจิกรรมที� � : ให้ผู้เรียนฟังคาํศัพท์สําคญั ๆ ในบทนี�และให้ผู้เรียนพดูตามทั�งคาํศัพท์และประโยคตวัอย่าง

การใช้คาํศัพท์ 

 

1. Sunny   (adj.) ท้องฟ้าแจ่มใส I like to go to the beach on sunny days. 

2. Breeze  (n.)  ลมโชย  There’s always a nice breeze in Cha-Am. 

3. Beach  (n.) ชายหาด  Pattaya is a famous beach in Thailand. 

4. Tourist  (n.) นักท่องเที�ยว Many tourists will come to Thailand during  

the “Amazing Thailand” year. 

5. Seafood  (n.) อาหารทะเล “Tom-Yam Gung” is a seafood dish. 

6. Coconut tree  (n.) ต้นมะพร้าว There are many coconut trees in Pukhet. 

7. Lie in the sun (exp.) อาบแดด You can lie in the sun anywhere at the beach. 

8. Sunglasses (n.) แว่นกนัแดด People wear sunglasses on sunny days. 

9. Towel  (n.) ผ้าเช็ดตัว Don’t forget to take your towel when you go to  

     the beach. 

10. Bikini  (n.) ชุดบกินิ ี Some women wear bikinis when they go to  

the beach. 

 

Section B : Introductory Questions. (คาํถามนํา) 

กจิกรรมที� � : �)  ใหผู้เ้รียนอ่านและศึกษาคาํถามก่อน 

         �)  กลบัมาตอบคาํถามที�ไดอ้่านไปแลว้ 

 

1. How did they get to Rayong?....................................................... 

2. Does Tom enjoy living in a big city?............................................ 

3. Are they hungry?.................................................. 

 

\ 
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กจิกรรมที� � : ใหผู้เ้รียนอ่านตาม (read along) 

 

 

 

 

 

 

 

Line 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

a:  (Tom) Are you happy you came to Rayong? 

b:  (John)  Yes, I’m glad I decided to come to Rayoug. I just wanna 

put on my sunglasses, spread some suntan lotion on my back 

an lie in the sun. How about you? 

a:  That sounds good to me. And with the nice breeze coming from 

the ocean it sure looks like it’s gonna be a nice and sunny day 

here on this beautiful beach. 

b:  Are you hungry? 

a:  Yes. Say, where do you think I can get a coconut? 

b:  Well, there’s a coconut tree over there… 

a:  Very funny. You know what I mean. I also need to           buy a 

towel and a bathing suit and I’ll pick up something to eat. 

b:  Why don’t you try that place over there, where all the tourists 

are? 

a:  You mean next to the girls in bikinis? 

b:  Yeah, but don’t take too long, I’m very hungry. Bring me some 

seafood, will you? 

a:  O.K. I’ll be right back. 
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Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction). 

กิจกรรมที� �: �)  ใหผู้เ้รียนอ่านคาํถามแลว้เลือกคาํตอบ a หรือ b 

       2)  ใหต้รวจกบัคาํตอบทา้ยเล่ม 

  

1. Where are the two men? 

a. They’re at the hotel. 

b. They’re at the beach. 

2. Are there any tourists at the beach today? 

a. Yes. There are some tourists. 

b. No, there aren’t any tourists. 

3. What does Tom need to buy? 

a. He needs to buy a coconut tree. 

b. He needs to buy some suntan lotion and a bathing suit. 

4. Why is John happy that he decided to go to Rayoug? 

a. Because he was feeling stressed and he wants to lie in the sun.  

b. Because he wants to swim in the pool. 

5. What are they going to eat? 

a. They’re going to eat fast food. 

b. They are going to eat seafood. 

 

Section D : Extra Practice. (ฝึกเพิ�มเตมิ) 

กิจกรรมที� � : ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบที�ถกู a หรือ b และตรวจคาํตอบทา้ยเล่ม 

 

 

1. In line 17, “don’t take too long” means the same as:  

a. Come back quickly. 

b. Take all the time you want. 

2. In line 6, “gonna” is the informal pronunciation of:  

a. Want to 

b. Going to  
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เรื�องที� �  

A rainy day in Bangkok 

(วันฝนตกในกรุงเทพฯ) 

 

Section A : Key Vocabulary. (คาํศัพท์สําคญั) 

กจิกรรมที� � : ใหผู้เ้รียนฟังคาํศพัทส์าํคญั ๆ ในบทนี�และใหผู้เ้รียนพดูตามทั�งคาํศพัทแ์ละประโยคตวัอยา่ง

การใชค้าํศพัท ์ 

 

1. Rain    (adj.) ในตกชุก o you like rainy days?  

2. Cloudy    (adj.) มีเมฆปกคลุม If the sky is dark and cloudy it means it  

might rain. 

3. Flooded   (adj.) นํ�าท่วม  The rice fields in Kanchanaburi were 

flooded last year by the heavy rain. 

4. Smog   (n.) ควนัปกหมอก There’s a lot of smog in most big cities  

Around the world. 

5. “Better safe   (exp.) ปลอดภัยไว้ก่อน Lock your door every time you leave 

than sorry”   ดีกว่าเสียใจ  your house; better safe than sorry. 

ภายหลงั   

6. Traffic jam   (n.) รถติด  Sorry I’m late. I was caught in a terrible  

      traffic jam. 

7. How long does   ใช้เวลา   How long does it take to get to Hat yai? 

 it take to get to…?  นานเท่าไร 

ที�จะไป....  

8. Humid    (adj.) ร้อนอบอ้าว It’s very hot and humid in Thailand in  

      the summer. 

9. Slippery   (adj.) ลื�น  The roads and highways become quite  

      slippery when it rains. 

10. Dangerous   (adj.) อันตราย Driving at more than 120 km/hr is  

      dangerous. 
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Section B : Introductory Questions. (คาํถามนํา) 

กจิกรรมที� � :  1) ใหผู้เ้รียนอ่านและศึกษาคาํถามก่อนจะฟังเทป 

           �) กลบัมาตอบคาํถามที�ไดอ้่านไปแลว้ 

 

1. Where is the dialogue taking place? ....................................................  

2. What is the tourist surprised about? .................................................... 

3. What is the tourist worried about?.................................................... 

 

 

กจิกรรมที� � : ใหผู้เ้รียนอ่านตาม (read along) 

 

 

 

 

 

 

Line 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

a:  (Taxi driver) : Where can I take you, sir? 

b:  (Tourist) : I’m going to the Sam Sen train station. 

a:  O.K. Please fasten your seat belt. 

b:  Yes, thank you. Is there a lot of traffic at this time of day? 

a:  In Bangkok, there are traffic jams all the time. And a lot of smog, 

too. 

b:  How long does it take to get there from here? 

a:  I’m not sure because it might rain. 

b:  You’re right. It is cloudy. I hate rainy days because                     it 

gets so humid. Please don’t drive too fast because it’s dangerous. 

The streets are slippery and many of them are flooded. 

a:  O.K. We’ll get there in two hours. 

b:  What? But it’s only five kilometers away! 

a:  But I agree with you : better safe than sorry. 
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Section c : Comprehension Questions (student/tape interaction). 

กิจกรรมที� �: �)  ใหผู้เ้รียนอ่านคาํถามแลว้เลือกคาํตอบ a หรือ b 

        2)  ใหต้รวจกบัคาํตอบทา้ยเล่ม 

  

1.  How long does it take to get to the Sam Sen train station? 

a. It takes about two hours. 

b. It takes about twenty minutes 

2. Is it a sunny day in Bangkok? 

a. No, it isn’t. It’s a rainy and humid day. 

b. Yes, it’s nice and sunny. 

3. Is there a lot of traffic in Bangkok all the time? 

a. No, there isn’t any traffic in Bangkok. 

b. Yes, there are many traffic jams in Bangkok all the time. 

4. Does the tourist want the taxi driver to drive quickly or slowly? 

a. Yes, he wants the taxi driver to drive fast because it’s dangerous.  

b. No, he doesn’t want him to drive so fast because the streets are slippery. 

5. Does the driver think there’s a lot of smog in Bangkok? 

a. Yes, he thinks there’ a lot of smog in Bangkok. 

b. No, he doesn’t think there’s a lot of smog in Bangkok. 

c.  

 

Section D : Extra practice (ฝึกเพิ�มเตมิ) 

กิจกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบที�ถกู a หรือ b และตรวจคาํตอบทา้ยเล่ม 

 

1. In line 3, “fasten your seat belt” probably means: 

a. “wear your seat belt” 

b. “put on your seat belt quickly” 

2. In line 8, “might” means the same as: 

a. will 

b. may be 
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บทที� 2 

การเข้าสังคม (Socializing) 
 

  สาระสําคญั 
 

1. การนดัหมาย การเชิญชวนเพื�อนต่างเพศไปเที�ยวขา้งนอก (date) เป็นวฒันธรรมอยา่งหนึ�ง 

2. การทกัทายเพื�อนเก่าทางโทรศพัท ์ การใชภ้าษาองักฤษทางโทรศพัทเ์ป็นส่วนหนึ�งของ

ชีวิตประจาํวนั 

3. การเชื�อเชิญแขกมางานเลี�ยงเป็นสิ�งหนึ�งของการใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั    
 

ผูเ้รียนสามารถ 

1.  ใชภ้าษาองักฤษในการทกัทายทางโทรศพัทแ์ละเชิญผูค้นมางานเลี�ยงได ้

2. ใชภ้าษาองักฤษในการนดัหมายได ้

3. ใชส้าํนวนภาษาองักฤษบางสาํนวนได ้

4. ใชภ้าษาองักฤษที�สุภาพและเหมาะสมกบักาลเทศะได ้

 

  ขอบข่ายเนื�อหา 

  

 เรื�องที� � : Asking someone out on a date. (การชวนกนัไปเที�ยวขา้งนอก) 

  เรื�องที� � : Inviting someone to a party. (การเชิญมาสงัสรรคใ์นงานเลี�ยง) 
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เรื�องที� �  

 Asking someone out on a date  (การชวนกันไปเที�ยวข้างนอก) 
 

Section A : Key Vocabulary. (คาํศัพท์สําคญั) 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนพดูตามทั�งคาํศพัทแ์ละประโยคตวัอยา่งการใชค้าํศพัท ์

 

1. To pick somebody up  (v.) ไปรับ  So, what time should  

I pick you up? or I’ll pick up  

my son from school at 3 o’clock 

today. 

2. To call somebody up  (v.) โทรไปหา Peter’s girlfriend called him up  

       last night. or She called up Peter  

       last night. 

3. To show up   (v.) ไปในงาน  A lot of people showed up for  

       the festival; it was a success. 

4. I was wondering if…  (exp.)  ฉันสงสัยว่า Excuse me, I was wondering if  

       you could give me a cigarette. 

5. (Let me) think about it.  (v.) ขอฉันคดิดกู่อน I’m sorry. I can’t give you an  

       answer right now. I’ll have to  

       think about it. 

6. (To be)  punctual  (v.) ตรงเวลา Being punctual is a good habit. 

7. Where, when a what + ever  ที�ไหนกต็าม/  Tom likes being single because 

เมื�อไรกต็าม/  he can go wherever he wants 

อะไรกต็าม   whenever he wants and do  

  whatever he wants to do. 

8. To go/ be on a date   (v.) นัดแฟนไป Robert is sad because he hasn’t  

       gone on a date for many months. 

9. To play (of a movie)  (v.) ฉายหนัง I don’t know which movie is  

       playing at the Pacific Theater. 

10. To break up with somebody  (v.) แยกทางกนั Anna is very sad because she  

       broke up with her boyfriend 
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Section B : Introductory Questions. (คาํถามนํา) 

กจิกรรมที� �� :  �)  ใหผู้เ้รียนอ่านและศึกษาคาํถามก่อน 

         �)  กลบัมาตอบคาํถามที�ไดอ้่านไปแลว้ 

 

1. Does Cindy often go on dates?....................................................... 

2. Where does Mark want to go?............................................ 

3. What time will Mark pick her up?.................................................. 

  

 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนอ่านตาม (read along) 

 

 

 

 

 

 

 

Line 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

a:  (Mark)  Hi, is Cindy home? 

b:  (Cindy) Yes, this is Cindy. Who’s this? 

a:  Hi, Cindy this is Mark. How are you doing 

b:  Not bad. What about you? How have you been lately? 

a:  I can’t complain. Hey, I called you up because I’d like to ask you 

something. 

b:  sure, go ahead. 

a:  Well, I was wondering if you would like to go to the movies with 

me sometime. 

b:  Gee, I don’t know. I haven’t been on a date for a long time, Let me 

think about it. 

a:  Well, you don’t need to give me an answer right now. You can take 

your time and think it over. I’ll call you back tomorrow. 

b:  No, wait. That’s O.K. I don’t need to think it over. Sure, I’ll go out 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

with you. I would love to. What time can you pick me up? 

a:  Hold on. First, let’s decide where to go. 

b:  Wherever you want. A movie is fine. What’s playing? 

a:  I’m not sure but let’s just go and see whatever is playing at the 

State theater, you know, the one on Mission Street. 

b:  Great. Let me just take a quick shower and I’ll be ready. What time 

will you be here? 

a:  I don’t know. You tell me. How much time do you need? 

b:  Look, it’s 7:15 now. Why don’t you pick me up in about 45 

minute? And please be punctual. I broke up with my boyfriend 

because he always showed up late. 

a:  Don’t worry. I’ll be here on time and we’ll have a lot of fun. Bye. 

b:  Bye. 

 

 

Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction). 

กิจกรรมที� ��: �)  ใหผู้เ้รียนอ่านคาํถามแลว้เลือกคาํตอบ a หรือ b 

       2)  ใหต้รวจกบัคาํตอบทา้ยเล่ม 

  

1.  What time will Mark pick Cindy up? 

a. He’ll pick her up at 8:00 o’clock. 

b. He’ll pick her up at 7:15. 

2. Does Mark say he will be punctual? 

a. Yes, he says he’ll be punctual. 

b. No. He says he won’t be punctual. 

3. What is Cindy going to do before Mark picks her up? 

a. She’s going to eat dinner before he picks her up. 

b. She’s going to take a shower before he picks her up. 
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4. Why did Cindy break up with her boyfriend? 

a. She broke up with him because he never called her up. 

b. She broke up with him because he always showed up late. 

5. What movie is playing at the State Theater? 

a. They don’t know what movie is playing there  

b. ‘Batman’ is playing at the State Theater. 

 

 

Section D : Extra Practice. (ฝึกเพิ�มเตมิ) 

กิจกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบที�ถกู a หรือ b และตรวจคาํตอบทา้ยเล่ม 

 

 

1. In line 5, “…think it over” means the same as:  

a. finish thinking 

b. think about it 

2. In line 6, “go ahead” means:  

a. ask your question 

b. Walk straight ahead 
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เรื�องที� �  

 Inviting someone to a party. (การเชิญมาสังสรรค์ในงานเลี�ยง) 
 

Section A : Key Vocabulary. (คาํศัพท์สําคญั) 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนพดูตามทั�งคาํศพัทแ์ละประโยคตวัอยา่งการใชค้าํศพัท ์

 

1. Come over  (v.) มาที�บ้าน  I’d like you to come over for dinner  

next Friday. 

2. Have fun   (v.) มีความสนุก Stanley’s at the movies right now.  

He’s having fun. 

3. Convince somebody  (v.) ชักจงูให้คน  My mother tried to convince me to eat 

to do something   ทําบางสิ�ง vegetables when I was child.  

 

 

4. Get along with   (v.) เข้าด้วยกนัได้ด ี Do you get along with your teachers? 

somebody 

5. Snacks   (n.) อาหารว่าง Bill always eats snacks while he watches  

      the football game. 

6. acquaintance  (n.) ความคุ้นเคย He isn’t really a close friend. He’s just  

      an acquaintance. 

7. Dress up  (n.) แต่งตัว  Why didn’t you dress up? 

ให้สวยงาม I told you not to wear jeans. 

 

8. Be/get drunk  (v.) เมา  Mike always does stupid things when  

he gets drunk. 

9. “(Don’t) drink   (exp.) ห้ามดื�ม   The government should run more 

and drive”   ขณะขับรถ television commercials which warn  

      people not to drink and drive. 

10. To graduate  (v.) เรียนจบ  Bill graduated from high school last year. 
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Section B : Introductory Questions. (คาํถามนํา) 

กจิกรรมที� �� :  �)  ใหผู้เ้รียนอ่านและศึกษาคาํถามก่อน 

      �)  กลบัมาตอบคาํถามที�ไดอ้่านไปแลว้ 

 

1. When is the party?....................................................... 

2. Who will be at the party?............................................ 

3. What time will the party start and end?.................................................. 

  

 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนฟังเทปและอ่านตามไปดว้ยพร้อม ๆ กบัเทป (read along) 

 

 

 

 

 

 

 

Line 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

a:  (Sandy) Hello, is Steve there? 

b:  (Steve) Yes, this is Steve. Who’s speaking, please? 

a:  Oh, hi Steve. This is Sandy. How have you been? 

b:  I’m doing great. How about you? 

a:  Just fine. Listen, I’m having a party next weekend, on Saturday, 

and I’d like you to come over and join us. 

b:  What’s the occasion? 

a:  Well, my sister is graduating from college. A lot of interesting 

people will be here. And many pretty girls. What do you say? It’ll 

be a lot of fun. 

b:  Sure, I’d love to go. But I’ll probably be going by myself. 

a:  That’s perfect. Try to get here around eight because one of my 

friends wants to meet you. 

b:  You bet. See you on Saturday, Sandy. 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

a:  Wait! Steve? I almost forgot. Ask your friend Johnny to come with 

you, will you? 

b:  He’s not my friend, actually, He’s an acquaintance from over at 

the office, but sure, I’ll ask him. But I’ve heard he always gets 

drunk and insists on driving. 

a:  Really? 

b:  Yes. And besides, he never dresses up to go to parties. He always 

shows up wearing old clothes and dirty shoes. I don’t really get 

along with him. 

a:  But he’s really cute. So, don’t worry. I’ll convince him not to drink 

and drive. You just convince him to come to the party, O.K.? Bye 

now. 

b:  Should I bring anything? 

a:  Yes, please bring some snacks. 

b:  See you on Saturday, then Bye. 

a:  Bye. 

 

Section C: Comprehension Questions (student/tape interaction). 

กิจกรรมที� ��: �)  ใหผู้เ้รียนอ่านคาํถามแลว้เลือกคาํตอบ a หรือ b 

       2)  ใหต้รวจกบัคาํตอบทา้ยเล่ม 

  

1. Why is Sandy’s sister having a party? 

a. Because she won the lottery. 

b. Because she just graduated from college. 

2. What will Steve bring to the party? 

a. He will bring some snacks. 

b. He’ll bring some beer. 

3. Does Steve get along with Johnny? 

a. No, he doesn’t get along with him. 

b. Yes, he gets along with him. 
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4. What does Steve say about Johnny? 

a. He says that he’s really cute and that he wants him to come to the party. 

b. He says that Johnny is only an acquaintance. 

5.  What will Sandy convince Johnny not to do? 

a. She’ll convince him not to drink and drive. 

b. She’ll convince him not to wear old clothes and dirty shoes. 

 

Section D : Extra Practice. (ฝึกเพิ�มเตมิ) 

กิจกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบที�ถกู a หรือ b และตรวจคาํตอบทา้ยบท 

 

1. In line 5, “…I’m having a party next weekend” means the same as: 

a. I had a party next weekend 

b. I will have a party next weekend, 

2. In line 24, “cute” probably means: 

a. Handsome 

b. Not handsome 
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บทที� � 

เข้าในเมอืง (In the Town) 
 

  สาระสําคญั 
 

1. ภาษาองักฤษมีประโยชน์ในการชิสื�อสารเชิงธุรกิจได ้

2. การทกัทาย  การแสดงความขอบคุณลกูคา้และการเชื�อเชิญเป็นการแสดงความมีอธัยาศยัไมตรี 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 
 

ผูเ้รียนสามารถ 

1. ทกัทายและเชื�อเชิญลกูคา้เป็นภาษาองักฤษได ้

2. อธิบายคุณสมบติัของสินคา้  การบอกราคา  การต่อรองราคากบัลกูคา้และคาํศพัทที์�ใช ้

ในร้านอาหารได ้

 

 ขอบข่ายเนื�อหา 

  

เรื�องที� � : At the department store (ที�หา้งสรรพสินคา้) 

เรื�องที� � : At the restaurant (ที�ภตัตาคาร) 
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เรื�องที� � 

 At the department store (ที�ห้างสรรพสินค้า) 

 

Section A : Key Vocabulary. (คาํศัพท์สําคญั) 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนฟังคาํศพัทส์าํคญั ๆ ในบทนี�และใหผู้เ้รียนพดูตามทั�งคาํศพัทแ์ละประโยคตวัอยา่ง 

การใชค้าํศพัท ์

 

1. Take a look at   (v.) ให้ดบูางสิ�ง  Why don’t you take a look at this 

something      stereo over here. It’s really a 

      good one.   

2. Have got   (v.) ม ี  Have you got any classical music CD’s? 

3. Interested in   (adj.) มีความสนใจ He isn’t really interested in buying   

a new television set. 

4. (Sales) tax  (n.) ภาษีการขาย The sales tax in Thailand is 10%. 

5. Headphone   (n.) หูฟัง  Do you like to listen to music with or  

      without headphones? 

6. Warranty   (n.) รับประกนั The new computer I bought has a two  

      year warranty. 

7. Deal   (n.) ข้อตกลง Did you get a good deal on the car you  

      bought last week? 

8. To trust   (v.) ไว้ใจ  I can’t trust someone who has lied to me. 

9. To plan to   (v.) วางแผนที� I plan to take a look at some new 

do something    จะทําบางสิ�ง  printers nest time I go to the  

      department store. 

10. On sale    (exp.) ลดราคา  Have you got any laser disc players  

on sale? 
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Section B : Introductory Questions. (คาํถามนํา) 

กจิกรรมที� �� :  �)  ใหผู้เ้รียนอ่านและศึกษาคาํถามก่อน 

         �)  กลบัมาตอบคาํถามที�ไดอ้่านไปแลว้ 

 

1. Does the customer want to buy a very expensive item?.......................................... 

2. Is the salesman friendly?............................................ 

3. Does the customer agree to buy the first or the second item?.............................. 

 

  

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนฟังเทปและอ่านตามไปดว้ยพร้อม ๆ กบัเทป (read along) 

 

 

 

 

 

 

Line 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

a:  (Salesman) Hi, may I help you? 

b:  (Customer) Well, I’d like to take a look at some walkmans. 

a:  Sure. What price range are you interested in? 

b:  Between $40 and $70. 

a:  Well, I’ve got this Panasonic here which has Dolby-C, AM-FM radio, 

auto reverse and 20 memories. It’s normally $99 but it’s on sale for 

$79. 

b:  How much is that with tax? 

a:  It comes out to $84.50 with the sales tax. 

b:  That’s little more than I was planning to spend. 

a:  O.K. How about this JVC? It has an wqualizer, double headphone 

jacks and it comes with a 90-day warranty. 

b:  How much is it with sales tax? 

a:  That would be $74.99 altogether. 

b:  Well. 
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16 

17 

18 

19 

20 

a:  Hey, I’ll even throw in these Aiwa headphones for free. It’s great deal. 

b:  Are you sure you can’t do better than that? 

a:  Trust me. I’s a great price. 

b:  O.K. You’ve got a deal. 

 

 

Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction). 

กิจกรรมที� ��: �)  ใหผู้เ้รียนอ่านคาํถามแลว้เลือกคาํตอบ a หรือ b 

       2)  ใหต้รวจกบัคาํตอบทา้ยเล่ม 

  

1. Does the customer want to take a look at the car stereos? 

a. No, he doesn’t want to take a look at the car stereos. 

b. Yes, he wants to take a look at the car stereos. 

2. Is the customer interested in buying a walkman? 

a. No, he isn’t interested in buying a walkman. 

b. Yes, he’s interested in buying a walkman. 

3. Does the first item the salesman shows the customer come with a warranty? 

a. No, it doesn’t come with a warranty. 

b. The salesman doesn’t say anything about a warranty. 

4. What does the salesman offer to give the customer for free? 

a. He offers to give the customer a pair of headphones for free. 

b. He offers to give him a Panasonic walkman for free. 

5. What does the salesman say about the price? 

a. He says that the price is good. 

b. He says that the price is too high. 
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Section D : Extra Practice. (ฝึกเพิ�มเตมิ) 

กิจกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบที�ถกู a หรือ b และตรวจคาํตอบทา้ยบท 

 

1. In line 3, “price range” probably means: 

a. How much money the customer wants to spend. 

b. A good deal. 

2. In line 12, “how much is it…?” means the same: 

a. “how much time” 

b. “How much money does it cost..?” 
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เรื�องที� �  

 At the restaurant (ที�ภัตตาคาร) 

 

 

Section A : Key Vocabulary. (คาํศัพท์สําคญั) 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนฟังคาํศพัทส์าํคญั ๆ ในบทนี�และใหผู้เ้รียนพดูตามทั�งคาํศพัทแ์ละประโยคตวัอยา่ง

การใชค้าํศพัท ์

 

1. Reservation   (n.) การจอง/สํารองที�I would like to make a  

reservation for tonight, please. 

2. Available   (adj.) มีให้/พอมใีห้  I’m sorry, we don’t have any  

       tables available tonight. 

3. Party   (n.) งานเลี�ยง  The waiter is very busy right now  

       because he has a party of fifteen  

       people at table six. 

4. To order  (v.) สั�งอาหาร  I ordered a salad but the waitress  

       brought me a bowl of soup. 

5. To have (drink, eat) (v.) ดื�ม/รับประทาน  Would you like to have a glass of  

       water of something else to drink. 

6. Would you  (v.) คณุชอบ...ไหม?  The waiter asked us if we would  

care for…?      care for some dessert. 

7. Vegetables   (n.) ผัก   Small children don’t usually like  

       to eat vegetables. 

8. Vegetarian   (adj.) มังสะวรัิติ  Do you have any vegetarian friends? 

9. Driver’s license  (n.) ใบขบัขี�   At what age can you get a  

       driver’s license in Thailand? 

10. Tip   (n.) เงินรางวลัพเิศษ  People in America often leave a  

       tip when they eat out. 
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Section B : Introductory Questions. (คาํถามนํา) 

กจิกรรมที� �� :  �)  ใหผู้เ้รียนอ่านและศึกษาคาํถามก่อน 

         �)  กลบัมาตอบคาํถามที�ไดอ้่านไปแลว้ 

 

1. Do the customers have a reservation?....................................................... 

2. What is the waiter’s name?............................................ 

3. Does the restaurant serve pizza?.................................................. 
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กิจกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนฟังเทปและอ่านตามไปดว้ยพร้อม ๆ กบัเทป (read along) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

a:  (waiter) Good evening, folks. Do you have a reservation? 

b:  (man) No, we don’t. Do you have anything available? 

a:  How many people in your party? 

b:  We’re a party of two. 

a:  Very well. Right this way please. 

   (At the table) 

a:  The soup of the day is clam chowder. Would you like something to 

drink before you order? 

b:  Yes, I’ll have a glass of ice water, please. 

a:  (women) And I’d like a Coke. 

    (After a few minutes) 

a:  Are you ready to order? 

b:  Yes. Let me have the filet mignon with mashed potatoes, please. And 

I’ll have a glass of red wine. 

a:  Me too. But I’ll have it with vegetables and I want a Coke. 

b:  I also want a pizza. Do you have pizza? 

a:  No, we don’t. Would you care for some spaghetti? 

b:  Is it delicious? 

a:  Oh, yes. It’s my favorite. 

b:  All right. And let me have a beer. 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

c:  Do you have any vegetarian dishes?    

a:  Well, you can get a salad. We have garden, Caesar’s and Chinese. 

c:  Uh, let me have the Chinese salad with Thousand Island dressing. 

    (After an hour) 

b:  May I have the check, please? 

a:  Sure. Here you are. 

c:  Do you take credit cards? 

a:  Yes. I just have to see your driver’s license. 

c:  Here you go. Thanks. 

b:  Should we leave a tip? 

c:  Sure.  The food and the service were great.   

 

Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction). 

กิจกรรมที� ��: �)  ใหผู้เ้รียนอ่านคาํถามแลว้เลือกคาํตอบ a หรือ b 

       2)  ใหต้รวจกบัคาํตอบทา้ยเล่ม 

1. What will the woman have to drink? 

a. She’ll have a Coke. 

b. She’ll have a glass of wine. 

2. Who wants to order a vegetarian dish? 

a. The man wants to order a vegetarian dish. 

b. The woman wants to order a vegetarian dish. 

3. What does the waiter want the customer to show him? 

a. He wants the customer to show him his driver’s license. 

b. He wants the customer to show him his credit card. 

4. Who will leave the tip? 

a. The man will leave the tip. 

b. The woman will leave the tip. 

5. Did the customers make a reservation before going to the restaurant? 

a. Yes, they did. 

b. No, they didn’t. 
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Section D : Extra Practice. (ฝึกเพิ�มเตมิ) 

กิจกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบที�ถกู a หรือ b และตรวจคาํตอบทา้ยบท 

 

1. In line 13, “let me have” probably means: 

a. I Want… 

b. I don’t want… 

2. In line 1, “folks” is: 

a. A friendly way of saying “people” 

b. Another word for “customers” 
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บทที� � 

การท่องเที�ยวและการเดนิทาง  (Tourism and Traveling) 

 

สาระสําคญั 
 

1. ภาษาองักฤษที�ใชใ้นวงการแพทยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ�งศพัทที์�เกี�ยวกบัโรคภยัไขเ้จ็บ 

2. ผูเ้รียนบางกลุ่มอาจทาํงานในสาํนกังานแพทย ์ หรือสถานีอนามยั 

3. ชาวต่างประเทศก็มาใชบ้ริการทางการแพทยข์องไทยมากขึ�น 

 

 ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั     
 

ผูเ้รียนสามารถ 

1. ใชศ้พัทแ์ละสาํนวนในวงการสุขภาพอนามยัไดพ้อสมควร 

2. นดัหมายกบัลกูคา้หรือคนไขไ้ด ้

3. อธิบายหรือเขา้ใจอาการเจ็บป่วยพื�นฐานได ้เช่น ปวดหวั  เป็นไข ้ ปวดทอ้ง  เป็นตน้ 

4. ใชค้าํถามที�ตอ้งการทราบขอ้มลู เช่น  what และ How และใชป้ระโยคคาํตอบที�มีคาํ Yes และ 

No ได ้
 

 

 ขอบข่ายเนื�อหา 
  

เรื�องที� � : Helping a tourist on the street (การช่วยหรือนกัท่องเที�ยวตามถนน) 

เรื�องที� � : At the post office (ที�ทาํการไปรษณีย)์ 
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เรื�องที� � 

เรื�องที� � : Helping a tourist on the street 

(การช่วยหรือนักท่องเที�ยวตามถนน) 

 

Section A : Key Vocabulary. (คาํศัพท์สําคญั) 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนฟังคาํศพัทส์าํคญั ๆ ในบทนี�และใหผู้เ้รียนพดูตามทั�งคาํศพัทแ์ละประโยคตวัอยา่ง

การใชค้าํศพัท ์

 

1. (Go) Straight (v.) ตรงไป  If  you go straight ahead on this street  

      you’ll see the post office, on your right. 

2. To turn left/right (v.) เลี�ยวซ้าย/ขวา Yes, you can turn left/right at the  

      drugstore. 

3. (To be) careful  (adj.) ระมัดระวงั Please be careful with that gun. 

4. Change   (n.) เงินทอน  Excuse me, do you have change 

เงินปลีก  for a 100 baht bill? 

5. Bus/cab fare (n.) ค่าโดยสาร What’s the bus/cab fare to get from  

      here to the bus airport? 

6. Expensive  (adj.) แพง  I don’t like to shop at large malls  

      because everything is always so expensive. 

7. Temple  (n.) วดั  There are many beautiful temples  

in Japan. 

8. “Speak slowly” (v.) พูดช้า ๆ  Jonathan wants Suranee to speak slowly  

      because he can’t speak Thai very well yet. 

9. To take the bus  (v.) ขึ�นรถประจาํทาง I have to get up at six in the morning  

      because I take the 7:30 bus to work  

      every day. 

10. To take off  (v.) ถอด  I take off my shoes as soon as I get home. 
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Section B : Introductory Questions. (คาํถามนํา) 

กจิกรรมที� �� :  �)  ใหผู้เ้รียนอ่านและศึกษาคาํถามก่อน 

         �)  กลบัมาตอบคาํถามที�ไดอ้่านไปแลว้ 

 

1. What does the tourist need help with?....................................................... 

2. What does the Thai man want the tourist to do?............................................ 

  

 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนฟังเทปและอ่านตามไปดว้ยพร้อม ๆ กบัเทป (read along) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

a:  (Tourist) Excuse me, do you speak English? 

b:  (Local resident Yes, but not very much. Please speak 

 slowly. 

a:  Yes, thank you. I need some help with direction.                    I’m 

looking for a temple, the “Wat Pra Kaew”. How far is it from here? 

b:  It’s not far. Just go down this street until you see a big park. 

a:  Is that where the temple is? 

b:  No. Turn left at the corner and go straight ahead for two blocks. 

a:  It’s such a hot day. I think I’ll take one of those red buses. 

b:  Take a taxi instead. It’s not expensive and it has air conditioning. 

a:  No, thanks. I’ll just take the bus. Do you have change for a 100 baht 

note? 

b:  Sure. Here you are. 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

a:  Thanks a million. 

b:  Be careful as you get on and off the bus. And don’t forget to take off 

your shoes before going into the temple! 

 

 

Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction). 

กิจกรรมที� ��: �)  ใหผู้เ้รียนอ่านคาํถามแลว้เลือกคาํตอบ a หรือ b 

       2)  ใหต้รวจกบัคาํตอบทา้ยเล่ม 

  

1. What is the tourist looking for? 

a. He’s looking for a temple. 

b. He’s looking for a red bus. 

2. Does the tourist think the bus fare is expensive? 

a. No, he doesn’t think the bus fare is expensive. 

b. Yes, he thinks the bus fare is expensive. 

3. Does the Thai man ask the tourist to be careful? 

a. No, he doesn’t 

b. Yes, he does. 

4. Why does the Thai man want the tourist to speak slowly? 

a. Because he can’t speak English very well. 

b. Because he wants to spend more time speaking with the tourist. 

5. What should the tourist take off before going into the temple? 

a. He should take off his necktie. 

b. He should take off his shoes. 
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Section D : Extra Practice. (ฝึกเพิ�มเตมิ) 

กิจกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบที�ถกู a หรือ b และตรวจคาํตอบทา้ยบท 

 

1. In line 17, “thanks a million” probably means: 

a. Thank you very much. 

b. Thank you for giving me a million dollars. 

2. In line 10, “two blocks” means the same as: 

a. Two square stones. 

b. Two streets. 
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                                              เรื�องที� � 

 At the post office  (ที�ทําการไปรษณีย์) 

 

Section A : Key Vocabulary. (คาํศัพท์สําคญั) 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนพดูตามทั�งคาํศพัทแ์ละประโยคตวัอยา่งการใชค้าํศพัท ์

 

1. (Next) in line   (exp.) คนถดัไป Excuse me, but I think I’m next in line. 

2. Envelope  (n.) ซองจดหมาย I’ll need a larger envelope to mail  

these pictures. 

3. How soon…?  (exp.) อีกนานเท่าไร How soon will this letter get to  

      Kanchanaburi? 

4. As soon as possible (exp.) เร็วที�สุด  Please have those packages delivered 

เท่าที�จะเร็วได้ as soon as possible. 

5. Overnight  (adj.) ข้ามคนื  Do you have overnight service available? 

6. Package  (n.) หีบห่อ  How much would it cost to send this  

      package to Bangkok? 

7. (The) day after  (exp.) มะรืนนี�   It will get there the day after tomorrow. 

tomorrow    

8. First thing in   (exp.) สิ�งแรกที�ทํา  Please come back tomorrow fist thing in 

the morning   ในตอนเช้า  the morning. 

9. Fill out    (v.) เติมช่องว่าง Have you finished filling out the  

      application? 

10. Form   (n.) ใบสมัคร Many people don’t know how to fill out  

      a change of address form. 
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Section B : Introductory Questions. (คาํถามนํา) 

กจิกรรมที� �� :  �)  ใหผู้เ้รียนอ่านและศึกษาคาํถามก่อน 

           �)  กลบัมาตอบคาํถามที�ไดอ้่านไปแลว้ 

 

1. Where does the customer want to send his envelope?....................................... 

2. How much will it cost to send it?............................................ 

 

 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนอ่านตาม (read along) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

a:  Next in line, please. 

b:  Hi. I need to send this envelope to Thailand. 

a:  How soon do you want  it to get there? 

b:  As soon as possible, please. I need my parents to answer back by 

next week. 

a:  You may use our Overnight Delivery Service. 

b:  How much is that? 

a:  For this package it would be only $ 22.50 and it’ll get there the day 

after tomorrow, first thing in the morning.  

b:  O.K. Let’s do that. 

a:  I’ll need you to fill out these two forms here and you’re set. That’ll 

be $22.50, please. 

b:  O.K., here you are. 
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Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction). 

กิจกรรมที� ��:  �)  ใหผู้เ้รียนอ่านคาํถามแลว้เลือกคาํตอบ a หรือ b 

        2)  ใหต้รวจกบัคาํตอบทา้ยเล่ม 
  

1. What kind of service is the customer going to use? 

a. He’s going to use Overnight Delivery Service. 

b. He’s going to use regular air mail. 

2. Why does he need to send the envelope as soon as possible? 

a. Because he wants his parents to get it answer back quickly. 

b. Because he wants to spend $22.50 

3. How soon will the envelope get to Thailand? 

a. It will get there in two days. 

b. It will get there the next day, first thing in the morning. 

4.  What does the clerk want the customer to fill out? 

a. He want the customer to fill out a couple of forms. 

b. He want the customer to fill out an application. 

5. How much does the customer have to pay? 

a. He has to pay $32.50. 

b. He has to pay $22.50. 

 

Section D : Extra Practice. (ฝึกเพิ�มเตมิ) 

กิจกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบที�ถกู a หรือ b และตรวจคาํตอบทา้ยบท 

 

1. In line 12, “…you’re set” probably means: 

a. That’s all  

b. You are a T.V. set. 

2. In line 13, “here you are” means: 

a. You are here, not there. 

b. Here’s the money. 
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บทที� � 

สุขภาพอนามยั  (Health) 
               

สาระสําคญั 
 

�.   ภาษาองักฤษที�ใชใ้นวงการแพทยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ�งศพัทที์�เกี�ยวกบัโรคภยัไขเ้จ็บ 

�.  ผูเ้รียนบางกลุ่มอาจทาํงานในสาํนกังานแพทย ์ หรือสถานีอนามยั 

�.  ชาวต่างประเทศก็มาใชบ้ริการทางการแพทยข์องไทยมากขึ�น 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั     
  

ผูเ้รียนสามารถ 

�.  ใชศ้พัทแ์ละสาํนวนในวงการสุขภาพอนามยัไดพ้อสมควร 

�.  นดัหมายกบัลกูคา้หรือคนไขไ้ด ้

�.  อธิบายหรือเขา้ใจอาการเจ็บป่วยพื�นฐานได ้เช่น ปวดหวั  เป็นไข ้ ปวดทอ้ง  เป็นตน้ 

�.  ใชค้าํถามที�ตอ้งการทราบขอ้มลู เช่น  what และ How และใชป้ระโยคคาํตอบที�มคีาํ  

Yes และ No ได ้

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

  

เรื�องที� �:  At the doctor’s office (ที�สาํนกังานแพทย)์ 

 เรื�องที� �: In the emergency room (ในหอ้งฉุกเฉิน) 
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เรื�องที� � 

  At the doctor’s office (ที�สํานักงานแพทย์) 

 

Section A : Key Vocabulary. (คาํศัพท์สําคญั) 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนฟังคาํศพัทส์าํคญั ๆ ในบทนี�และใหผู้เ้รียนพดูตามทั�งคาํศพัทแ์ละประโยคตวัอยา่ง

การใชค้าํศพัท ์

 

1. Appointment (n.) นัดหมาย Songchai has at 6 o’clock appointment with  

the dentist tomorrow evening. 

2. Just (only) (adv.) เพยีงเท่านั�น I’m not really sick, I just have a headache. 

3. To step into (v.) เข้ามาข้างใน Please step into my office. 

4. Terrible  (adj.) น่ากลัวมาก  I had a terrible dream last night. 

เหลอืเกนิ 

5. Awful  (adj.) แย่มาก  My brother’s cooking is just awful. 

6. Stomachache  (n.) ปวดท้อง you’ll get a stomachache if you eat that food. 

7. Pain  (n.) เจบ็ปวด I have sharp pain in my shoulder. 

8. Tablets  (n.) ยาเม็ด  Remember to take three of these tablets twice  

     a day. 

9. Liquids  (n.) นํ�า/ของเหลว It’s a good idea to drink plenty of liquids when  

     you have a fever. 

10. To boil  (v.) ต้มเดอืน You should always boil water before you drink it. 

 

 

Section B : Introductory Questions. (คาํถามนํา) 

กจิกรรมที� �� :  �)  ใหผู้เ้รียนอ่านและศึกษาคาํถามก่อน 

           �)  กลบัมาตอบคาํถามที�ไดอ้่านไปแลว้ 

 

1. What is the problem with the patient?....................................................... 

2. What did he eat that made him sick?............................................ 
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กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนฟังเทปและอ่านตามไปดว้ยพร้อม ๆ กบัเทป (read along) 

 

 

 

  

 

Line 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

a:  (Patient) Hi. I have an 11:00 o’clock appointment. 

b:  (Receptionist) What’s your name? 

a:  Smith, John Smith. 

b:  Let me see… oh, yes. The doctor will be with you in just a second. (Calls doctor 

on the intercom) Excuse me, doctor. Mr. Smith is here. O.K. You may step in. 

(In the doctor’s office) 

c:  (Doctor) Good morning. 

a:  Good morning, doctor. I feel terrible. 

c:  What seems to be the problem?   

a:  I’ve got this awful stomachache. It must be something        

    I ate. 

c:  When did you start feeling pain? 

a:  Just last night. 

c:  Do you have a headache?   

a:  No, just the stomachache. 

c:  Did you eat something that you don’t usually eat?   

a:  Yes. I ate American food. 

c:  Oh? What exactly did you eat?   

a:  A hot dog. 

c:  Well, I think you’ll live. Just take two of these tablets twice a day for three days 

and you should feel much better. Remember to drink lots of liquids: fruit juice, 

boiled water, tea.   

a:  Thank you, doctor. How much do I owe you? 

c:  You may pay the receptionist out front.   
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Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction). 

กิจกรรมที� ��: �)  ใหผู้เ้รียนอ่านคาํถามแลว้เลือกคาํตอบ a หรือ b 

          2)  ใหต้รวจกบัคาํตอบทา้ยเล่ม 
  

1. Does the patient have an earache? 

a. Yes, he has an earache. 

b. No, he doesn’t. He has a stomachache. 

2. What did the patient eat that made him sick? 

a. He ate American food. 

b. He ate some tablets. 

3. What time does the patient have an appointment? 

a. He has an appointment at eleven o’ clock. 

b. He has an appointment at twelve o’ clock. 

4. What does the doctor want the patient to drink? 

a. He wants him to drink lots of liquids. 

b. He wants him to drink a Coke. 

5. When did the patient start feeling pain? 

a. He started to feel pain last week. 

b. He started to feel pain last night. 

 

Section D : Extra Practice. (ฝึกเพิ�มเตมิ) 

กิจกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบที�ถกู a หรือ b และตรวจคาํตอบทา้ยบท 

 

1. In line 22, “twice a day” means: 

a. Two times a day. 

b. Two days. 

2. In line 10, “What seems to be the problem” means the same as: 

a. What’s the matter? 

b. Do you seem to have a problem? 
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เรื�องที� �  

In the emergency room (ในห้องฉุกเฉิน) 

 

Section A : Key Vocabulary. (คาํศัพท์สําคญั) 

กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนฟังคาํศพัทส์าํคญั ๆ ในบทนี�และใหผู้เ้รียนพดูตามทั�งคาํศพัทแ์ละประโยคตวัอยา่ง

การใชค้าํศพัท ์

 

1. (To be) in  (v.) อยู่  What time will the doctor be in? 

2. Emergency  (n.) เหตุฉุกเฉิน You should call 191 if you have an emergency. 

3. To slip  (v.) ลื�น  Tom slipped and broke his are last week. 

4. To sue   (v.) ฟ้องร้อง  Sometimes. Famous actors sue magazines 

somebody    who publish false information about them. 

5. Insurance (n.) การประกนั Do you have car insurance? 

6. Cash  (n.) เงินสด  I always like to pay in cash. 

7. Might  (v.) อาจ/บางท ี She might go dancing this weekend. 

8. Dumb  (adj.) โง่  If you ask a dumb question you’ll get  

a dumb answer. 

9. Quarter  (n.) หนึ�งในสี�/  I need to make a telephone call. 

��เซ็นต์  Do you have a quarter? 

10. To break (v.) พกั/แตก Sam fell and broke his leg last month. 

 

Section B : Introductory Questions. (คาํถามนํา) 

กจิกรรมที� �� : �)  ใหผู้เ้รียนอ่านและศึกษาคาํถามก่อน 

           �)  กลบัมาตอบคาํถามที�ไดอ้่านไปแลว้ 

 

1. What happened to the man?....................................................... 

2. Will the doctor see him?............................................ 
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กจิกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนฟังเทปและอ่านตามไปดว้ยพร้อม ๆ กบัเทป (read along) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Line 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

a:  (Patient) Is the doctor in? 

b:  (Receptionist) It depends. Do you have an appointment? 

a:  No, but it’s an emergency! I think I broke my arm. 

b:  Where did this happen? 

a:  I was buying some groceries in the supermarket across the street when I 

slipped and fell on my arm. They sent me here. 

b:  You can sue them, you know? 

a:  I don’t know what that means. Please, just help me. 

b:  Do you have insurance?   

a:  No, I don’t. 

b:  Will you pay in cash?   

a:  I don’t have any money on me right now but I promise… 

b:  I’m sorry, but I can’t help you.   

a:  But it’s an emergency! 

b:  Oh, I’m sure you can get to County hospital. They might be able to help 

you there.   

a:  How far is County Hospital from here? 

b:  Well, do you have a car?   

a:  That’s dumb question. I can’t drive. My arm’s broken, remember? 

b:  Oh, yes! That’s right! I can call a taxi for you. Do you have a quarter?   
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Section C : Comprehension Questions (student/tape interaction). 

กิจกรรมที� ��: �)  ใหผู้เ้รียนอ่านคาํถามแลว้เลือกคาํตอบ a หรือ b 

       2)  ใหต้รวจกบัคาํตอบทา้ยเล่ม 

  

1. Where did the man slip and break his arm? 

a. At the department store. 

b. At the supermarket. 

2. Where is the supermarket? 

a. It’s across the street from the emergency room. 

b. It’s across the street from Country Hospital. 

3. Does the man have insurance? 

a. No, he doesn’t have insurance. 

b. Yes, he has insurance. 

4. Why can’t the man drive to County Hospital: 

a. Because his arm is broken. 

b. Because he doesn’t have a quarter. 

5. Why doesn’t the receptionist want to admit the patient? 

a. Because he doesn’t have insurance. 

b. Because the doctor isn’t in. 

 

 

Section D : Extra Practice. (ฝึกเพิ�มเตมิ) 

กิจกรรมที� �� : ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบที�ถกู a หรือ b และตรวจคาํตอบทา้ยบท 

 

1. In line 12, “I don’t have any money on me right now…” probably means: 

a. I don’t have money in my pockets right now. 

b. I don’t have money on my body right now. 

2. Another word for might (line15) is: 

a. Will  

b. May 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 

คาํสั�ง : ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความต่อไปนี�  แลว้เลือกคาํตอบ a, b, c, หรือ d ว่าขอ้ใดตอบคาํถามไดดี้ที�สุด 

21. Tourist : Excuse me, what time is the next bus to Ayuthaya? 

Thai :  It comes every half hour. The next bus comes at 2:30 p.m. 

Question : It the tourist misses the next bus, when can he take another one? 

a: At 2:00 p.m.   b. At 3:00 p.m. 

c: At 2:45 p.m.   d. At 3:30 p.m. 

22. Tourist : Can you help me? How can I go to Kanchanaburi province? 

Thai : Well, I suggest you take a train. It leaves at 8 o’clock from Thonburi station. And it takes 

about two hours to get there. 

Question : It the tourist takes at 8 o’clock train, what time will he get to Kanchannaburi? 

a: 2:00 p.m.   b. At 2:30 p.m. 

c: 10:00 p.m.   d. At 10:30 p.m. 

23. A : What seems to be the problem? 

B: I have a headache. Do you have anything to help relief? 

C: Here’s aspirin. Please take two tablets every four hours. 

Question : What is the relationship between the two speakers? 

a: seller-buyer    b. teacher-student 

c: doctor-patient   d. lawyer-client 

24. A : If I were you I would walk to work. Driving is too dangerous. 

B: But by the time I get to my office, I’ll be too tired. 

Question : What do we know about the second speakers? 

a: He walks to work.   b. He drives to work. 

c: He is too tired to drive.  d. He doesn’t have time to work. 

25. A large animal that has a very thick skin, a long body and a long tail. It lives near rivers and lakes. 

It is sometimes. 

Question : What is the speaker talking about? 

a: Animal skin.    b. Rivers and lakes. 

c: Crocodile.    d. Dangerous things. 

26. It is going to rain this afternoon. The sky is very dark. Thunder shower is also expected in the 

evening. The temperature in downtown area is 35 degrees Celsius. Please drive carefully. 
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Question : Where do you usually here this kind of announcement? 

a: From a supermarket.   b. From a movie theatre. 

c: From a radio.    d. From a policeman. 

27. Excuse me, how can I get to Siam Square shopping centre? 

a: Take a number 40 bus.   b. You can get there easily. 

c: There are many things.   d. Yes, I like Siam Square. 

28. Do you mind if I turn on the television for a moment? 

a: No, I don’t mind.    b. Yes, I like to watch television. 

c: No, I don’t know how to   d. Yes, I can turn it on. 

29. Where are you living now? I visited your old house and it was empty. 

a: I’m living in the old house.   b. I’ve moved to somewhere. 

c: I wanted to live alone.   d. I’m living on Sukhumvit road. 

30. Look! That is the new one. It was open only two weeks ago. You can buy anything you like there, 

from stereo sets, clothes, furniture, and office supplies down to all kinds of books and computers. 

I usually buy my shoes and food there. 

a: A book store.   b. Electrical appliances. 

c: A department store.  d. Seven-Eleven. 

31. Wanpen works in Thai restaurant. She is diligent and she has to walk a lot form the table to the 

kitchen back and forth. Although it hard work, Wanpen always smiles to every customer. She 

sometimes gets some tips too. 

Question : What does Wan pen do far a living? 

a: She’s a nurse.   b. She’s a cook. 

c: She’s a waitress.   d. She’s a customer. 

32. Good morning ladies and gentlemen, and welcome aboard. The bus will leave Bangkok for Hua 

Hin in a few minutes. We will have an hour breakfast stop at Ratchaburi at nine o’clock. The bus 

will leave Ratchabrui at ten. Please don’t forget the number of your bus. We expect to arrive in 

Hua Hin about twelve o’clock. Thank you for traveling Hua Hin Tour. 

Question : Where do you think the passengers will eat lunch? 

a: Bangkok    b. Ratchaburi 

c: Hua Hin    d. Petchaburi 
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33. Maybe we should take Vipavadee Rangsit Road this morning. The radio announcer said that 

traffic was very heavy on Paholyothin Road. 

Question : What do you think the speaker is doing right now? 

a: Eating breakfast   b. Watching television 

c: Walking along the road    d. Driving on a Bangkok street. 

34. If I were you, I would be more careful about locking the car at night. 

Question : What do we learn about this reminding statement? 

a: The car is expensive.  b. The car is very safe at night. 

c: The car can be stolen.  d. The car is always locked. 

35. Shall bring you something to drink now or would you rather have it with your lunch? 

Question : What do you think what part of the day the speaker is asking now? 

a: Before noon   b. After evening 

c: Around bedtime    d. Around midnight. 

36. Well, read unit five in you history book and come to class two weeks from now. There will be no 

class next week because I will be attending a meeting. 

Question : What do we conclude about the announcement? 

a: There will be a meeting in two weeks. 

b. The class is cancelled next week. 

c: The teacher is lazy. 

d. The students will attend the meeting. 

37. Do you think that you can have these shirts and trousers cleaned and ironed by Saturday evening? 

Question : Where do you think the speaker is right now? 

a: At a department store  b. At a clothes shop 

c: At a dry cleaner   d. At a dress maker shop 

38. Next please. Well, do you want to cash a check? I’m sorry to tell you that if you don’t have a 

bank account here, I can’t cash your check. 

Question : What kind of job does the speaker have? 

a: A bank teller b. A nurse 

c: A customer  d. A cashier 
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39. The heat in Thailand is really bothering me. It makes me feel uncomfortable. I’ll have to go back 

to New York very soon. 

Question : What do we learn from the speaker’s complaint? 

a: He wants to live in Thailand. 

b. The weather in Thailand is cold. 

c: He doesn’t like hot weather. 

d. He doesn’t like New York. 

40. Hello operator. I’m calling from room 205. There’s something wrong with the air conditioner. It 

makes a strange noise. Could you please send someone to fix it at once, thank you? 

Question : Why is the speaker calling the operator? 

a: There isn’t an air conditioner. 

b. Someone is in the room. 

c: The air conditioner is being fixed. 

d. The air conditioner isn’t working properly. 
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เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

�.  b    11.   c 

2.  c    12.   c 

3.  c    13.   d 

4.  b    14.   c 

5.  c    15.   a 

6.  c    16.   b 

7.  a    17.   c 

8.  a    18.   a 

9.  d    19.   c 

10.  c     20.   d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

เฉลยกิจกรรม 

บทที� � 

กจิกรรมที� �  

�.   b.  They’re at the beach. 

2.   a.   Yes. There are some tourists. 

3.   b.   He needs to buy some suntan lotion and a bathing suit. 

4.   a.   Because he was feeling stressed and he wants to lie in the sun. 

5.   b.   they are going to eat seafood. 

 

กจิกรรมที� � 

�.  a.  Come back quickly. 

2.  b.  going to 

 

กจิกรรมที� � 

�.   a.   It takes about two hours. 

2.   a.   No, it isn’t. It’s a rainy and humid day. 

3.   b.   Yes, there are many him to drive so fast because the streets are slippery. 

4.   b.   No, he doesn’t want him to drive so fast because the streets are slippery. 

5.   b.   Yes, he thinks there’s a lot of smog in Bangkok. 

 

กจิกรรมที� �� 

�.  a.  “wear your seat belt” 

2.  b.  may be 
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บทที� � 

กจิกรรมที� �� 

�.   a.   He will pick her up at 8.00 o’clock. 

2.   a.   Yes, he says he’ll be punctual.  

3.   b.   She’s going to take a shower before he picks her up. 

4.   b.   She broke up with him because he always showed up late. 

5.   a.   They don’t know what movie is playing there. 

 

 

กจิกรรมที� �� 

�.  b.  think about it 

2.  a.  ask your question 

 

กจิกรรมที� �� 

�.   b.   Because she just graduated from college. 

2.   a.   He will bring some snacks. 

3.   a.   No, he doesn’t get along with him. 

4.   b.   He says that Johnny is only an acquaintance. 

5.   a.   She’ll convince him not to drink and drive. 

 

กจิกรรมที� �� 

�.  b.  I will have a party next weekend. 

2.  a.  handsome 

 

บทที� � 

กจิกรรมที� �� 

�.   a.   No, he doesn’t want to take a look at the car stereos. 

2.   b.   Yes, he’s interested in buying a walkman. 

3.   b.   The salesman doesn’t say anything about a warranty. 

4.   a.   He offers to give the customer a pair of headphones for free. 

5.   a.   He says that the price is good. 
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กจิกรรมที� �� 

�.  a.  How much money the customer wants to spend. 

2.  b.  How much money does it cots? 

 

กจิกรรมที� �� 

�.   a.   She’ll have Coke. 

2.   b.   The woman wants to order a vegetarian dish. 

3.   a.   He wants the customer to show him his driver’s license. 

4.   b.   The woman will leave the tip. 

5.   b.   No, they didn’t. 

กจิกรรมที� �� 

�.  a.  I want… 

2.  a.  a friendly way of saying “people” 

 

บทที� � 

กจิกรรมที� �� 

�.   a.   He’s looking for a temple. 

2.   a.   No, he doesn’t think the bus fare is expensive. 

3.   b.   Yes, he does. 

4.   a.   Because he can’t speak English very well. 

5.   b.   He should take off his shoes. 

 

กจิกรรมที� �� 

�.  a.  Thank you very much. 

2.  b.  Two streets. 

 

กจิกรรมที� �� 

�.   a.   He’s going to use the Overnight Delivery Service. 

2.   a.   Because he wants his parents to get it answer back quickly. 

3.   b.   It will get there the next day, first thing in the morning. 

4.   a.   He wants the customer to fill out a couple of forms. 

5.   b.   He has to pay $22.50. 
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กจิกรรมที� �� 

�.  a.  That’s all. 

2.  b.  Here’s the money. 

 

บทที� � 

กจิกรรมที� �� 

�.   b.   No, he doesn’t He has a stomachache. 

2.   a.   He ate American food. 

3.   a.   He has an appointment at eleven o’clock. 

4.   a.   He wants him to drink lots of liquids. 

5.   b.   He started to feel pain last night. 

 

กจิกรรมที� �� 

�.  a.  Two times a day. 

2.  a.  What’s the matter? 

 

กจิกรรมที� �� 

�.   b.   At the supermarket. 

2.   a.   It’s across the street from the emergency room. 

3.   a.   No, he doesn’t have insurance. 

4.   a.   Because his are is broken. 

5.   a.   Because he doesn’t have insurance. 

 

กจิกรรมที� �� 

�.  a.  I don’t have money in my pockets right now. 

2.  b.  May 
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คณะผู้จัดทาํชุดวชิาการฟัง – พดู 5 

 
 

 

 ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ  อธิบดีกรมการศกึษานอกโรงเรียน 

 ดร.กลา้  สมตระกลู  รองอธิบดีกรมการศกึษานอกโรงเรียน 

 

 
 

ดร.สมบติั สุวรรณพิทกัษ ์  ประธาน 

นางนนัทวนั ไตรยเ์ทน  รองประธาน 

นางศรีสุรัตน ์ ส่งเจริญ   ผูเ้ขียน 

นางพรทิพย ์ กลา้รบ   นกัวดัผล 

นายจาํนง วนัวิชยั   นกัเทคโนโลย ี

นางวิไลพรรณ สมตระกลู  ผูเ้ชี�ยวชาญเนื�อหา 

นายสุนทร สุนนัทช์ยั  บรรณาธิการ 

นายจาํนง วนัวิชยั   เลขานุการ 

 

 
 

นายจาํนง วนัวิชยั    

 

 

คณะที�ปรึกษา 

คณะกรรมการชุดวชิา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
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คณะผู้บรรณาธิการ 

เพื�อเป็นหนังสือเรียนรายวิชาการฟัง-พูด 5 (เลือก) 
 

 

 

�. นายประเสริฐ   บุญเรือง    เลขาธิการ กศน. 

�. นางศุทธินี  งามเขตต ์    ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศกึษานอกโรงเรียน 
 

 

 

�. นายสุรพงษ ์  มั�นมะโน    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน  

�. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาวสุลาง เพช็รสว่าง    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาํไพศรี    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

�. นางสาวชมพนูท   สงัขพ์ิชยั    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 

   ที�ปรึกษา 

คณะทํางาน 
 




