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คาํนํา 

  หนงัสือเรียน การฟัง-พดู � เป็นหนงัสือเรียน ที�กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดเ้คยจดัทาํขึ�น

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

พฒันาคุณภาพชีวิต เพื�อพฒันาทักษะทางภาษาองักฤษให้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน กศน.โดยเน้นการ

พฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษติดต่อสื�อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  ซึ�งในสภาวการณ์ปัจจุบนั

ประเทศไทยกาํลงัจะเขา้สู่ประชาคมอาเซียน สาํนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัจึงเห็นว่าชุดภาษาองักฤษการฟัง-พูด � จะเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียน กศน.ในปัจจุบนั  จึงไดน้าํชุด

ภาษาองักฤษดงักล่าวมาจดัทาํเป็นรายวิชาการฟัง- พูด � เป็นรายวิชาเลือก ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ใน

หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ���� และได้จดัทาํหนังสือเรียน

รายวิชานี� ขึ�น เพื�อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียน กศน. โดย มีเนื�อหาเกี�ยวกบัการสื�อสาร การ

ทกัทาย การกล่าวลา การแนะนาํใหรู้้จกัการแสดงความชื�นชมยนิดี การแสดงความขอบคุณ ขอโทษ  การถาม

ทุกข-์สุข การแสดงความคิดเห็น และการบอกทิศทาง แบ่งเป็น � บท ไดแ้ก่   

บทที�  �  Meeting New Neighbors   

บทที�  2  Let’s Celebrate   

บทที�  3  What’s Wrong With You?  

บทที�  4  Oh, I Enjoy It Very Much. 

บทที�  �  Is It far From Here? 

สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ขอขอบคุณผูเ้ขียนและ 

คณะกรรมการทุกท่านที�ไดช่้วยจดัทาํหนงัสือเรียนชุดภาษาองักฤษการฟัง-พดู �  และผูพ้ฒันามาเป็นรายวิชา

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

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

รายวิชาการฟัง-พดู �  เป็นรายวิชาเลือก และผูส้นใจทั�วไป 

 

 

            

          สาํนกังาน กศน. 

           กนัยายน ����  
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คาํแนะนําการใช้ชุดวชิา                             � 

โครงสร้างชุดวชิา 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

                            � 

                            4 
 

บทที� �  Meeting New Neighbors                         5 

เรื�องที� � การทกัทาย (Hello,pleased to meet you.)                     6 

เรื�องที� � การกล่าวลา (Good-bye friends.)                    11 

เรื�องที� � การแนะนาํใหรู้้จกั (Introducing a new friend.)                    13 

เรื�องที� � การกล่าวชกัชวนหรือเชื�อเชิญ (Thanks for inviting me.) 
 

                   15 

บทที� 2  Let’s Celebrate                                                                                                                                              18 

เรื�องที� � การแสดงความชื�นชมยนิดีและกล่าวชม 

(Congratulation on your success.) 

                           19 

เรื�องที� � การแสดงความขอบคุณ 

(I certainly appreciate your help.) 

                           22 

เรื�องที� � การกล่าวขอโทษและการยกโทษ 

(Sorry to keep you waiting.) 
 

                          26 

บทที� 3  What’s Wrong With You?                     �� 

เรื�องที� � การถามทุกข ์– สุข (How do you feel?)                     �� 

เรื�องที� � การพดูเสนอใหค้วามช่วยเหลือ (What can I do for you?)                ��    

เรื�องที� � การพดูขออนุญาต (May I come in?)                      35 

เรื�องที� � การพดูแทรกอยา่งสุภาพ (Excuse me,Madam.) 
 

                     38   

บทที� 4  Oh, I Enjoy It Very Much.                     39       

เรื�องที� � การแสดงความสนใจและไม่สนใจ ความชอบและไม่ชอบ 

(It’s very interesting.) 

                    40 

เรื�องที� � การแสดงความเห็นใจและใหก้าํลงัใจ 

(I’m very sorry to hear that.) 

                    42    

เรื�องที� � การพดูเกี�ยวกบัขอ้หา้มและขอ้พึงกระทาํ 

(You should be careful about that.) 

                    43 
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1. วิชานี� ตอ้งใชค้รูที�มีความชาํนาญดา้นภาษาองักฤษในการอ่านออกเสียงเพื�อใชเ้ป็นสื�อ

ประกอบกบัเอกสาร  ซึ�งผูเ้รียนตอ้งใชฟั้งการอ่านภาษาองักฤษที�ถกูตอ้งของครูและสื�อเอกสารควบคู่กนัจึงจะ

สามารถเขา้ใจในบทเรียน  (ทั�งนี�ครูอาจจะใชก้ารบนัทึกเสียงการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษดว้ยตนเองหรือ

ใชก้ารบนัทึกเสียงจากเจา้ของภาษา/ผูม้ีความชาํนาญในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษที�ถกูตอ้ง ไวใ้ชใ้นการ

เรียนการสอนแทนการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษในแต่ละครั� งก็ได)้ 

2. ก่อนใช้ชุดวิชา ผูเ้รียนควรทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพื�อให้ทราบว่าตนเองมีความรู้

เกี�ยวกบัเรื�องที�ศึกษาเพียงใด 

3. ผูเ้รียนควรมีพจนานุกรมภาษาองักฤษสาํหรับใชค้น้ควา้หาความหมายของคาํเพิ�มเติม

ขณะศึกษา และทาํกิจกรรม 

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

เสริมความรู้ ทางดา้นการอ่านเขียน 

5. เมื�อผูเ้รียนศึกษาครบทุกขั�นตอนแลว้ ควรทาํแบบทดสอบตนเอง หลงัเรียนเพื�อประเมิน

ดูว่าผูเ้รียนมีความรู้เพิ�มขึ�น 

6. แต่ละกิจกรรมจะมีเครื�องหมายกาํกบัเพื�อแสดงว่าผูเ้รียนตอ้งทาํอะไร เช่น 

 

 

  ใหผู้เ้รียนอ่านหรือศึกษา 

 

  ใหผู้เ้รียนฟังการอ่านของครู/ครูเปิดเสียงการอ่านที�บนัทึกไวแ้ทนการอ่านจริง 

 

  ใหผู้เ้รียนฝึกเขียน 

 

  ใหผู้เ้รียนฝึกพดู 

คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
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โครงสร้างวชิาการฟัง – พูด � 

Listening- Speaking 3 

 
สาระสําคญั 
  

 การฝึกทกัษะการพูดภาษาองักฤษ เพื�อใชใ้นการติดต่อสื�อสารในชีวิตประจาํวนัและการประกอบ

กิจการงานในวิชาภาษาองักฤษการฟัง-พูด � นี�  จดัทาํขึ�นเพื�อรายวิชาเลือก ในสาระความรู้พื�นฐาน ระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้ หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช ����  มีเนื�อหา   

ที�จะช่วยฝึกทักษะ กลวิธีในการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับการติดต่อสื�อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจาํวนั และในการประกอบกิจการงาน จะประกอบดว้ยทกัษะต่าง ๆ เช่น การทกัทาย การแนะนาํ

ตนเองและผูอ้ื�น การเชื�อเชิญ การขอบคุณ การแสดงความยินดี การกล่าวชม การเสนอแนะ และเสนอให้

ความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวัง 
 

1. ผูเ้รียนพฒันาทกัษะความรู้และความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ เพื�อใชใ้นการ

ติดต่อสื�อสารในชีวิตประจาํวนัและในการประกอบกิจการงานตามความสนใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
2. ผูเ้รียนเขา้ใจถึงปัญหาบางประการในการติดต่อสื�อสาร อนัเนื�องมาจากความแตกต่างทางดา้น

ภาษาและวฒันธรรม 
3. ผูเ้รียนสามารถพฒันากระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นเครื�องมือ 

แสวงหาความรู้เพิ�มเติม และพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
4. ผูเ้รียนพฒันาเจตคติใหม้ีความคิดกวา้งไกล มองเห็นคุณค่าในการใชภ้าษาองักฤษใหเ้ป็น

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

  

ตอนที� � Meeting New Neighbors 

 เรื�องที� � การทกัทาย (Hello,pleased to meet you.) 

 เรื�องที� � การกล่าวลา (Good-bye friends.) 

 เรื�องที� � การแนะนาํใหรู้้จกั (Introducing a new friend.) 

 เรื�องที� � การกล่าวชกัชวนหรือเชื�อเชิญ (Thanks for inviting me.) 

 

ตอนที� 2 Let’s Celebrate 
เรื�องที� � การแสดงความชื�นชมยนิดีและกล่าวชม (Congratulation on your success.) 

เรื�องที� � การแสดงความขอบคุณ (I certainly appreciate your help.)  

เรื�องที� � การกล่าวขอโทษและการยกโทษ (Sorry to keep you waiting.) 

 

ตอนที� 3 What’s Wrong With You? 
เรื�องที� � การถามทุกข ์– สุข (How do you feel?) 
เรื�องที� � การพดูเสนอใหค้วามช่วยเหลือ (What can I do for you?) 

เรื�องที� � การพดูขออนุญาต (May I come in?) 

เรื�องที� � การพดูแทรกอยา่งสุภาพ (Excuse me,Madam.) 

 

ตอนที� 4 Oh, I Enjoy It Very Much. 

เรื�องที� � การแสดงความสนใจและไม่สนใจ ความชอบและไม่ชอบ (It’s very interesting.) 

เรื�องที� � การแสดงความเห็นใจและใหก้าํลงัใจ (I’m very sorry to hear that.) 

เรื�องที� � การพดูเกี�ยวกบัขอ้หา้มและขอ้พึงกระทาํ (You should be careful about that.) 

 

ตอนที� �  Is It far From Here? 

เรื�องที� � การบอกทิศทาง (Please go straight on.) 

เรื�องที� � การบอกเวลา (What time is it?) 
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ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนา I,  II, III  จากเทป และเติมคาํลงในช่องว่างตามที�ไดย้นิจากบทสนทนา 

I. Hello, my…………..Wimolwan and I’m…………..student ata secondary school. 

I…………..eighteen years old.I…………..two brothers and a ………….. . I…………..in a house 

near to the river. I.............. learn English because it’s an international………….. . 
 

II. Vipa :   Supot, I’d…………..you to…………..Wimolwan. Wimolwan,………….. 

   …………..Supot. 

 Supot :  How…………..you …………..? 

 Wimolwan : …………..to meet you. 

 Supot : Pleased to…………..you too. 
    

III. Wimolwan : I’m………….. I have to…………..now, Supot. 

 Supot :  So…………..Wimolwan?…………..you have…………..for…………..drink? 

 Wimolwan : ………….. , I wish I………….. , but I do have to go now. 
 

IV. ใหผู้เ้รียนจบัคู่ระหว่างประโยคคาํพดูที�ใหไ้วใ้นขอ้ a, b, c, d, e, และ f กบัสถานการณ์ที�เหมาะสมใน

ขอ้1, 2, 3, 4, 5, 6, โดยใหน้าํตวัอกัษร (a, b, c……) ที�กาํกบัในประโยคคาํพดูนั�น ๆ มาใส่ในหนา้

สถานการณ์ที�กาํหนดให ้

a) I’m afraid I can’t. I already have an appointment tomorrow. 

b) I had a wonderful dinner tonight. Thank you very much for inviting me. 

c) I haven’t seen you for a long time. What’s new? 

d) We’re very sorry to have heard that your wife has got a bad accident. 

e) It’s great pleasure to present to you Dr.Rose Mary Khan from Hawaii. 

f) Pleased to meet you. 

1. …………..…………..การแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น 

2. …………..…………..การทกัทายระหว่างเพื�อนฝงู 

3. …………..…………..การอาํลาหลงังานเลี�ยง 

4. …………..…………..การปฏิเสธคาํเชื�อเชิญ 

5. …………..…………..การกล่าวตอบการแนะนาํใหรู้้จกั 

6. …………..…………..การแนะนาํวิทยากรในที�ประชุม 
 ดูเฉลยแบบทดสอบทายเลม 

(�) 

(�) 

(�) (�) (�) (�) 

(�) (�) 

(�) (�) 

(�) 

(�) (�) 

(�) 

(�) 

(�) 

(�) (�) 

(�) (�) (�) (�) 

(�) (�) 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
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บทที� � 

Meeting New Neighbors 
 

สาระสําคญั 

 

 การทกัทาย (Greeting) การกล่าวลา (Leaver taking) การแนะนําให้รู้จัก (Introduction) และการ

กล่าวชกัชวนหรือเชื�อเชิญ (Persuading/Invitation) เป็นมารยาทในสังคมที�ควรปฏิบติั ในประเทศที�มีภาษา

และวฒันธรรมแตกต่างกนัก็มกัมีลกัษณะการพดูที�แตกต่างกนัออกไป ในภาษาองักฤษมีสาํนวนการทกัทาย 

การอาํลา และการแนะนาํใหรู้้จกัที�หลากหลาย ผูเ้รียนอาจจาํสาํนวนที�ตนเองชอบไวใ้ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้  

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั  

 

ผู้เรียนสามารถใช้สํานวนภาษาต่อไปนี�ได้อย่างถูกต้อง 

1. การทกัทายและการกล่าวลา 

2. การแนะนาํใหบุ้คคลตั�งแต่ � คนขึ�นไป รู้จกักนั หรือแนะนาํตนเอง 

3. การชกัชวนหรือเชื�อเชิญผูอ้ื�น ใหท้าํสิ�งหนึ�งสิ�งใด 

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

  

เรื�องที� � การทกัทาย (Hello,pleased to meet you.) 

เรื�องที� � การกล่าวลา (Good-bye friends.) 

เรื�องที� � การแนะนาํใหรู้้จกั (Introducing a new friend.) 

เรื�องที� � การกล่าวชกัชวนหรือเชื�อเชิญ (Thanks for inviting me.) 
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เรื�องที� � 
การทักทาย (Hello,pleased to meet you.) 

 

เวลาที�คนไทยพบกันครั�งแรกมักจะทักทายกันโดยกล่าวคํา “สวัสดี” ซึ�งเป็นคําทักทายที�ใช้กัน

ทั�วไป การทักทายกนัในภาษาองักฤษชาวองักฤษใช้คาํว่า “Hello” ส่วนชาวอเมริกันมักใช้คําว่า “Hi” แทน

ซึ�งทั�งสองคาํมคีวามหมายเท่ากบั “สวสัดี” ในการทักทายผู้ที�เราพบปะเป็นครั�งแรก มกัจะต่อด้วยการบอก

ชื�อและแนะนําตวัเอง เช่น Hello. My name’s ……………หรือ Hello. I,m…………..และโดยมารยาทใน

สังคมการพบกนัเป็นครั�งแรกนั�นไม่ว่าจะเป็นชนชาตใิดกต็ามเรามกัจะกล่าวคําว่า “Pleased to meet you” 

หรือ “ยนิดีที�ได้รู้จกั” ผู้เรียนอาจทดลองดูตวัอย่างบทสนทนาอย่างง่าย ๆ ต่อไปนี�แล้วฝึกพูด 

 

บทสนทนา � (Presentation 1)  
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คาํว่า “so long” มกันยิมใช้ในการบอกลาที�มคีวามหมายว่า ในอนาคตคู่สนทนามคีวามหวงัว่าจะ

ได้พบกนัอกี ในที�นี�แมรี�บอกลาทอม โดยหวงัว่าคงจะได้พบกนัอกี 

 

บทสนทนา � (Presentation 2) 
 

 ในการทกัทายที�มีความหมายไปในทาํนองไถ่ถามทุกข ์– สุข มกัจะใชใ้นระหว่างเพื�อนฝงูที�สนิท

สนมกนั หรือระหว่างเพื�อนร่วมงานก็ได ้เช่น 

Dang : Hello, Lek. How are you today? 

Lek : Much better, thanks. 

Dang : I’m glad to hear that. You must take a good care of yourself. 

Lek : Yes, I will. Thanks for asking. 

 

ในที�นี�  Dang ทราบอยูแ่ลว้ว่า Lek  ไม่ค่อยสบายจึงถามอาการโดย  Lek  ตอบว่าดีขึ�น หรือสบายขึ�น

มากแลว้ Dang แสดงความดีใจที�ไดท้ราบ โดยกล่าวว่า I’m glad to hear that. 

 

บทสนทนา 3 (Presentation 3) 
 

หากเป็นการทกัทายในกรณีที�ฝ่ายหนึ�งตอ้งการจะบอกใหผู้ถ้ามทราบว่าตนเองไม่สบายอาจมีวีพดู

ดงันี�  

Dang : How are you Lek. ? 

Lek : Not very well today. I’ve got a headache. 

Dang : Oh dear,I’m sorry to hear that.  

 

โดยมารยาททั�วไป เมื�อคู่สนทนาบอกว่าไม่ค่อยสบายเราควรจะพดูแสดงความเห็นใจหรือเสียใจ 

โดยใชค้าํว่า I’m sorry to hear that. 
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  กิจกรรมที� � ใหผู้เ้รียนฝึกพดูตามสาํนวนการทกัทายสั�น ๆ ระหว่างบุคคล � คน แลว้จดจาํสาํนวน 

1. การทกัทายเพื�อน (Greeting friends) 

Frank :  Hi, Suree. 

Suree :  Hello, Frank. 

Frank :  How’s everything with you? 

Suree :  Fine, thank you. 

2. การทกัทายคนรู้จกัอื�น ๆ (Greeting others) 

A : Good morning Mr. Jackson. 

     Sir.  

B : Good morning. How are you? 

A : Fine,thank you. 

  Very well, thank you. 

 

กิจกรรมที� � การฝึกพดูโตต้อบ บทสนทนาที�นาํเสนอในบทสนทนา � 

 

Tom : Hello,I’m Tom. What’s your name?  

You : ……………………………………………………………………….. 

Tom : Pleased to meet you too. Do you live Here, (ระบุชื�อผูเ้รียน)? 

You : ……………………………………………………………………….. 

Tom : Oh, I live here too and this is my house. 

You : ……………………………………………………………………….. 

Tom : I’m glad also. Shall we meet again(ระบุชื�อผูเ้รียน) 

You : ……………………………………………………………………….. 

Tom : Good bye, (ระบุชื�อผูเ้รียน) . 

You : ……………………………………………………………………….. 
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  กิจกรรมที� � ใหผู้เ้รียนฝึกการโตต้อบบทสนทนาโดยเลือกใชค้าํพดูที�เหมาะสมผกูเป็นบท 

สนทนาที�สมบูรณ์ โดยพจิารณาจากสถานการณ์ที�กาํหนดให ้

 You meet a new friend at school. 

 (คุณพบเพื�อนใหม่ที�โรงเรียน) 

 

New friend : Hi,my name’s Mary. What’s yours?  

You :  ……………………………………………………………………….. 

New friend : Which class are you in? 

You :  ……………………………………………………………………….. 

New friend : Oh,we’re in the same class. Pleased to meet you 

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

การกล่าวลา (Good-bye friends.) 

 

การกล่าวคาํอาํลา (leave taking) ในภาษาองักฤษมวีธิีการพูดได้หลายสํานวน เช่น 

*  Bye now. See you later. 

เป็นการกล่าวลาชั�วคราวซึ�งผู้กล่าวเชื�อแน่ว่าจะต้องพบกนัอกีเป็นประจาํ 

* Good-bye,Mr.White. It’s been nice talking to you. 

เป็นการกล่าวลาแบบค่อนข้างจะเป็นทางการ ระหว่างบุคคลที�ไม่สนิทชิดเชื�อกนั 

* I’m afraid I’ll have to go now. 

เป็นการกล่าวลาแบบขอตวัอย่างสุภาพก่อนกลางคนั ในขณะที�งานยงัดําเนินอยู่ 

* So long, and take care of yourself 

เป็นการกล่าวลาที�คาดว่าจะไม่ได้พบกนัอกีสักระยะหนึ�งซึ�งผู้กล่าวลาได้แสดงความห่วงใยในเรื�อง

สุขภาพ ความเป็นอยู่ของอกีฝ่ายหนึ�งไว้ด้วย (take care of yourself) คอืให้ดูแลรักษาเนื�อรักษาตวัให้ดี 

 

 กิจกรรมที� � ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาเกี�ยวกบัการกล่าวลาต่อไปนี�แลว้ฝึกพดูตาม 

 

Dang : Thank you very much for a nice meal tonight, but I am afraid I’ll have to leave 

now.  

Wichai : Are you sure you don’t want another drink?  

Dang : No,thank you very much. I have to get up early tomorrow morning. I have to fly to 

Hong Kong with my parents.  

Wichai : Well, I hope you’ll enjoy your trip. Bye take care of yourself.  

Dang : Bye-bye. 
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เรื�องที� 3 

การแนะนําให้รู้จัก (Introducing a new friend.) 
 

 

ในการแนะนาํเพื�อนใหม่ใหรู้้จกักนั มวีิธีใชค้าํพดูไดห้ลายแบบ เช่น 

 

 Jack : Tom, this is Mary. 

 Tom : Hi, how are you. 

 Mary : Fine, thanks. 

 

 Jack : This is my sister, Mary. 

 Mary : How do you do? 

 Linda : How do you do? 

 

Jack : I’d like you to meet Miss Mary. 

Tom : How do you do, Miss Mary? My name’s Tom. 

Mary : How do you do? 

 

  กิจกรรมที� �   ใหผู้เ้รียนฝึกออกเสียงตามบทสนทนา 

 

Peter :  That’s Mary. Do you know her? 

Tom :  No, I don’t. 

Peter  : Hi, Mary. 

Mary :  Hi, Peter. How are you? 

Peter : Fine, thanks. Mary, I want you to meet a friend of mine, Tom.  

Mary : Hello, Tom. 

Tom : Hello,Mary.Pleased to meet you. 
Mary : Pleased to meet you too. 
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  กิจกรรมที� �  ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียน � คน แสดงบทบาทสมมุติ เป็น Tom, Peter และ Mary แลว้ 

 ฝึกบทสนทนากนัตามที�ไดฟั้งบทสนทนาระหว่างคนทั�งสามในกิจกรรมที� � 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  กิจกรรมที� �  ใหผู้เ้รียนฝึกการพดูแนะนาํตวัเองใหผู้อ้ื�นรู้จกั โดยเริ�มตน้จากการบอกชื�อ อาย ุบา้นเกิด  

 จาํนวนพี�นอ้ง และการศกึษา ดงัรูปแบบสาํนวนตวัอยา่งต่อไปนี�  
 

Hello, my name is……………………. 

I’m………………………….years old. 

I was born in…………………………. 

I have ………………….…brothers and sisters. 

I’m studying at………………………. 
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  กิจกรรมที� � ใหผู้เ้รียนฟังการออกเสียงในบทสนทนาที�กาํหนดให ้แลว้การเครื�องหมาย  ลง 

  หนา้ขอ้ความที�ไดย้นิ 

 

1. ..................................... a) She’s from Spain. 

.....................................  b) He’s from Spain. 

2. ..................................... a) I’m sixteen.  

.....................................  b) I’m sixty. 

3. ..................................... a) His name’s Suwat. 

.....................................  b) His name Suwat. 

4. ..................................... a) They’re from Britain. 

.....................................  b) They’re from Brazil. 

5. ..................................... a) He’s a teacher in Bangkok. 

.....................................  b) His teacher in Bangkok. 
 

 

ดูเฉลยกิจกรรมทายบท (ในกรณีที่เปนกจิกรรม ถาม-ตอบ หรืออื่นๆที่ตองเฉลย) 
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เรื�องที� 4 

การกล่าวชักชวนหรือเชื�อเชิญ (Thanks for inviting me.) 
 

ใหผู้เ้รียนศึกษาขอ้ความต่อไปนี�  แลว้ฝึกพดูและจาํสาํนวนการเชื�อเชิญ (inviting) 

 

�.� การเชิญ 

* I’d like to invite you. 

* I’d like to invite you to a party. 

* If you’re free. I’d like to invite you to a party. 

�.� การตอบรับ 
* Oh, how nice. 

* Oh, how nice. I’d love to go. 

�.� การตอบปฏิเสธ 

* I wish I could , but I already have other plan. 

* I’m afraid I won’t be free this morning. 

* Sorry, I’m not free this evening. 

�.� การขอบคุณคาํเชิญ 

* Thanks so much. 

* Thanks for inviting me. 

* Thank you so much. I really had a good time. 
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  กิจกรรมที� � ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาสั�น ๆ ต่อไปนี�แลว้ฝึกพดูตามและจกจาํสาํนวน 

 

บทสนทนาที� � 

 

หมายเหตคุาํว่า “sharp” ในสาํนวน “What about two o’clock sharp” ในที�นี� แปลว่า สองโมงตรง 
 

บทสนทนาที� � 

 

 



17 

 

 กิจกรรมที� �� ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียนฝึกสนทนากนั โดยใชส้าํนวนเลียนแบบในกิจกรรมที� � แต่ 

 เปลี�ยนจุดประสงคใ์นการเชิญใหห้ลากหลายออกไป โดยใหส้ลบักนัเป็นผูเ้ชิญและผูถ้กูเชิญ 
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บทที� 2 

Let’s Celebrate 
 

  สาระสําคญั 

 

 การแสดงความชื�นชมและกล่าวชม (Compliment and Praise) การแสดงความขอบคุณ (Appreciate  

and Gratitude)และการกล่าวขอโทษ (Apology and Forgivenes) ถือเป็นมารยาทสังคมที�ปฏิบติักันอยู่

โดยทั�วไปซึ�งในภาษาองักฤษมีสาํนวนหลากหลาย มีนํ� าหนกัมากนอ้ยต่างกนั ผูเ้รียนควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสม

กบัโอกาส และควรรู้จกัวิธีตอบรับที�เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั    

 

 ผู้เรียนสามารถใช้สํานวนภาษาต่อไปนี�ได้อย่างถูกต้อง 

1. การแสดงความชื�นชมยนิดีและกล่าวชม 

2. การแสดงความขอบคุณ  

3. การกล่าวขอโทษและการยกโทษ  

 

  ขอบข่ายเนื�อหา 

  

 เรื�องที� � การแสดงความชื�นชมยนิดีและกล่าวชม (Congratulation on your success.) 

เรื�องที� � การแสดงความขอบคุณ (I certainly appreciate your help.)  

เรื�องที� � การกล่าวขอโทษและการยกโทษ (Sorry to keep you waiting.) 
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เรื�องที� � 

การแสดงความชื�นชมยินดีและกล่าวชม 

 (Congratulation on your success.) 
 

ในการแสดงความชื�นชมหรือยนิดีกบัความสาํเร็จของผูอ้ื�น มีสาํนวนการพดูที�นิยมใชโ้ดยทั�วไป          

ทั�งสาํนวนของผูที้�แสดงความชื�นชมยนิดี และสาํนวนของผูที้�ตอบรับคาํชื�นชมยนิดี ผูเ้รียนควรฝึกและจดจาํ

สาํนวนต่าง ๆ ดงันี�  

 

1.1 การกล่าวชื�นชมโดยทั�วไป 

You’re very smart. 

That’s very nice blouse. 

What a fantastic dinner. 

You’re a good cook. 

You’re done so well.  

�.� การกล่าวชื�นชมยนิดีในโอกาสพิเศษ เช่น ใน

ความสาํเร็จ 

Well done 

Good 

Congratulations 

Great 

Wonderful 

Terrific 

Excellent 

�.� การกล่าวตอบคาํชื�นชมยนิดี 

Thanks/Thank you. 

Thanks so much. 

Thanks a lot. 

Thanks. It’s nice of you. 
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  กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฝึกและจาํสาํนวนการพดูเกี�ยวกบัการแสดงความชื�นชมยนิดีในโอกาสต่าง ๆ 

ต่อไปนี�  

1) A) : I really like your new dress. It looks nice 

 B) : Thanks. I’m glad you say that. 

2) A) : Congratulations. Let’s celebrate your success. 

 B) : Thank you so much. It’s very kind of you. 

3) A) : It’s very delicious. You really are a good cook.  

 B) : Thank you. I’m glad you like it. 

4) A) : That’s excellent. You’ve done a good job. 

 B) : Thanks. It’s kind of you to say so.  

5) A) : That’s a very pretty blouse. 

 B) : Oh, thanks. I’m glad you say so. 

  

 

 กิจกรรมที� �� ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียนจบัคู่กนัสนทนาตามสาํนวนที�ฟังในกิจกรรมที� �� 
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 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังสาํนวนการกล่าวชม ซึ�งจะพดูซํ�าหลาย ๆครั� งแลว้จบัคู่ โดยใหน้าํ 

 หมายเลขหนา้ขอ้ของสาํนวนการกล่าวชมที�ไดย้นิมาใส่ไวห้นา้หวัขอ้สาํนวนการ 

 ตอบรับคาํชม (a, b, c,……...) ที�ใหไ้ว ้

 

 

คาํกล่าวชม  

 

1. What a……………………………………………………………………………… 

2. You look…………………………………………………………………………… 

3. That’ a very………………………………………………………………………… 

4. Congratulations…………………………………………………………………….. 

5. That was……………………………………………………………………………. 
 

 

 

คาํขอบคุณและตอบรับคาํชม 

 

a. .........................I’m glad you enjoyed it. 

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

c. .........................That’s very kind of you to say so. 

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

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

การแสดงความขอบคุณ (I certainly appreciate your help.)  

 

 

การกล่าวคาํขอบคุณตามมารยามโดยทั�วไปในภาษาองักฤษมกัใชค้าํว่า 

Thank you                         Thanks                         Thanks a lot           

Thank so much                 Many thanks                Thank you very much 

นอกจากคาํเหล่านี� แลว้ หากตอ้งการกล่าวคาํขอบคุณที�ใหฟั้งแลว้ดูมีการเน้นย ํ�าเป็นพิเศษมากขึ�น ก็อาจใช้

คาํต่อไปนี�  

* I really appreciate it. / I do appreciate it. 

* I certainly appreciate your help. 

* I would like to thank you for your help. 

* Thanks again for everything. 

* Thanks. That’s very kind of you. 

* Thank you. You’ve been so kind. 

* Thank you ever so much. 

เมื�อมีผูก้ล่าวขอบคุณในโอกาสต่าง ๆ ผูเ้รียนควรฝึกวิธีการกล่าวตอบขอบคุณที�เหมาะสมดงันี�  

* You’re welcome 

* Not at all 

* Don’t mention it. 

* That’s all right. 

* It’s my pleasure. 
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 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังสาํนวนการกล่าวขอบคุณและการตอบรับคาํขอบคุณที�นาํเสนอ  

 แลว้หดักล่าวตามจนจดจาํสาํนวน และสามารถฝึกพดูไดดี้ 

 

1) A) : Thank you very much for your help. 

 B) : Not at all. 

2) A) : Thanks for everything. I do appreciate it. 

 B) : Don’t mention it. 

3) A) : Thanks a lot for that. It’s very kind of you.  

 B) : It’s my pleasure indeed. 

4) A) : Thanks indeed for the present. I really like it. 

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

5) A) : Thanks for calling. 

 B) : You’re welcome. 
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 กิจกรรมที� �� ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียนผลดักนักล่าวคาํขอบคุณ และตอบรับคาํขอบคุณตามตวัอยา่งใน 

 สาํนวนที�ไดฟั้งแลว้ในกิจกรรมที� �� 
 

 

 กิจกรรมที� �� ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียนจบัคู่ฝึกสนทนาแสดงการขอบคุณ และตอบรับคาํขอบคุณ โดย 

 ใหใ้ชส้ถานการณ์ที�กาํหนด ใหต่้อไปนี�  

 

สถานการณ์ที� � * แดงขอบคุณประภาที�พาไปหาหมอ 

 * ประภาตอบรับว่ายนิดีช่วยเหลือ 

Dang   :   …………………………………………………. 

Prapa  :    ………………………………………………..... 
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สถานการณ์ที� � * สุรียข์อบคุณสมพงษที์�ใหข้องขวญัวนัเกิด 

 * สมพงษต์อบรับว่า คิดว่าคุณคงชอบ 

Suree         :   …………………………………………………. 

Sompong  :    ………………………………………………..... 
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เรื�องที� � 

การกล่าวขอโทษและการยกโทษ (Sorry to keep you waiting.) 

 

ในภาษาองักฤษกล่าวคาํขอโทษ (Apology) หรือเสียใจในการกระทาํของตนเอง ซึ�งเป็นผลใหผู้อ้ื�น

ตอ้งเดือด 

* Sorry / I’m sorry. 

* I’m very sorry. / I’m so sorry. 

* I’m really sorry. 

* Please forgive me. 

ในการตอบรับคาํขอโทษตามสาํนวนขา้งตน้นั�น ผูก้ล่าวมีสาํนวนที�สามารถ เลือกใชไ้ด้

หลากหลาย เช่น 

* That’s O.K. 

* That’s all right. 

* It’s all right. 

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

* Forget it. / Please forget it.   

 

 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังสาํนวนการกล่าวขอโทษและการตอบรับคาํขอโทษ  แลว้ฝึกพดูตาม 

 จนจาํสาํนวนได ้
 

A   : 

B   : 

Sorry to keep you waiting. 

That’s all right. 

A   : 

B   : 

Please forgive me for coming late. 

That’s O.K. Don’t worry about it.  

A   : 

B   : 

I’m really sorry for not calling you yesterday. 

It’s all right. Please forget it. 

A   : 

B   : 

I’m very sorry. I didn’t mean it. 

Oh, forget it. 
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 กิจกรรมที� �� ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียนจบัคู่ฝึกบทสนทนาระหว่าง A และ B ตามสาํนวนที�ไดฟั้งเทป 

 จากกิจกรรมที� �� 

 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนกล่าวขออภยัเพื�อน โดยใชข้อ้มลูที�กาํหนดใหใ้นกรอบเป็นสาํนวนที�จะกล่าว  

 และใหเ้ริ�มตน้ประโยคดว้ย “I’m so sorry that………………..” 

 

ตวัอย่าง 

 

 couldn’t come 

earlier 

You        :    I’m so sorry that I couldn’t come earlier. 

Friend    :    Don’t worry about it. I know that your car broke down. 

   

1. broke your glass You        :    ………………………………………………. 

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

   

2. cannot take              

you home 

You        :    ………………………………………………… 

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

   

3. didn’t call you 

yesterday 

You        :    ………………………………………………… 

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

   

4. made you angry You        :    …………………………………………………… 

   Friend    :    That’s O.K. I know you didn’t mean it. 
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บทที� � 

What’s Wrong With You? 
 

  สาระสําคญั 

 

 การถามทุกข ์– สุข และการพดูเสนอใหค้วามช่วยเหลือผูอ้ื�นในยามที�ตอ้งประสบกบัปัญหา เป็นการ

กระทาํที�ดีและมีอยู่ทั�วไปในสังคมปัจจุบัน การพูดขออนุญาต และการพูดแทรกอย่างสุภาพ ก็นับเป็น

มารยาทที�ดีในสงัคมเช่นกนั วิธีการพดูทั�ง � ลกัษณะนี�  ผูเ้รียนควรศึกษาใหเ้ขา้ใจเพื�อนาํมาใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง

ตามสถานการณ์นั�น ๆ 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

 

 ผู้เรียนสามารถใช้สํานวนภาษาต่อไปนี�ได้อย่างถูกต้อง 

1. การถามทุกข ์– สุข  

2. การพดูเสนอใหค้วามช่วยเหลือ  

3. การพดูขออนุญาต  

4. การพดูแทรกอยา่งสุภาพ 

 

 ขอบข่ายเนื�อหา 

  

เรื�องที� � การถามทุกข ์– สุข (How do you feel?) 
เรื�องที� � การพดูเสนอใหค้วามช่วยเหลือ (What can I do for you?) 

เรื�องที� � การพดูขออนุญาต (May I come in?) 

เรื�องที� � การพดูแทรกอยา่งสุภาพ (Excuse me,Madam.) 
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เรื�องที� � 

การถามทุกข์ – สุข (How do you feel?) 

 

ในการถามทุกข ์– สุข ของผูอ้ื�นในโอกาสที�เห็นว่าผูที้�เราถามนั�นดูท่าทางไม่ค่อยสบาย ผูเ้รียนอาจมี

วิธีถามเพื�อแสดงความห่วงใย ดงัสาํนวนต่อไปนี�  

1.1 วธิีการถามในกรณีที�ผูเ้รียนเป็นผูถ้าม อาจถามไดห้ลายลกัษณะ 

* What’s the matter? 

* Are you all right? / Are you O.K.? 

* What’s wrong with you? 

* How do you feel? 

* Are you feeling all right? 

* How are you feeling now? 

1.2 วธิีการตอบ ในกรณีที�ผูเ้รียนเป็นผูถ้กูถาม อาจตอบดงันี�  

*I’m not so well.                                 (รู้สึกไม่ค่อยสบาย) 

* I’m very worried about it.               (รู้สึกเป็นกงัวล) 

* I feel terrible.                                    (รู้สึกเป็นทุกข)์ 

* I have a headache.                            (รู้สึกปวดศีรษะ) 

* I have a sore throat.                          (รู้สึกเจ็บคอ) 

* I have a fever.                                   (รู้สึกเป็นไข)้ 

* I feel very sick.                                 (รู้สึกไม่ค่อยสบาย) 

* I feel very weak                                (รู้สึกอ่อนเพลีย) 
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 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังขอ้ความต่อไปนี�แลว้ฝึกพดูตามและจดจาํสาํนวน 

 

 

How do you feel? 

How do you feel now? 

How are you feeling now? 

What’s the matter with you? 

What’s wrong with you? 

 

   * I feel bad. 

I feel very ill. 

I feel terrible. 

I’m not feeling well.    

I have a headache.          

I have a sore throat. 

I have a fever. 

I’m very worried about something                                       

 

* I’m sorry/  I’m so sorry. 

I’m sorry to hear that. 

Don’t feel so bad about it. 

Don’t worry about it. 
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กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังประโยคตวัอยา่งและฝึกใชค้าํหรือกลุ่มคาํที�กาํหนดใหแ้ทนคาํที�ขีด 

 เสน้ใตใ้นประโยค 

 

1. What’s wrong with you? 

/the matter/ 

2. I feel too ill to work today. 

don’t feel well enough / am not well enough / am too sick 

3. How are you feeling now? 

Do you feel better / How do you feel / Are you feel / Are you feeling better 

 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาสั�น ๆ ต่อไปนี�  ฝึกพดูตามและจดจาํสาํนวนไวใ้ช ้

 

 

 

 กิจกรรมที� �� ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื�อนในกลุ่ม ฝึกสนทนากนั โดยใชส้าํนวนตวัอยา่งใน 

 กิจกรรมที� �� 

 

 



32 

 

กิจกรรมที� �� (Scrambled Dialogue) ขอ้ความต่อไปนี� เป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B ใหผู้เ้รียน 

 จดัลาํดบัขอ้ความก่อน – หลงั ในรูปของบทสนทนา โดยลาํดบัหมายเลขไวห้นา้ตวัอกัษร 

 ของบทสนทนา 
 

__________  a)    I’m very sorry to hear that. 

__________  b)   He’s much better, but he needs a lot of rest. 

__________  c)   No, I didn’t. What’s wrong with him?        

__________  d)   Oh! That can be very serious! How’s he? 

__________  e)   Did you hear that Somsak is very ill? 

__________  f)   He has malaria and can’t come to school for a few weeks. 
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เรื�องที� � 

การพูดเสนอให้ความช่วยเหลือ (What can I do for you?) 
 

การพดูเสนอตนที�จะช่วยเหลือหรือใหบ้ริการผูอ้ื�น (Offering help) มีสาํนวนเฉพาะที�ใชก้นัทั�วไป

ดงันี�  
 

2.1การเสนอใหค้วามช่วยเหลือ 

       (Offering help) 

Can I help you? 

What can I do for you? 

May I help you? 

Do you need help? 

Let me help you. 

Please let me know if you need help.  

�.� การตอบรับความช่วยเหลือ 

(Acceptance) 

That’s very kind of you. 

Yes, please. If you don’t mind. 

Yes, I’d love some. 

That will be very nice. 

�.� การตอบปฏิเสธขอ้เสนอ 

(Refusal) 

Thanks, but I’m all right. 

Please don’t bother. (อยา่ลาํบากเลย) 

I’ve had enough. 

No, thanks. 

Not for me, thanks. 

Thanks, but it’s O.K. 
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กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังขอ้ความตวัอยา่งต่อไปนี�  แลว้ฝึกใชค้าํหรือกลุม่คาํที�กาํหนดใหแ้ทน 

 คาํที�ขีดเสน้ใตใ้นประโยคที�ฟัง 

 

1. Let me help you. 

Get it for you / get you some drink 

Take your photograph / take you to school 

2. Would you like a cup of coffee? 

Another drink / some more coffee 

A glass of water / a cup of ice-cream 

3. Yes, please. 

I’d love some / that would be very nice 

that’s very kind of you / that’s fine for me 

 

กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาสั�น ๆ ต่อไปนี�  ฝึกพดูตามและจดจาํสาํนวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที� �� ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียนจบัคู่เพื�อน แลว้ฝึกพดูโตต้อบตามบทสนทนาตวัอยา่งที�ฟังจากครู 

 ในกิจกรรมที� �� ขา้งตน้ 
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เรื�องที� � 

การพูดขออนุญาต (May I come in?) 
 

การกล่าวคาํขออนุญาต (Seeking permission)เป็นมารยาทในสงัคม เมื�อผูข้อไม่แน่ใจว่าสิ�งที�ตนจะ

กระทาํนั�นจะเป็นการเหมาะสมหรือเป็นการรบกวนผูอ้ื�นหรือไม่ สาํนวนการขออนุญาตส่วนใหญ่มกัจะมา

ในรูปของประโยคคาํถาม บางครั� งเป็นการขอร้องไปดว้ยในตวั เช่น สาํนวนต่อไปนี�  

* May I come in? 

* Can I smoke? / May I smoke? 

* Is it all right if I open the window? 

* Am I allowed to come in? 

* Are we permitted to sing a song? 

ในการกล่าวตอบรับคาํขออนุญาต มีสาํนวนการใชด้งันี�  

* Yes, go ahead. 

* Yes, of course. 

* Certainly. 

* Yes, you may. / Yes, you can. 

หากจะกล่าวตอบปฏิเสธคาํขอ อาจใชส้าํนวนต่อไปนี�  

* I don’t think so. 

* I’m afraid I can’t let you. 

* No, you may not. 

* I’m sorry, but it’s not possible. 

 

 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังสาํนวนการขออนุญาตจากบทสนทนา ตวัอยา่งต่อไปนี�แลว้ฝึกพดูตาม 

 

A   : 

B   : 

Can I borrow your pen? 

Yes, of course you can. 

A   : 

B   : 

Can I use your car tomorrow? 

I’m afraid I shall need it myself. 

A   : 

B   : 

May I borrow your bicycle? 

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

A   : 

B   : 

Are we allowed to go with you tomorrow? 

I’m afraid you’ll have to get up very early. 
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กิจกรรมที� �� ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื�อน ฝึกสนทนากนั โดยใชส้าํนวนที�ฟังใน 

 กิจกรรมที� �� 
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 กิจกรรมที� �� ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียนถามคาํถามเพื�อนเพื�อขอยมืของบางอยา่ง โดยใชภ้าพประกอบที� 

 กาํหนดใหเ้ป็นสิ�งที�ผูเ้รียนจะตอ้งขอยมื 

 

ตวัอย่าง 

 

     You        :    Can I borrow your English book? 

   Friend    :    Yes, of course you can. I’ll get it for you. 

   

 

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

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

   

 

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

   Friend    :    Unfortunately it has been broken. 

   

 

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

   Friend    :    Yes, of course you can, but you have to fill in 

some gasoline. 

   

 

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

   Friend    :    Sorry, I’ve already lent it to Dang 
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                                             เรื�องที� � 

การพูดแทรกอย่างสุภาพ (Excuse me,Madam.) 

 

ในการพดูแทรก หรือการพดูขดัจงัหวะการสนทนาของผูอ้ื�น ผูพ้ดูมกัจะมีความจาํเป็นเร่งด่วน

หรือไม่อาจรอได ้ซึ�งในการพดูควรเริ�มตน้ดว้ยคาํกล่าวขอโทษเชิงขอร้องอยา่งสุภาพดงัต่อไปนี�  

* Excuse me, sir / madam. Could you tell me where the post office is? 

* Excuse me, sir. Would you mind keeping the door open? 

* Excuse me, madam. Can you move over a little bit? 

* Excuse me, Sir. Could you speak louder? 

 

 กิจกรรมที� �� ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียนฝึกพดูและตอบอยา่งสุภาพกบัเพื�อนร่วมกลุ่มตามประโยคที� 

กาํหนดให ้โดยใชรู้ปแบบการถามและตอบดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  
 

ตวัอย่าง 

A : Excuse me, can I borrow your book? 

B : Yes, of course. 

  Here you are. 

  Yes, you may. 

A : Thanks so much. 

  Thanks a lot. 

  Many thanks. 

 

1. Tell me the time please. 

2. speak louder. 

3. say once again. 

4. move over a little bit. 

5. pass this message to my friend. 

6. give me a piece of paper 

7. may I go out out of the room 
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บทที� � 

Oh, I Enjoy It Very Much. 

 

สาระสําคญั 

 

 การแสดงความสนใจ-ไม่สนใจ แสดงการชอบ-ไม่ชอบ การแสดงความเห็นใจ-ให้กาํลงัใจและการ

พูดเกี�ยวกับข้อห้าม-ขอ้พึงกระทาํ มีรูปแบบเฉพาะซึ� งผูพู้ดที�ไม่สันทัดในภาษาองักฤษใช้สับสน ทาํให้

ความหมายเปลี�ยนไปและเกิดการเขา้ใจผดิได ้ผูเ้รียนจึงควรศึกษาสาํนวนการใชใ้หเ้ขา้ใจ 

 

 ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั     

 

ผู้เรียนสามารถใช้สํานวนภาษาในเรื�องต่อไปนี�ได้ 

1. การแสดงความสนใจ-ไม่สนใจ การชอบ-ไม่ชอบ 

2. การพดูแสดงความเห็นใจ และใหก้าํลงัใจ 

3. การพดูเกี�ยวกบัขอ้หา้มและขอ้พึงกระทาํ 

 

 ขอบข่ายเนื�อหา 

  

เรื�องที� � การแสดงความสนใจและไม่สนใจ ความชอบและไม่ชอบ (It’s very interesting.) 

เรื�องที� � การแสดงความเห็นใจและใหก้าํลงัใจ (I’m very sorry to hear that.) 

เรื�องที� � การพดูเกี�ยวกบัขอ้หา้มและขอ้พึงกระทาํ (You should be careful about that.) 
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เรื�องที� � 

การแสดงความสนใจและไม่สนใจ ความชอบและไม่ชอบ  

                                       (It’s very interesting.) 
 

ในการแสดงความรู้สึกว่าสนใจ แสดงความชอบหรือไม่ชอบบางสิ�งบางอยา่งนั�น มีสาํนวนการพดู

ในรูปแบบต่าง ๆ ดงันี�  
 

1.1สาํนวนการแสดงความชอบและสนใจ 

* I like it 

- I like swimming. 

* I enjoy it. 

- I enjoy it very much. 

- I enjoy shopping. 

* She loves it. 

- She love to go shopping. 

- She love singing. 

* I’m interested in it. 

- I’m interested in cooking 

- He’s interested in sport. 

�.� สาํนวนการแสดงความไม่ชอบและไม่สนใจ 

* I’m not interested in dancing. 

* He’s not interested in football. 

* She doesn’t like swimming. 

* He doesn’t love cooking 
 

ข้อสังเกต 
�) การใชส้าํนวนที�ผูพ้ดูหรือผูถ้กูกล่าวถึงแสดงความรู้สึกสนใจ (to be 

interested) ตอ้งใชใ้นรูปของ 

ประธาน + verb to be (is, am, are) + interested + in + คาํนาม 

 

เช่น  I am interested in sport. 

         He’s interested in singing. 

2) การใชส้าํนวนที�แสดงว่าผูพ้ดูหรือผูถ้กูกล่าวถึงแสดงความรู้สึกไม่

สนใจ ใหพ้ดูลกัษณะเดียวกบัขอ้ � แต่เป็นรูปของประโยคปฏิเสธ 

โดยเติมคาํว่า not ไวห้ลงั Verb to be 

เช่น  I am not interested in sport. 

         He’s not interested in singing. 
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 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฝึกตอบคาํถามเกี�ยวกบัความชอบ – ไม่ชอบต่อไปนี�  โดยใชรู้ปแบบตามสาํนวน 

 ในตวัอยา่งต่อไปนี�  

 

ตวัอย่าง 

  a : Do you enjoy writing letter? 

 ผูเ้รียน : Yes, I enjoy very much. 

  b  : Do you enjoy playing chass? 

 ผูเ้รียน : No, I do not enjoy it at all. 

 

1) Do you enjoy playing football? 

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

2) Do you like to read the newpaper? 

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

3) Do you enjoy studying English? 

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

4) Are you interested in swimming? 

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

5) Does Nipa like that skirt? 

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

 

 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนจบัคู่สนทนาถาม – ตอบตามบทสนทนาที�ฝึกพดูแลว้ในกิจกรรมที� �� ขา้งตน้ 
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เรื�องที� � 

การแสดงความเห็นใจและให้กําลังใจ (I’m very sorry to hear that.) 

 

การแสดงความเห็นใจและใหก้าํลงัใจผูอ้ื�น ถือเป็นมารยาทที�ดีที�พึ�งปฏิบติัในสงัคม ในการใช้

สาํนวนภาษาแสดงความเห็นอกเห็นใจ หรือใหก้าํลงัใจนั�น ประโยคที�ใชก้นัจนติดปากไม่ว่าจะเป็นการ

เสียใจ หรือเห็นใจในเรื�องเจ็บไขไ้ดป่้วยธรรมดา ไปจนถึงการเสียใจในเรื�องเคราะห์กรรมร้ายแรง คือ I’m 

sorry. หรือ I’m sorry to hear that.  

 

 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาต่อไปนี� ฝึกพดูตาม และจดจาํสาํนวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนจบัคู่สนทนากบัเพื�อน โดยใชบ้ทสนทนาในกิจกรรมที� �� ขา้งตน้ แลว้ 

 สบัเปลี�ยนกนัแสดงบทถาม-ตอบ จนจดจาํสาํนวนได ้
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เรื�องที� �  

การพูดเกี�ยวกับข้อห้ามและข้อพงึกระทํา 

                          (You should be careful about that.) 

 

การพดูเกี�ยวกบัขอ้หา้ม ขอ้พึงกระทาํ หรือการกล่าวเตือนดว้ยความหวงัดี เป็นวิธีแสดงความมี

นํ� าใจที�ใชก้นัมากในชีวิตประจาํวนั ส่วนใหญ่มกัจะเป็นการใชใ้นโอกาสที�เห็นว่ากาํลงัจะมีอนัตราย หรือใช้

เตือนใหร้ะวงัภยั ระวงัการกระทาํ ระวงัสุขภาพ ดงัตวัอยา่งสาํนวนต่อไปนี�  

* You                   Should be                    careful 

                             Have to be 

* You must go / You Should not go 

             * Watch out / look out 

 

กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฝึกสนทนากนัโดยใชส้าํนวนที�กาํหนดใหต่้อไปนี�แทนคาํที�ขีดเสน้ใต ้

 

You should be careful about crossing the street. 

/driving so fast/ 

/carrying heavy things/ 

/shouting in the public- 

/what you’re saying/ 
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 กิจกรรมที� �� สมมุติใหผู้เ้รียนสนทนากบัเพื�อน ซึ�งเล่าถึงความทุกขร้์อนหรือปัญหาที�ประสบอยู ่ให้ 

 ผูเ้รียนใชส้าํนวน “ I’m sorry to hear that. Can you tell me about it? ” เพื�อแสดงความ 

 เสียใจหรือเห็นใจ และต่อดว้ยประโยคว่า “You have to be careful about……….” และ 

 เติมทา้ยดว้ยขอ้ความที�กาํหนดใหใ้นกรอบ 

ตวัอย่าง  
 

 
driving in the rain 

   Friend    :    I had a car accident yesterday. 

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

     Friend    :    Yes, it was raining hear and I hit a car ahead of me.

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

 

   

1. 
walking in the rain 

   Friend    :    I had a bad holiday last week. 

You        :    ………………………………………………. 

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

You        :    ………………………………………………. 

   

2. jumping out                    

of the bus 

   Friend    :    I had a nasty fall yesterday. 

You        :    ………………………………………………. 

     Friend    :    Yes, I was jumping out of the bus at the bus stop   

and I fall down and hurt m leg. 

You        :    ………………………………………………. 

   

3. Crossing the street 

in Bangkok 

   Friend    :    I was nearly hit by a car yesterday. 

You        :    ………………………………………………. 

     Friend    :    Yes, I was crossing the street and the traffic was 

very bad. 

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

Is It far From Here? 
 

  สาระสําคญั 

 

 สาํนวนการบอกทิศทาง สถานที� และการบอกเวลา เป็นสิ�งจาํเป็นที�ตอ้งใช้ในชีวิตประจาํวนั ซึ� ง

นับเป็นสํานวนที�ต้องอาศยัความเข้าใจและความตั� งใจจริงของทั�งผูถ้ามและผูถู้กถาม ในภาษาองักฤษ         

การบอกทิศทาง สถานที�และการบอกเวลาเป็นเรื�องไม่ยาก แต่ตอ้งใชค้วามเขา้ใจและใชค้วามรู้เฉพาะตวัของ      

ผูบ้อกทิศทางและบอกเวลา 

 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั  

 

 ผู้เรียนสามารถใช้สํานวนภาษาในเรื�องต่อไปนี�ได้ 

1. การใชส้าํนวนเกี�ยวกบัทิษทางและสถานที� 

2. สาํนวนในการบอกเวลาหรืออ่านเวลาเป็นภาษาองักฤษ 

 

 ขอบข่ายเนื�อหา 

  

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

การบอกทิศทาง (Please go straight on.) 
 

ในการบอกทิศทางและสถานที�นั�น สาํนวนที�ใชส่้วนใหญ่มกัจะนิยมใชใ้นรูปประโยคคาํสั�ง และ

มกัใชค้าํบอกลาํดบัก่อนหลงักาํกบั คาํที�ใชม้ากที�สุดในการบอกทิศทางและสถานที�คือ turn right (เลี�ยวขวา) 

turn left (เลี�ยวซา้ย) go straight on หรือ go straight ahead  (ตรงไป) ดงัประโยคตวัอยา่งต่อไปนี�  

* Turn left at the corner.                                          เลี�ยวซา้ยที�มุมถนน 

* Turn right at the intersection.                               เลี�ยวขวาตรงทางแยก 

* Take the first street on the left.                            ไปตามถนนแรกทางซา้ย 

* Walk straight ahead for two blocks.                     เดินตรงไปอีก � แยก / ช่วงถนน 

* Go straight on this road                                        ตรงไปบนถนนนี�  

 

 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาสั�น ๆ ต่อไปนี�  ฝึกพดูตามและจดจาํสาํนวน 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนดูประโยคตวัอยา่งต่อไปนี�  แลว้ฝึกพดูโดยใชค้าํหรือกลุ่มคาํที�กาํหนดใหแ้ทน  

คาํที�ขีดเสน้ใตใ้นประโยค 

1. Take this street. 

/the first street on the right/ 

/the second road on the right/ 

/bus number 16 and get off at the third intersection./ 

2. Take this street, walk straight and then take the second turn on your left. 

/the second street / for one more block / turn right. 

/the next street / to the second intersection./turn left. 

/the second turn on the left / along the street for 200 metres / cross the street. 
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 กิจกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนดูประโยคตวัอยา่งต่อไปนี�  แลว้ฝึกพดูโดยใชค้าํหรือกลุ่มคาํที�กาํหนดใหแ้ทนคาํ 

 ที�ขีดเสน้ใตใ้นประโยค 

 

A : Excuse me, how do I get to the station, please? 

B :  The railway station? 

A : Yes, that’s right 

B :  Go straight on. It’s about three blocks down this street on your left. 

A : Thanks a lot. 

 

 กิจกรรมที� �1 ใหผู้เ้รียนฝึกดูแผนที�แสดงที�ตั�งของถนนสายต่าง ๆ ศึกษาบทสนทนาโตต้อบ 

    ระหว่างคนเดินถนน (Pedestrain) และผูข้บัรถ (Driver) แลว้จดจาํสาํนวน 
 

 

 Conversation 1   (บทสนทนาที� �) 

Driver          :    Excuse me, please. I’m looking for Wain Street. 

Pedestrian    :   Yes. Turn right into Ford Road and take the first               

                         street on your left. 

Driver          :    Thank you very much. 

 

 

 

 Conversation 2   (บทสนทนาที� 2) 

Driver          :    I’m trying to find Hill Street. 

Pedestrian    :   Yes. Turn right on Ford Road and drive along   

                         until you come to the junction. Then turn left. 

Driver          :    Thank a lot. 

 

 

 Conversation 3   (บทสนทนาที� 3) 

Driver          :    Can you tell me how to get to North Street, please? 

Pedestrian    :   Sure. Go along this street until you come to the              

                          crossroad. Then turn right into North Street. 

Driver          :    Thanks for your help . 
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         เรื�องที� � 

การบอกเวลา (What time is it?) 

  

การสอบถามและการบอกเวลามีสาํนวนการใชใ้นภาษาองักฤษ � ลกัษณะคือ การใชส้าํนวนบอก

เวลาแบบองักฤษ และการใชส้ํานวนบอกเวลาแบบอเมริกนั ซึ� งผูเ้รียนควรต้องรู้ทั� งสองลกัษณะ แต่จะ

เลือกใชล้กัษณะใดนั�นขึ�นอยูก่บัความถนดัและความชอบของผูเ้รียน จงสังเกตสาํนวนการอ่านเวลาต่อไปนี�  

และเปรียบเทียบระหว่าง สาํนวนองักฤษและสาํนวนอเมริกนั 

 

 Time  British  American 

      

 

1. 

 

 

 

  

It’s one o’clock. 

  

It’s one. 

      

2.   It’s ten minutes past one.  It’s one ten. 

      

 

3. 

   

It’s quarter past two. 

  

It’s two fifteen. 

      

 

4. 

   

It’s half past three. 

 

 

 

It’s three thirty. 

      

 

5. 

   

It’s twenty minutes to five. 

 

  

It’s four forty. 

      

6.   It’s a quarter to eleven.  It’s ten forty-five. 
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ในกรณีถา้ผูเ้รียนเป็นผูข้อทราบเวลาหรือเป็นผูส้อบถาม มีสาํนวนการใชด้งันี�  

* What time is it? 

* What time is it, please? 

* What’s the time now? 

* Can you tell me the time, please? 

* Have you got the time? 

* Please tell me the time. 

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

ในช่วงเชา้หรือช่วงบ่าย/เยน็ ผูเ้รียนจึงตอ้งทราบตวัยอ่ของเวลาก่อน คือ 

อกัษรย่อ     a.m.          ย่อมาจากคาํว่า ante meridian แปลว่าก่อนเที�ยง ใชเ้ติมหลงัเวลาเริ�มตั�งแต่

เวลาตีหนึ�งจนถึงเที�ยงวนั หรือ �� นาฬิกา 

อกัษรยอ่     p.m.          ยอ่มาจากคาํว่า post meridian แปลว่าเที�ยงวนั ใชเ้ติมหลงัเวลาเริ�มตั�งแต่เวลา

เลยเที�ยงวนัไปจนถึงหกทุ่ม หรือ �� นาฬิกา 

นอกจากจะใชอ้กัษรยอ่ a.m. และ p.m. แลว้ บางครั� งยงันิยมใชค้าํว่า “in the morning” ตามหลงัเวลา

ที�ยงัอยูใ่นช่วงเชา้ คือตั�งแต่ตีหนึ�งถึงเที�ยงวนั และใชค้าํว่า “in the afternoon” ตามหลงัเวลาตั�งแต่บ่ายโมง

จนถึงประมาณ � โมงเยน็ และใช ้“in the evening”  ในเวลาเยน็ใกลค้ ํ�าตั�งแต่ �-� โมงเยน็ จนถึงกลางคืน

ประมาณ  �-� ทุ่ม ซึ�งบางคนใชค้าํว่า “at night” และเมื�อถึงเวลา � ทุ่ม หรือสองยาม มกัใชค้าํว่า “at mid 

night” 
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กิจกรรมที� �� ในการพบกลุ่มใหผู้เ้รียนผลดักนักบัเพื�อนในกลุ่มถามและตอบเกี�ยวกบัเวลา ตามที�ระบุใน 

 หนา้ปัดนาฬิกาต่อไปนี�  

 

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    :   …………………………………….……………. 
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กิจกรรมที� �� สมมุติใหผู้เ้รียนโทรศพัทไ์ปยงัสถานที�ต่าง ๆ ตามที�กาํหนดใหใ้นกรอบ สอบถามเวลา 

 เปิดและเวลาปิดทาํการของสถานที�ต่าง ๆ โดยใหผ้ลดักนัถาม และตอบกบัเพื�อนในกลุ่ม  

 และใชรู้ปแบบสาํนวนในตวัอยา่งต่อไปนี�  

 

ตวัอย่าง 

A : หมุนโทรศพัทไ์ปที�ไปรษณีย ์ 

B :  Post office 

A : Hello. Could you tell me what time the post office open? 

B :  We open at 9.00 a.m. 

A : And when do you close? 

B :  At 5.30 p.m. 

A : Thank you. 

 

  Open/Start                          Close/End 

 Post office 9:00  a.m.              -            5.30  p.m.   

1. City Bank 9:00  a.m.              -            5.00  p.m.   

2. Medical Clinic 11:00  a.m.              -            6.00  p.m.   

3. National Museum 10:00  a.m.              -            7.00  p.m.   

4. Dang Drug Store 10:00  a.m.              -            9.30  p.m.   
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แบบทดสอบหลงัเรียน (Post - test) 
 

I. ใหผู้เ้รียนจบัคู่คาํพดูต่อไปนี�กบัสถานการณ์ที�เหมาะสมโดยเขียนตวัอกัษร a, d, c…….. ที�กาํกบัคาํพดู

นั�น ๆ ในที�ว่างขา้งหนา้สถานการณ์ที�กาํหนดใหข้อ้ 1, 2, 3…….. 

 

�. .......... การอาํลาหลงังานเลี�ยง  a. I haven’t seen you for a long time. What’s new? 

�. .......... การทกัทายระหว่างเพื�อนฝงู  b. I had a wonderful time. Thank you very much. 

�. .......... การปฏิเสธคาํเชื�อเชิญ  c. Please to meet you. 

�. .......... การแนะนาํวิทยากรในที�ประชุม d. I’m afraid I can’t I already have an appointment that day.  

�. .......... การกล่าวตอบการแนะนาํใหรู้้จกั e. It’s a great please to present to you Dr. Prapassorn 

  From Chulalongkorn University 

 

II. ใหผู้เ้รียนระบุว่าขอ้ความต่อไปนี� เป็นคาํร้อง คาํชกัชวน ชี�แนะ หรือคาํแนะนาํ โดยเขียนลงในช่องว่าง  

ที�กาํหนดใหด้า้นขวามือ 

 

ตวัอย่าง Could I please have some more rice.    ………………….. 

1. Would it be possible to go to the cinema?   ………………….. 

2. How about meeting in front of the hospital?   ………………….. 

3. Could you help me with this?     ………………….. 

4. Why don’t you call again tomorrow?    ………………….. 

5. Would you mind if I smoke?     ………………….. 

     

III. จงเลือกคาํตอบที�ดีที�สุดเพื�อตอบคาํถามสถานการณ์ที�กาํหนดให ้

1. ท่านตอ้งการจะแนะนาํตนเองต่อเพื�อนใหม่ทั�งชั�นเรียน ท่านจะพดูว่าอยา่งไร 

a. Glad to know you. 

b. Nice to meet you. 

c. I’m Sudarat. What’s your name? 

d. Let me introduce myself. I’m Pichai. 

 

 

 

 

คาํขอร้อง 
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2. เพื�อนสนิททกัทายท่านวา่สบายดีหรือ ท่านจะกล่าวตอบอยา่งไร 

a. How are you today? 

b. Very well, and you sir? 

c. I’m fine. Thank you, sir. 

d. Not so bad, and you? 

 

3. เมื�อมีคนเดินมาชนท่านแลว้กล่าวขอโทษท่านจะกล่าวตอบว่าอยา่งไร 

a. Of course. 

b. Go ahead. 

c. Sure. 

d. It doesn’t matter. 

 

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

a. I’m glad to hear that. 

b. Congratulations on your promotion. 

c. Congratulation on your job. 

d. ถกูทุกขอ้ 

 

5. ท่านตอ้งการจะขออนุญาตออกนอกหอ้ง ท่านจะพดูว่าอยา่งไร 

a. May I go outside, please. 

b. I want to go out. 

c. I would like to go out. 

d. Let me go outside, please. 

 

IV. ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาและเติมคาํลงในช่องว่างตามที�ไดย้นิจาก 

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

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

…………..the “start” botton. 

(�) (�) 

(�) (�) (�) (�) 

(�) 

(�) 
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V. ใหผู้เ้รียนเลือกคาํตอบที�เหมาะสมสาํหรับคาํถามต่อไปนี�  

1. ผูเ้รียนไปขอเขา้พบอาจารยที์�หอ้งทาํงาน อาจารยถ์ามว่า What can I do for you? ผูเ้รียนจะตอบว่า 

a. Please help me. 

b. There’s nothing much 

c. That’s very kind of you. 

d. I was wondering if you could spare me a few minutes? 
 

2. ผูเ้รียนเขา้ไปในร้านขายของ คนขายเขา้มาถามว่า Can I help you, sir? ผูเ้รียนจะตอบว่า 

a. I want many things. 

b. I don’t know what I want. 

c. Well, I’m looking for a shirt. 

d. I don’t want anything. 
 

3. คาํพดูระหว่างเพื�อนร่วมงานในหอ้งอาหารของบริษทั พนกังานรับใชถ้ามว่า Would you like a 

drink? ผูเ้รียนตะตอบว่า 

a. No, never mind. 

b. Yes, please. I’d love a coke. 

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

d. Please don’t go through such trouble. 
 

4. คาํพดูระหว่างผูเ้ขา้ร่วมประชุมวิชาการในหอ้งประชุม มีผูถ้ามว่า Shall I get you a chair? ผูเ้รียนจะ

ตอบว่า 

a. Never mind. 

b. Yes, I want a chair. 

c. Oh, that’s very kind of you. 

d. Well, if you insist. 
 

5. คาํพดูระหว่างเพื�อนสองคน Won’t you have another piece of cake? 

a. No, I really shouldn’t 

b. You shouldn’t ask me. 

c. If you don’t mind. 

d. It’s all right. 
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VI.  ใหผู้เ้รียนพิจารณาว่าคาํพดูต่อไปนี� เกิดขึ�นในสถานการณ์ใดใหเ้ขียนอกัษร a, b, c, d หนา้ประโยคคาํพดู

ที�กาํหนด 

 

 

 

 

 

_________ 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 US$ 120 including breakfast. 

 

VII. ใหผู้เ้รียนดูบทสนทนาต่อไปนี�และสรุปว่าเป็นคาํพดูระหว่างผูใ้ดใน a, b, c และd 

 

1.  

 

 

 

a. Father and  son 

b. Two friends 

c. Boss and secretary 

d. Two strangers 

 

 

a. การติดต่อบริษทัทวัร์ 

b. การติดต่อกบัสายการบิน 

c. การเขา้พกัที�โรงแรม 

d. การสั�งอาหารในภตัตาคาร 

A :   Excuse me, could you tell me how to use this public telephone? 

B :   Yes, certainly. First you insert the coin, then you listen to the dial tone, and then you dial 

the number you want.  

A :   Thank you very much. 
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2.  

 
 

a. Two teachers 

b. Husband and wife 

c. Boss and secretary 

d. Two friend 

 

3.  

 

 

 

 

a. Two employees 

b. Two student 

c. Two strangers 

d. Two teachers 

VIII. ใหผู้เ้รียนบอกเวลาต่อไปนี� เป็นภาษาองักฤษ 

1. � : 30  (สองทุ่มครึ� ง)   .................................................................................. 

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

3. 1 : 00  (เวลาตีหนึ�ง)   .................................................................................. 

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

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

6. � : 30  (สองทุ่มครึ� ง)   .................................................................................. 

7.      .................................................................................. 

8.      .................................................................................. 

9.      .................................................................................. 

10.      .................................................................................. 

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 :   I hate to tell you this, Bob, but you shouldn’t shout at your students when they can’t 

answer your questions.  

B :   Well, they’re so stupid. They really are. 

A :   But you should try to be more encouraging. 

B :   All right. I’ll try not to lose temper with them 
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IX. ขอ้ความต่อไปนี� เป็นบทสนทนาระหว่างลกูคา้และพนกังานรับใชใ้นร้านอาหาร ใหผู้เ้รียนจดัลาํดบั

ขอ้ความใหถ้กูตอ้งในรูปของบทสนทนา โดยใส่ตวัเลขบอกลาํดบัที�ถกูตอ้งของขอ้ความ ลงในช่องว่าง

ที�กาํหนดให ้

_________ 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’II have that. Just bring me an order of friend chicken and a glass 

of iced tea. 

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

 

X. ใหผู้เ้รียนเลือกขอ้ความที�เหมาะสมที�สุด 

1. คนที�ผูเ้รียนเพิ�งรู้จกัพดูว่า English is useless subject. ถา้ผูเ้รียนไม่เห็นดว้ย ควรตอบว่า. 

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

b. You are wrong 

c. No, it isn’t 

d. That’s a stupid thing to say 

 

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

a. Yes. 

b. That’s my idea. 

c. I think so too. 

d. I agree, I think 

 

3. ผูเ้รียนพดูถึงหนงัสือเล่มหนึ�ง ถา้ผูเ้รียนลืมชื�อหนงัสือเล่มนั�นผูเ้รียนควรพดูว่า 

a. I don’t know what the name is. 

b. I can’t remember the name. 

c. I didn’t get the name. 

d. I wonder what the name is. 
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4. ถา้ผูเ้รียนมีเพื�อนเช่าบา้นอยูด่ว้ยกนั และผูเ้รียนขอใหเ้พื�อนช่วยจ่ายค่าแก๊สให ้แต่ผูเ้รียนไม่แน่ใจว่า

เพื�อนจ่ายหรือเปล่า ควรถามเพื�อนว่าอยา่งไร 

a. Did you pay the gas bill? 

b. I think you didn’t forget to pay the gas bill. 

c. You forget to pay the gas bill, didn’t you? 

d. Where is the bill that you paid? 

 

5. มีผูที้�เพิ�งรู้จกักนัขอใหผู้เ้รียนทาํบางสิ�งบางอยา่งให ้ผูเ้รียนตอ้งการจะบอกว่าไม่สามารถ ทาํได ้ควร

พดูว่า 

a. No way! 

b. I’m afraid I won’t be able to. 

c. No, I can’t 

d. I’m sorry to tell you that I can’t do. 

 

6. ผูเ้รียนตอ้งการจะถามเจา้หนา้ที�ว่าสามารถที�จะร่วมฟังคาํบรรยายในที�ประชุมไดห้รือไม่ ผูเ้รียน   

ควรถามว่า 

a. I want to sit in on the meeting. 

b. Please let me sit in on the meeting. 

c. Is it possible for me to sit in on the meeting. 

d. Where can I sit? 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
 

  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

 

I. 1.  Name’s 2. a  3. am  4. have 

5. sister 6. Live 7. like  8. Language 

   

II. 1.  Like   2. meet 3. this  4. is 

5. do 6. do  7. pleased 8. Meet 

 

III. 1.  afraid    2. leave 3. soon  4. Won’t 

5. time 6. another 7. Oh  8. Could 

 

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

5. f 6. e   

 

 แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 

 

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

 

II.  1.  คาํชกัชวนชี�แนะ  2. คาํแนะนาํ  3. คาํขอร้อง   

4. คาํแนะนาํ   5. คาํขอร้อง 

 

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

 

IV. 1.  Excuse  2.please  3. tell  4. first 

5. Then   6. put  7. finally 8. Press 

 

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

5. d 6. b  7. a  8. C 

 

VII. 1.  d 2. c  3. d 

 

VIII. 1. It’s half past eight in the evening. 

 2. It’s twenty minutes past four in the afternoon. 

 3. It’s one o’clock in the morning. 

 4. It’s a quarter past nine in the morning. 

 5. It’s a quarter to six in the evening. 

 6. It’s eight o’clock. 

 7. It’s a quarter past ten. 

 8. It’s five minutes to twelve หรือ It’s five minutes to mid-night. 

 9. It’s twenty five minutes past three. 

 10. It’s five minutes past (หรือ after) six 

 

IX. 1. (�) �. (�)  �. (�)  �. (�)  �. (�) 

 

X. 1. a 2. b  3. b  4. b  5. b  6.c 
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เฉลยกจิกรรม 
 

กจิกรรมที� � 

 New friend  :   Hi, my name’s Mary. What’s yours? 

 You             :   Hello, my name’s (ระบุชื�อ). Please to meet you. 

 New friend  :   Which class are you in? 

 You             :   I’m in Mathayom three. 

 New friend  :   Oh, we’re in the same class. Pleased to meet you. 

 You             :   Please to meet you too. 

 

กจิกรรมที� � 

 1. a �. a  �. a  �. b  �. a 

 

กจิกรรมที� �� 

 1. 5 �. �  �. 1  �.3  �.2 

 

กจิกรรมที� �� 

สถานการณ์ที� � 

 Dang   :   Thanks for taking me to the doctor. 

 Prapa   :   It’s my Pleasure. 

 

สถานการณ์ที� � 

 Suree         :   Thank you for the birthday present. 

 Sompong   :   I think you’ll really like it. 

  

กจิกรรมที� �� 

1. I’m so sorry that I broke your glass. 

2. I’m so sorry that I cannot take you home. 

3. I’m so sorry that I didn’t call you yesterday. 

4. I’m so sorry that I made you angry. 
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กจิกรรมที� �� 

1. What’s wrong with you? 

- What’s the matter with you? 

2. I feel too ill to work today. 

- I don’t feel well enough to work today. 

- I’m not well enough to work today. 

- I’m too sick to work to day. 

3.  How are you feeling now? 

- Do you feel better now? 

- How do you feel now? 

- Are you feeling better now? 

 

กจิกรรมที� �� 

a. 6 b. 5 c. 2 d. 4 e. 1 f. 3 

 

กจิกรรมที� �� 

1. Let me help you. 

- Let me get it for you. 

- Let me get you some drink. 

- Let me take your photograph. 

- Let me take you to school. 

2. Would you like a cup of coffee? 

- Would you like another drink? 

- Would you like some more coffee? 

- Would you like a glass of water? 

- Would you like a cup of ice-cream? 
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3. Yes, please. 

- Yes, I’d love some. 

- Yes, that would be very nice. 

- Yes, that’s very kind of you. 

- Yes, that’s fine for me. 

กจิกรรมที� �� 

1. Can I borrow your camera? 

2. Can I borrow your radio? 

3. Can I borrow your car? 

4. Can I borrow your bicycle? 

กจิกรรมที� �� 

1. A :  Excuse me, can you tell me the time please? 

 B :   Yes, it’s (บอกเวลา) หรือ Yes, of course. It’s (บอกเวลา) 

 A :    Thanks so much. 

2. A :  Excuse me, you speak louder? 

 B :   Yes, of course. 

 A :    Thanks a lot. 

3. A :  Excuse me, can you say once again? 

 B :   Yes, of course. 

 A  :   Many thanks. 

4. A :  Excuse me, can you move over a little bit? 

 B :   Yes, of course. 

 A  :   Thanks you. 

5. A :  Excuse me, can pass this message to my friend? 

 B :   Yes, of course. 

 A :    Thanks so much. 

6. A :  Excuse me, can you give me a piece of paper? 

 B :   Here you are. 

 A  :   Thanks a lot. 

7. A :  Excuse me,may I go out of the room? 

 B :  Yes, you may. 

 A  : Thanks you very much. 
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กจิกรรมที� �� 

1. Yes, I enjoy it very much. หรือ No, I do not enjoy it at all. 

2. Yes, I like to read newspaper. หรือ No, I don’t like to read newspaper at alll. 

3. Yes, I enjoy studying English. หรือ No, I don’t  enjoy studying English at all. 

4. Yes, I am interested in swimming. หรือ No, I’m not  interested in swimming at all. 

5. Yes, Nipa likes that skirt. หรือ No, she doesn’t like that skirt at all. 
 

กจิกรรมที� �� 

- You should be careful about crossing the street. 

- You should be careful about driving so fast. 

- You should be careful about carrying heavy things. 

- You should be careful about shouting in the public. 

- You should be careful about what you’re saying. 
 

กจิกรรมที� �� 

1. -  I’m sorry to hear that. 

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

2. - I’m sorry to hear that. 

 - You have to be careful about jumping out of the bus. 

3. - I’m sorry to hear that. 

 - You have to be careful about crossing the street in Bangkok. 
 

กจิกรรมที� �� 

1. Take this street. 

- Take the first street on the right. 

- Take the second road on the right. 

- Take bus number 16 and get off at the third intersection. 

 

2. Take this street, walk straight and then take the second turn on your left. 

- Take the second street, Walk for one more block, and then turn right. 

- Take the next street, walk to the second intersection, and then turn left. 

- Take the second turn on the left, walk along the street for 200 metres and then cross the 

street. 
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กจิกรรมที� �� 

1. It’s eight o’clock. 

2. It’s half past one. 

3. It’s a quarter to eight. 

4. It’s a quarter past five. 

5. It’s twelve o’clock หรือ It’s twelve noon. หรือ It’s twelve mid-night. 

6. It’s twenty minutes past two 

7. It’s a quarter past six 

 

กจิกรรมที� �� 

1. A :  Hello, could you tell me what time the City Bangkok open? 

 B :   We open at 9.00 a.m. 

 A  :   And when do you close? 

 B :  At 5.00 p.m.  

 A  :  Thank you. 
 

2. A :  Hello, could you tell me what time the Clinic open? 

 B :  We open at 11.00 a.m. 

 A :   And when do you close? 

 B :  At 6.00 p.m.  

 A  :  Thank you. 
 

3. A :  Hello, could you tell me what time the Museum open? 

 B :   We open at 10.00 a.m. 

 A  :   And when do you close? 

 B :  At 7.00 p.m.  

 A  :  Thank you. 
 

4. A :  Hello, could you tell me what time the Dang Drug Store open? 

 B :  We open at 10.00 a.m. 

 A  :   And when do you close? 

 B :  At 9.30 p.m.  

 A  :  Thank you. 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

 บทสนทนาที� IV ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาและเติมคาํลงในช่องว่างตามที�ไดย้นิจากครู 

A  : Excuse me, could you please tell me how to operate this washing machine? 

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

botton. 
  

บทที� �   Meeting New Neighbours. 

เรื�องที�  � การทักทาย 

บทสนทนาที� � ใหผู้เ้รียนฝึกฟังและพดูบทสนทนาง่าย ๆ  

Tom : Hello, I’m Tom. What’s your name? 

Mary : Hi, my name’s Mary. Pleased to meet you. 

Tom : Pleased to meet you too. Do you live here, Mary? 

Mary : Yes, I’ve just moved in this house only a few days. Where do you live.Tom? 

Tom : Oh, I live here too and this is my home. 

Mary : So, we’re neighbors. I’m glad we are.  

Tom : I’m glad also. Shall we meet again, Mary? 

Mary : Of course, me will, Tom. 

Tom : Good bye, Mary. 

Mary : So long, Tom. 

 

กจิกรรมที� � ใหผู้เ้รียนฟังสาํนวนการทกัทายสั�น ๆ ระหว่างบุคคล � คน แลว้ฝึกพดูตาม 

การทกัทายเพื�อน (Greeting friend) 

Frank : Hi, Suree. 

Suree : Hello, Frank. 

Frank : How’s everything with you? 

Suree : Fine, Thank you. 
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1. การทกัทายคนรู้จกัอื�น ๆ (Greeting others) 

A  : Good morning  Mr. Jackson 

     Sir 

B  : Good morning. How are you? 

A  :      Fine, thank you. 

        Very well, thank you. 
 

กจิกรรมที� � ใหผู้เ้รียนฝึกการโตต้อบบทสนทนากบัครู 

 ใชส้ถานการณ์ You meet a new friend at school. (คุณพบเพื�อนใหม่ที�โรงเรียน) 

New friend (เสียงครู) : Hi, my name’s Mary. What’s yours? 

You (ตอบครู) :  .......................................................... 

New friend : Which class are you in? 

You :  .......................................................... 

New friend  : Oh, we’re in the same class. Pleased to meet you. 

You :  .......................................................... 
 

กจิกรรมที� � ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาเกี�ยวกบัการกล่าวลาต่อไปนี�  

Dang : Thank you very much for a nice meal tonight, but I am afraid I’ll have to leave now. 

Wichai : Are you sure you don’t want another drink? 

Dang  : No, thank you very much. I have to get up early tomorrow morning. I have to fly to 

Hong Kong with my parents. 

Wichai : Well, I hope you’ll enjoy your trip. Bye take care of yourself. 

Dang  : By-bye. 
 

กจิกรรมที� 5 ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาต่อไปนี�จากครู � ครั� ง แลว้ฝึกออเสียงตามบทสนทนา 

Peter : That’s Mary. Do you know her? 

Tom : No, I don’t 

Peter : Hi, Mary. 

Mary : Hi, Peter. How are you? 

Peter : Fine, Thanks. Mary, I want you to meet a friend of mine, Tom. 

Mary : Hello, Tom. 

Tom : Hello, Mary. Pleased to meet you. 

Tom : Pleased to meet you too. 
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กจิกรรมที� � ใหผู้เ้รียนฟังการออกเสียงในบทสนทนาที�กาํหนดใหใ้นเทป แลว้กาเครื�องหมาย  ลง

หนา้ขอ้ความที�ไดย้นิในเทป ซึ�งจะพดูซํ�า � ครั� ง 

1. a) She’s from Spain. 

2. a) I’m sixteen. 

3. a) His name’s Suwat. 

4. b) They’re from Brazil. 

5. a) He’s a teacher in Bangkok. 

 

กจิกรรมที� � ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาสั�น ๆ ต่อไปนี�แลว้ฝึกพดูตาม 

บทสนทนาที� � 

Somsak : Would you like to go shopping tomorrow? 

Vipa : Yes, I’d love to. What time shall we leave? 

Somsak : What about two o’clock sharp? 

Vipa : Okay. That would be fine. 

บทสนทนาที� � 

Venus : If you’re free this Friday, I’d like to invite you to the cinema. 

Vipa : Oh, well thanks very much. I’d love to go. 

Venus : I’ll pick you up at five thirty. Will that be all right?  

Vipa : Okay. That will be fine. 

 

บทที� � Let’s Celebrate 

กจิกรรที� �� ใหผู้เ้รียนฝึกและจดจาํสาํนวนการพดูเกี�ยวกบัการแสดงความชื�นชมยนิดีในโอกาสต่าง  ๆ

1) A : I really like your new dress. It looks nice. 

 B : Thanks. I’m glad you say that. 

2) A : Congratulation. Let’s celebrate your success. 

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

3) A : It’s very delicious. You really are a good cook. 

 B : Thank you. I’m glad you like it.  

4) A : That’s excellent. You’ve done a good job. 

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

5) A : That’s a very pretty blouse. 

  B : Oh, thanks. I’m glad you say so. 
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กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังสาํนวนการกล่าวชื�นชมยนิดีจากเทป ซึ�งจะพดูซํ�าหลาย ๆ เที�ยวแลว้จบัคู่คาํกล่าว

ชื�นชมที�ไดฟั้งกบัคาํขอบคุณหรือตอบรับคาํกล่าวชมที�กาํหนดใหใ้นบทเรียน 

1. What a fantastic job you’ve done. 

2. You look very nice today. 

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

4. Congratulation on winning the prize. 

5. That was a fantastic dinner. 

 

กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังสาํนวนการกล่าวขอบคุณและตอบรับคาํขอบคุณแลว้ฝึกกล่าวตาม 

1) A : Thank you very much for your help. 

 B : Not at all. 

2) A : Thanks for everything. I do appreciate it.  

  B : Don’t mention it. 

3) A : Thanks a lot for that. It’s very kind of you. 

 B : It’s my pleasure indeed. 

4) A : Thanks indeed for for the present. I really like it. 

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

5) A : Thanks for calling. 

  B : You’re welcome. 

 

กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังสาํนวนการกล่าวขอโทษและการตอบรับคาํขอโทษ 

A :  Sorry to keep you waiting. 

B : That’s all right. 

A : Please forgive me for coming late. 

B : That’s O.K. Don’t worry about it. 

A : I’m really sorry for not calling you yesterday. 

B : It’s all right. Please forget it. 

A : I’m very sorry. I didn’t mean it. 

B : Oh, forget it. 



70 

 

บทที� � What’s Wrong With You? 

กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังสาํนวนต่อไปนี�แลว้ฝึกพดูตาม 

*  How are you feel? 

 How are you feel now? 

 How are you feeling now? 

 What’s the matter with you? 

 What’s wrong with you? 

* I feel bad. 

 I feel very ill. 

 I fell terrible. 

 I’m not feeling well. 

 I have a headache. 

 I have a sore throat. 

 I have a fever. 

 I’m very worried about something. 

*  I’m sorry / I’m so sorry. 

 I’m sorry to hear that. 

 Don’t feel so bad about it. 

 Don’t worry about it. 

 

กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังประโยคตวัอยา่งจากครู และฝึกใชค้าํหรือกลุ่มคาํที�กาํหนดใหม้าแทนคาํที�ขีดเสน้

ใตใ้นประโยคที�ฟังจากเทป 

1. What’s wrong with you? 

(pause) 

2. I feel too ill to work today. 

(pause) 

3. How are you feeling now? 

(pause) 
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กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาสั�น ๆ ต่อไปนี�  และฝึกพดูตามจนจาํสาํนวนได ้

Wimol : Dang, I didn’t see you in class yesterday. Had you been sick? 

Dang : Yes, I did . I was home in bed with a bad cold, headache and fever. 

Wimol : Oh, I’m sorry to hear that. Are you O.K. now? 

Dang : I feel much better, but I still need a little rest. 

 

กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังขอ้ความตวัอยา่งต่อไปนี�  แลว้ฝึกใชค้าํหรือกลุ่มคาํที�กาํหนดใหแ้ทนคาํที�ขีดเสน้ใต้

ในประโยคที�ฟังและปรากฏในบทเรียน 

1. Let me help you. 

(pause) 

2. Would you like a cup of coffee? 

(pause) 

3. yes,please. 

(pause) 

 

กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฝึกพดูตามบทสนทนาสั�น ๆ ต่อไปนี�  

Lek : Can I get you some drink? 

(pause) 

Bob : Yes, please. I’d like a cup of coffee. 

(pause) 

A : Here you are. 

(pause) 

B : Thank you very much. 

(pause) 

 

กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังสาํนวนการขออนุญาตจากบทสนทนาต่อไปนี�แลว้ฝึกพดูตาม 

A : Can I borrow your pen? 

B : Yes, of course you can. 

(pause) 

A : Can I use your car tomorrow? 

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

(pause) 
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A : May I borrow your bicycle? 

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

(pause) 

A : Are we allowed to go with you tomorrow? 

B : I’m afraid you’ll have to get up very early. 

(pause) 
 

บทที� �    Oh, I Enjoy It Very Much. 

กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาเกี�ยวกบัการแสดงความเสียใจ เห็นใจ และใหก้าํลงัใจต่อไปนี�             

แลว้ฝึกพดู จดจาํสาํนวน 

Supot : My father called me yesterday. He said that my mother was ill. 

Vipa : I’m sorry to hear that. Are you going to see her? 

Supot : Yes, I’m leaving tomorrow. 

Vipa : Hope she’ll get well soon.  
 

บทที� 5   Is It Far From Here? 

กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาเกี�ยวกบัการบอกทิศทางและสถานที�ต่อไปนี�  แลว้ฝึกพดูตาม จดจาํ

สาํนวน 

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

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

Lek : Thank you very much 

Dang : You’re welcome. 
 

กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาต่อไปนี�  แลง้ฝึกพดูตามครู 

A : Excuse me, how do I get to the station, please? 

(pause) 

B : The railway station? 

(pause) 

A : Yes, that’s right 

(pause) 

B : Go straight on. It’s about three block down this street on your left. 

(pause) 

A : Thanks a lot.  

(pause) 
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กจิกรรมที� �� ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาการโตต้อบระหว่างคนเดินถนน (Pedestrian) และผูข้บัขี�รถยนต ์

(Driver) โดยดูแผนที�ประกอบแสดงที�ตั�งของถนนสายต่าง ๆ ซึ�งจะมีบทสนทนาจากเทป � บท 

ที�ถามเกี�ยวกบัทิศทาง ถนนหนทาง ที�แตกต่างกนั ผูเ้รียนควรศึกษาวิธีการถาม และวิธีการตอบ

ใหเ้ขา้ใจ 

 

บทสนทนาที� �  (Conversation 1) 

Driver          :    Excuse me, please. I’m looking for Wain Street. 

Pedestrian    :   Yes. Turn right into Ford Road and take the first                

                         street on your left. 

Driver          :    Thank you very much. 

(pause) 

 

บทสนทนาที� 2  (Conversation 2   ) 

Driver          :    I’m trying to find Hill Street. 

Pedestrian    :   Yes. Turn right on Ford Road and drive along   

until you come to the junction. Then turn left. 

Driver          :    Thank a lot. 

(pause) 

 

บทสนทนาที� 3  (Conversation 3) 

Driver          :    Can you tell me how to get to North Street, please? 

Pedestrian    :   Sure. Go along this street until you come to the               

crossroad. Then turn right into North Street. 

Driver          :    Thanks for your help . 

(pause) 
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คณะผู้จัดทาํชุดวชิาการฟัง – พดู � 

 
 

 

 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 � (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 
 




