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ค าแนะน าในการใช้หนังสือเรียน 
 

หนงัสือสาระความรู้พื้นฐาน รายวชิาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั (พต21001) เป็น 
หนงัสือเรียนท่ีจดัท าข้ึนส าหรับผูเ้รียนท่ีเป็นนกัศึกษานอกระบบ 

ในการศึกษาหนงัสือสาระความรู้พื้นฐาน รายวชิาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั (พต 21001) 
ผูเ้รียนควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1. ศึกษาโครงสร้างรายวชิาใหเ้ขา้ใจในหวัขอ้และสาระส าคญั    ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

และขอบข่ายเน้ือหาของรายวชิานั้น ๆ โดยละเอียด 
 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของแต่ละบทอยา่งละเอียดและท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด  

แลว้ตรวจสอบกนัแนวตอบกิจกรรมทา้ยเล่ม  ถา้ผูเ้รียนตอบผดิควรกลบัไปศึกษาและ
ท าความเขา้ใจในเน้ือหานั้นใหม่ใหเ้ขา้ใจก่อนท่ีจะศึกษาเร่ือง ต่อๆไป 

 3. ปฏิบติักิจกรรมทา้ยเร่ืองของแต่ละเร่ือง เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเขา้ใจของ 
เน้ือหาในเร่ืองนั้น ๆ อีกคร้ัง  และการปฏิบติักิจกรรมของแต่ละเน้ือหา แต่ละเร่ือง 
ผูเ้รียนสามารถน าไปตรวจสอบกบัครูและเพื่อน ๆ ท่ีร่วมเรียนในรายวชิาและระดบั 
เดียวกนัได ้

 4. แบบเรียนเล่มน้ีมี 5 บท คือ 
  บทท่ี 1 การใชภ้าษาท่าทางในการส่ือความหมายในชีวติประจ าวนั 
    (Language in Daily Life) 
  บทท่ี 2 คุณรู้สึกอยา่งไร (How do you feel?) 
  บทท่ี 3 คุณคิดอยา่งไร (What do you think?)  
  บทท่ี 4 รูปแบบประโยคในภาษาองักฤษ ( Types of English Sentence) 

 บทท่ี 5 อดีตกาล (Past Tense) 
 บทท่ี 6   อาชีพพนกังานขบัรถรับจา้ง 

บทท่ี 7   ภาษาองักฤษส าหรับพนกังานบริการในสถานท่ีต่าง ๆ 

 
 



บทที ่ 1 
การใช้ภาษาในการส่ือความหมายในชีวติประจ าวนั 

(Language in Daily Life) 
 

 สาระส าคญั 
สังคมโลกทุกวนัน้ีมีการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งกวา้งขวาง  ไม่วา่จะเป็นการติดต่อดว้ย ตนเอง

หรือติดต่อทางโทรศพัท ์ ทางอินเทอร์เน็ต  ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีส าคญั  ซ่ึงคนส่วนใหญ่ใน
โลกใชใ้นการติดต่อส่ือสารรองลงมาจากภาษาจีน อยา่งไรกต็ามแมว้า่ภาษาองักฤษจะเป็นภาษาท่ีจ  าเป็น
ในยคุปัจจุบนั  แต่กมิ็ไดห้มายความวา่ทุกคนจะรู้และเขา้ใจภาษาองักฤษไดท้ั้งหมด  การสนทนาโดย
ใชภ้าษาท่าทางประกอบจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอีกอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยใหคู่้สนทนา เขา้ใจและส่ือความหมาย
ในชีวติประจ าวนัได ้

 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
ผูเ้รียนสามารถฟัง  พดู  อ่าน  เขียนภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยใชส้ถานการณ์

จ าลองและ/หรือส่ือท่ีเหมาะสม 
 

 ขอบข่ายเนือ้หา 
เร่ืองท่ี  1   การทกัทายและการกล่าวลา (Greeting and Leave Taking) 
เร่ืองท่ี  2   การแนะน าตนเองและผูอ่ื้น (Introducing Yourself and Others) 
เร่ืองท่ี  3   การใหแ้ละการสอบถามขอ้มูลส่วนตวั  (Sharing Personal Data) 
เร่ืองท่ี  4   การใชภ้าษากาย (Body Language) 
เร่ืองท่ี  5   การพดูโทรศพัท ์(Telephone Conversation) 

 



เร่ืองที ่ 1    การทักทายและการกล่าวลา                                 
                  (Greeting and LeaveTaking) 

                     
ตามปกติในชีวติประจ าวนั เม่ือเราพบผูค้นในท่ีต่าง ๆ เราจะตอ้งมีการทกัทายและกล่าวลากนั

ใหเ้หมาะสมตามโอกาส ในภาษาองักฤษมีวธีิการทกัทาย (Greeting) และกล่าวลา (Leave taking) 
กนัอยา่งไรบา้ง 
 1.   การทกัทาย  (Greeting)  ถา้เป็นคนท่ีคุน้เคยและสนิทสนมกนั มกัจะใชค้  าวา่ Hello 
หรือ Hi ซ่ึงแปลวา่สวสัดี แต่การทกัทายอยา่งเป็นทางการส าหรับผูไ้ม่คุน้เคยกนั หรืออยูใ่นสถานภาพ
ท่ีแตกต่างกนั เช่น เจา้นายกบัลูกนอ้ง ครูกบัลูกศิษย ์ จะใชค้  าวา่ Good morning. (สวสัดีตอนเชา้) 
Good afternoon. (สวสัดีตอน กลางวนั) และ Good evening. (สวสัดีตอนเยน็) ต่อดว้ยค าทกัทายวา่ 
How are you? (คุณสบายดีหรือ) ซ่ึงคู่สนทนากจ็ะตอบและถามกลบัในท านองเดียวกนั 

 
Situation 1 
 
 
 
 

 
     

Suda  :   Hi, Malee. How are you? 
Malee :   Fine, thanks. And you? 
Suda  :   Very well, thank you. 

 

 



ในสถานการณ์น้ี สุดากบัมาลีเป็นเพื่อนกนั เม่ือพบกนักท็กัทายและถามทุกขสุ์ขซ่ึงกนั 
และกนัก่อน 

Situation 2  
 
 
 

 
 
Wichai :  Hi, Mana. 
Mana  :  Hi, Wichai. How are you? 
Wichai :  I'm fine, thanks. And you? 
Mana  :  Fine, thanks. 
ในสถานการณ์น้ี วชิยักบัมานะเป็นเพื่อนกนั เม่ือพบกนักส็อบถามทุกขสุ์ขซ่ึงกนัและกนั 

เช่นเดียวกนั 
 

Situation 3  
 
 

 
 

 
Suda       :  Good morning, Miss Kaewta. 
Kaewta :  Good morning. How about your homework? 
Suda  :  I've done all. I'll hand you now. 

 

 



ในสถานการณ์น้ี สุดาพบครูแกว้ตากท็กัทายวา่สวสัดี (ตอนเชา้) ครูแกว้ตากก็ล่าววา่สวสัดี 
(ตอนเชา้) เพื่อทกัทายตอบและถามเร่ืองการบา้น ซ่ึงสุดากต็อบวา่ท าเสร็จแลว้ และจะส่งครูเด๋ียวน้ี 
 

ส าหรับช่วงเวลาของการกล่าวค าทกัทายในภาษาองักฤษ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วงดงัน้ี 
 Good morning.  
 ใชค้  าทกัทายในตอนเชา้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.  ถึงตอนเท่ียงวนั 12.00 น. 
 Good afternoon.  
 ใชค้  าทกัทายในตอนหลงัเท่ียงวนั ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงก่อนพระอาทิตยต์ก 
 Good evening.   
  ใชค้  าทกัทาย หลงัเวลา 17.00 น. หรือหลงัดวงอาทิตยต์กเป็นตน้ไป 
 
 ส านวนท่ีใชส้อบถามทุกขสุ์ขวา่เป็นอยา่งไรบา้งเม่ือพบกนั ในภาษาองักฤษนิยมใช ้

หลายส านวน ดว้ยกนั   เช่น 
  How are you?   
  How are you today?        สบายดีไหม / เป็นอยา่งไรบา้ง  
  How are you doing?  
  How have you been?        สบายดีไหม/เป็นอยา่งไรบา้ง  
             (ใชใ้นกรณีท่ีไม่ไดพ้บเจอกนัเป็นเวลานาน) 
 
 นอกจากน้ี  ยงัมีส านวนท่ีใชก้นัอีก  ดงัน้ี 
  How is it up? (How's it up?)   
  What is up? (What's up?)  
 ส านวน How are you? ใชท้กัทายอยา่งเป็นทางการ ส่วนส านวนอ่ืน ๆ ใช ้ ทกัทาย

อยา่งไม่เป็นทางการ             
 

 

หมู่น้ีเป็นอยา่งไร 



 ส านวนท่ีใชต้อบรับถึงการสอบถามทุกขสุ์ขวา่เป็นอยา่งไรเม่ือพบกนั  เช่น 
  Fine, thank you. And how are you?   สบายดี ขอบคุณ แลว้คุณล่ะ 
  Very well, thanks. How about you?  
  Great, thanks. How about you?       
  So so.                   กเ็ร่ือย ๆ นะ 
  I'm quite well, thank you. And you?    สบายดีนะ ขอบคุณ แลว้คุณล่ะ 
  Not quite well, I have a cold. And you?  ไม่สบายนกั เป็นหวดั แลว้คุณล่ะ 
 

 

 กจิกรรม 
เม่ือผูเ้รียนศึกษาเน้ือหารายละเอียดเร่ืองการทกัทายแลว้ใหฝึ้กปฏิบติัและทบทวน 
 ดงัต่อไปน้ี 

 1. ใหจ้บัคู่ฝึกสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมุติดงัน้ี 
  1.1  เป็น Suda กบั Malee ตาม Situation 1 
  1.2  เป็น Wichai กบั Mana ตาม Situation 2 
  1.3  เป็น Suda กบั kaewta ตาม Situation 3 
 2. ใหฝึ้กเขียนบทสนทนาทั้ง 3 Situation อยา่งละ 2 บท โดยใหก้ าหนดช่ือคู่สนทนา  

ดว้ยตนอง และใชส้ านวนท่ีแตกต่างกนั 
  
 2.  การกล่าวลา (Leave Taking) โดยปกติ ก่อนจะจบส้ินการสนทนาตามมารยาทและ
ธรรมเนียมปฏิบติัของคนทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นประเทศใดกต็าม ส่ิงส าคญัประการหน่ึงท่ีไม่สามารถ
ละเลยได ้คือ การกล่าวลา (Leave Taking) โดยทัว่ไป ส านวนท่ีใชใ้นการกล่าวลา ไดแ้ก่ Goodbye, Bye 
แปลวา่ ลาก่อน 

 
  

สบายดีมาก ขอบคุณ แลว้คุณ

ล่ะ 



นอกจากน้ียงัมีส านวนท่ีใชใ้นการกล่าวลาอ่ืน ๆ อีก  ซ่ึงจะใชต้ามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน เช่น  

  See you.   แลว้เจอกนัใหม่ 
  See you later.  แลว้พบกนัใหม่ 

  So long.   ลาที (คนสนิท) 
  I'll be seeing you. แลว้ค่อยพบกนัใหม่ 
  Good day.  กล่าวลาตอนกลางวนั 
  Good night.  กล่าวลาตอนกลางคืน 

 

Situation 1 
 
 
 
 

 
 Suda  :   Hello, Mana. 
 Mana  :   Hello, Suda. How are you? 
 Suda  :   Fine, thanks. And you? 
 Mana  :   Very well, thanks. Where's Malee? 
 Suda  :   She goes to the hospital. 
 Mana  :   What's happened? 
 Suda  :   She accompanies her mother to see the doctor. 
 Mana  :   Please tell her, I miss her. I've to go to now. Goodbye. 
 Suda  :  See you later. 

 



ส านวน See you later.ใชใ้นกรณีท่ีไม่ไดร้ะบุเวลา ในกรณีท่ีผูส้นทนาตอ้งการกล่าวลา   
โดยการระบุเวลาท่ีจะพบกนัอีกคร้ังหน่ึงแน่นอน ใหใ้ชส้ านวน ดงัน้ี 

 See you tomorrow.  แลว้พบกนัวนัพรุ่งน้ี 
 See you next year.  ไวพ้บกนัปีหนา้ 
 See you on Sunday.  แลว้พบกนัวนัอาทิตย ์
 
การบอกลาในกรณีท่ีมีธุระส าคญัท่ีจะตอ้งขอลากลบัก่อน  ใชส้ านวนดงัน้ี 
 I'd better be on my way.  จ าเป็นจะตอ้งไปแลว้ 
 I'll be back.    เด๋ียวฉนัจะกลบัมา 
 

Situation 2  
 
 
 

 
 
 

Keawta :   I'll teach the supplementary lessons on Saturday. 
Malee :   That's a very kind of you. 
Keawta :   It's my pleasure. Goodbye. 
Malee :   See you on Sunday. 
 
 

 
 การกล่าวลาคู่สนทนา เพื่อแสดงความห่วงใย ใชส้ านวนดงัน้ี 

 

 

รูปภาพ 



  Take care.    
  Take care of yourself.   
 การบอกลาคู่สนทนาท่ีก าลงัจะไปงานเล้ียงหรือไปเท่ียว ใชส้ านวนดงัน้ี 
  Have a good time.   
  Have a nice time.              
  Have a pleasant trip.    
  Have a nice trip.    
  Have a good holiday.   
  Have a nice holiday.   
 

Situation 3 
 
 
 
 
 
 

 Wichai  :  Hi, Suda. How are you doing? 
 Suda  :  Not so well, thanks, and   you? 
 Wichai   :  Fine, What's happened? 
 Suda  :  I catch a cold. I have to see the doctor now. Goodbye. 
 Wichai : Take care of yourself, Malee. 

 
 

ดูแลตวัเองใหดี้นะ 

ขอใหมี้ความสุขนะ 

เดินทางใหส้นุก/ปลอดภยันะ  

ขอใหส้นุกสนานในวนัหยดุนะ 

 

 

รูปภาพ 



Situation 4 
 
 
 
 
 
 

 
 Wichai :  Hi, Malee. 
 Malee :  Hi, Wichai. What's up? 
 Wichai :  Very well, thanks. How about you? 
 Malee :  Fine, thanks. I'll go to Chiangmai to see the little panda. 
 Wichai :  How nice! 
 Malee :  I've to go now. I'll buy something at the department store. Bye 
 Wichai   :  Have a good time. 
  
 การบอกลาหรืออวยพรคู่สนทนาท่ีจะเขา้สอบหรือเส่ียงโชค ใหใ้ชส้ านวนดงัน้ี 
  Good luck.   ขอใหโ้ชคดี 
 
 การบอกลาคู่สนทนาในกรณีท่ีตอ้งจากกนัไปไกล ใหใ้ชส้ านวนดงัน้ี 
  Don't forget me.    
  Forget me not.              
  Don't forget to write.        อยา่ลืมเขียนจดหมายส่งข่าวถึงกนันะ 
  Drop me a line.    เขียนจดหมายมาบา้งนะ 

อยา่ลืมฉนันะ 

 

 

รูปภาพ 



 การบอกลาคู่สนทนาท่ีมาเยีย่มบา้น ใหใ้ชส้ านวนดงัน้ี 
  Please come again.      โปรดแวะมาอีกนะ 
  We look forward to seeing you again.       พวกเรารอคอยท่ีจะพบคุณอีกนะ 

 

Situation 5 
 
 
 
 
 

  
 Mana  :   When will you leave for England? 
 Wichai :   Next week. You can visit me if you have time. 
 Mana  :   I love to. Have you already prepared all things? 
 Wichai :  Yes. I'll go to say goodbye to all of my cousins during these days 
               I'm afraid I have to go now. Bye. 
 Mana  :   Don't forget to write. 

 
ข้อสังเกต  

ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีส าคญัในเร่ืองน้ี คือ 
 1. to accompany เป็นค ากริยา (Verb) หมายถึง ไปดว้ยกนั 
 2. pleasure เป็นค านาม (Noun) หมายถึง ความพึงพอใจ  
 3. pleasant เป็นค าคุณศพัท ์(Adjective) หมายถึง เป็นท่ีพึงพอใจ 
 4. to look forward to เป็นส านวนท่ีตอ้งตามดว้ยกริยา ing (V.ing) เท่านั้น  

 

 

รูปภาพ 



   (to look forward to + V.ing) หมายถึง ตั้งตารอ 
 5. to leave for เป็นค ากริยา หมายถึง เดินทางไปยงั..... 
           ถา้ใช ้to leave โดยไม่มี for หมายถึงเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัท่ีอ่ืน  
 

กจิกรรม 
 1. ใหผู้เ้รียนฝึกพดูและเขียนค ากล่าวลาในแต่ละสถานการณ์ 
   เพื่อจะไดน้ าไปใชไ้ดถู้กตอ้งและเหมาะสม 
 2. ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 

 
Exercise 1   Choose the best answer. 

Jaew :   Hi, Joy. 
Toy :  _______ (1) _______. How have you been? 
Jaew :   _______ (2) _______. And you? 
Toy :   Good thanks.  _______ (3) _______. 
Jaew :   I've changed my work. Now I'm with Jook. 
Toy :   ______ (4) _______. I hope you enjoy it. 
Jaew :   I think so. I'm afraid I have to go now. I've a meeting this afternoon. 
   ___________ (5)____________. 
Toy :   See you later. 

 
 
 
 
 
 
 



1. a.  Hi. 
 b.  Hi. Jaew. 
 c.  Good morning. 
 d.  Good morning, Jaew. 
 
2. a.  Very well. 
 b.  Very well, thank. 
        c.  Very  well, thanks. 
        d.  Very well, Toy. 
 
3. a.  How does your work? 
        b.  How about your work? 
        c.  How do you do your work? 
        d.  How are you doing your work? 
 
4. a.  How nice! 
        b.  How good! 
 c.  How's that! 
        d.  How about! 
 
5. a.  Bye. 
 b.  See you. 
        c.  Good luck. 
        d.  I'll be back. 
 
 



Exercise 2   Choose the best answer. 
 
1. Pom :  Hi, Jun. How's life? 
        Jun :   ________________. 
   
 a.  I'm fine, thank you. 
 b.  Very well, thanks, and you? 
 c.  Fine, thanks. 
 d.  Nothing to complain. 

 
 2.    Nooch  :  ____________________. 
        Lak       :  I'm O.K. 
 
 a. Good morning, Madam. How are you keeping? 
 b. Good morning, Miss Lak. How are you today? 
 c. Hello, lady. How are everything? 
 d. Hello, Lak. How are you doing? 

 
3.    Ton         :  What's wrong with you, Sommai? 
       Sommai  :  _______________________ 
 
 a. I'm not so well. I catch a cold. 
 b. I'm O.K. I'll go to see the doctor. 
 c. Nothing to complain. I have a toothache. 
 d. So, so. My leg is broken. 

 



4.    Tui     :  My mother is waiting for me at the bus stop. I have to go now, bye! 
       Kaew  :  ___________________________ 
 
 a. See you. 
 b. Take care. 
 c. Have a good time. 
 d. Please come again. 
 
5.    Mr.Ya            :  I'm sorry. I have to leave for Chiangmai now. Goodbye! 
       Miss Pattana  :  __________________________________________ 
 
 a. See you later. 
 b. Please come again. 
 c. Have a nice trip. 
 d. Take good care of yourself. 

 

เร่ืองที ่2   การแนะน าตนเองและผู้อืน่ 
                (Introducing Yourself and Others) 

 
เม่ือคนพบกนัคร้ังแรก การแนะน าตนเองใหบุ้คคลอ่ืนรู้จกัเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นก่อนจะ

สนทนาพดูคุยกนัในเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงการแนะน าตนเองและผูอ่ื้นในภาษาองักฤษ มีส านวนท่ีใชก้นั 
ดงัน้ี 

 
 
 



1. การแนะน าตนเอง (Introducing Yourself) ในการแนะน าตนเองใหผู้อ่ื้นรู้จกั จะเร่ิมตน้
ดว้ยการกล่าวทกัทายและแนะน าตนเองดว้ยส านวนต่าง ๆ ดงัน้ี  

 
  Hello. My name is       (ช่ือของผูพ้ดู) . 
  (ส าหรับผูท่ี้อยูใ่นสถานะเดียวกนั เช่น เป็นนกัศึกษาดว้ยกนั เป็นตน้) 
  Hi. I'm (ช่ือของผูพ้ดู). (ส าหรับผูท่ี้อยูใ่นวยัเดียวกนั) 

         Good morning. My name is (ช่ือของผูพ้ดู). 
  สวสัดีฉนั/ผม/ดิฉนัช่ือ____ 
      Good morning. I'm (ช่ือของผูพ้ดู  ).   
  (ส าหรับการพดูคุยอยา่งเป็นทางการ)  

 
 หากตอ้งการบอกช่ือเล่นใหท้ราบดว้ยกอ็าจพดูวา่ 
  Hello. My name is   (ช่ือของผูพ้ดู)  and my nickname is (ช่ือเล่นของผูพ้ดู). 
 
 เม่ือกล่าวแนะน าตวัแลว้ คู่สนทนาจะตอบวา่ 
  It's nice to meet you. 
  Nice to meet you.    
  I'm glad to meet you. 
  I'm glad to see you. 

 
Situation 1  

 
 

 
 

ยนิดีท่ีไดจู้จ้กัคุณ 

 

 

รูปภาพ 



Suda  :  Hi. I'm suda. What's your name? 
Malee :  Hi. My name is Malee. 
Suda  :  Nice to meet you. 
Malee :  Nice to meet you, too. 

 
Situation 2 

 
 
 

 
 

 
 Wichai :  Hello. I'm Wichai, my nickname is Chai. 
 Mana  :  Hello. My name is Mana and my nickname is Na. 
 Wichai :  I'm glad to meet you. 
 Mana  :  I'm glad to meet you, too. 

 
 กจิกรรม 
 1. ใหผู้เ้รียนจบัคู่สนทนา โดยแสดงบทบาทสมมุติดงัตวัอยา่งทั้ง 2 สถานการณ์ 
 2. ใหฝึ้กเขียนบทสนทนาทั้ง 2 Situations โดยใหก้ าหนดช่ือผูส้นทนาดว้ยตนเอง 
 
 
 

 

 

รูปภาพ 



2.  การแนะน าผู้อืน่ (Introducing Others) ในสภาพความเป็นจริงของสังคม การพบปะ
สังสรรคร์ะหวา่งกลุ่มเพื่อนหรือบุคคลท่ีท างานในท่ีเดียวกนัตอ้งเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา การแนะน า 
บุคคลอ่ืนใหรู้้จกักนัจึงเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอในสังคมชาวตะวนัตกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติั 
วา่หากจะพดูคุยระหวา่งบุคคลท่ีไม่รู้จกัจะตอ้งไดรั้บการแนะน าใหรู้้จกั กนัเสียก่อน 

 
 ยกตวัอยา่งเช่น สุดาตอ้งการแนะน าใหม้าลีรู้จกักบัสุวฒัน ์สุดาตอ้งกล่าวแนะน า ดงัน้ี 
 Suda   :  Malee, this is Suwat. Suwat, this is Malee. 
    (มาลีน่ีคือคุณสุวฒัน์ คุณสุวฒันน่ี์คือคุณมาลี) 
 
 นอกจากน้ี ยงัมีส านวนท่ีสามารถใชก้ล่าวแนะน าใหบุ้คคลรู้จกัอีก เช่น 
  Suwat, I'd like to introduce you Miss Malee. 
  (สุวฒัน ์ผมขอแนะน าใหคุ้ณรู้จกัคุณมาลี) 
  Suwat, let me introduce Miss Malee to you. 
  (สุวฒัน ์ผมขออนุญาตแนะน าใหคุ้ณรู้จกักบัคุณมาลี) 
  Suwat, this is my friend, Miss Malee. 
  (สุวฒัน ์น่ีคือเพื่อนของผม คุณมาลี) 
 
 เม่ือมีการแนะน าใหบุ้คคลหน่ึงรู้จกักบัอีกบุคคลหน่ึง ผูท่ี้ไดรั้บการแนะน าจะทกัทาย

กลบัวา่ 
  How do you do?      Nice to meet you.  
                                        Glad to meet you.           
 และคู่สนทนากจ็ะกล่าววา่  
  How do you do?     Nice to meet you, too.    
                                        Glad to meet you.              
 
 

สวสัดี ยนิดีท่ีไดรู้้จกั  

สวสัดียนิดีท่ีไดรู้้จกัเช่นกนั 



ตวัอยา่งบทสนทนาในการแนะน าผูอ่ื้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
Situation 1 

 
 
 

 
 

 
Suda  :  Suwat, I'd like to introduce you my friend, Miss Malee. 
Suwat :  How do you do, Miss Malee? 
Malee :  How do you do, Mr.Suwat? 

 
Situation 2 

 
 

 
 
 
Wichai :  Mana, this is Malee, my friend. 
Mana  :  How do you do, Miss Malee? 
Malee :  How do you do, Mr. Mana? 

 

กจิกรรม 

 

 

รูปภาพ 

 

 

รูปภาพ 



ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 
 

Exercise   Fill in the blank with correct expression. 
 

1.  Busaba    : Suree, this is Dara. 
    Suree       :   Nice to meet you. 
 Dara       :   ____________________________ 

 
2.  Ta       :   Took,________________________ 
    Took       :   Hello, Tik. 
    Tik       :   Hi, Took. 

 
3.  Pom       :   Pook, this is Pom. 
    Pook       : ____________________________ 
    Pom       :   Nice to meet you too. 

 
4.  Mr.Joe     :   Mr.John, _____________________ 
    Mr.John    :   How do you do? 
    Mrs.Roger   :   How do you do? 

 
5.  Miss Agner      :  Mrs. Johnson, may I introduce you Mr. Anderson. 
     Mrs. Johnson    :   _______________________________________ 
     Mr. Anderson   :   _______________________________________ 
 



เร่ืองที ่3  การให้และสอบถามข้อมูลส่วนตัว 
               (Sharing Personal Data) 

 
เม่ือคู่สนทนาไดท้กัทายแลว้กจ็ะมีการพดูคุยและแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั การสอบถาม

ขอ้มูลส่วนตวัถือไดว้า่เป็นการท าความรู้จกักนัใหม้ากข้ึน ขอ้มูลส่วนตวัจะประกอบดว้ย ช่ือ นามสกลุ 
ช่ือเล่น วนั เดือน ปีเกิด อาย ุสัญชาติ ท่ีอยู ่ครอบครัว อาชีพ งานอดิเรก ฯลฯ 

 
1.  การถามช่ือ 
 A    :   What's your name?   คุณช่ืออะไร 
     B    :  My name is    (ช่ือผูต้อบค าถาม). 
   หรือ   I'm     (ช่ือผูต้อบค าถาม).  
 
2.  การถามช่ือบุคคลที่ 3  
     A    :   Who's that?   นัน่ใคร 
     B    :   He/She is  (ช่ือของบุคคลนั้น ๆ). 
 
3.  การถามวนั/เดือน/ปีเกดิ 
     A    :   When were you born?  คุณเกิดเม่ือไร 
     B    :   I was born on Oct 24, 1987.  
   (กรณีท่ีบอกวนัเกิดดว้ย ใหใ้ช ้Preposition on) 
               I was born in June, 1987. 
   (กรณีบอกเฉพาะเดือนเกิดใหใ้ช ้Preposition in) 
 
 
 



4.  การถามส่วนสูง/น า้หนัก 
 A    :   How tall are you?   คุณสูงเท่าไร 
 B    :    I'm 175 centimeters tall.  ฉนัสูง 175 ซ.ม. 
 A    :   How much do you weigh? คุณหนกัเท่าไหร่ 
     B    :   I weigh about 60 kilograms. ฉนัหนกั 60 กิโลกรัม 
 
5.  การถามสัญชาต ิ
     A    :   What is your nationality?  คุณมีสัญชาติอะไร 
     B    :   I'm Thai.    ฉนัสัญชาติไทย 
               I'm Canadian   ฉนัสัญชาติแคนาดา 
              I'm American   ฉนัสัญชาติอเมริกนั 
 
 6.  การถามทีอ่ยู่ 
     A    :  Where do you live?  คุณอาศยัอยูท่ี่ไหน 
     B    :   I live on Sukhumvit Road.   (ช่ือถนนใช ้Preposition “on”)  
              I live at 4 Sukhumvit Road. 
   (กรณีมีเลขท่ีขา้งบา้นและช่ือถนนใหใ้ช ้Preposition “at”) 
        I live in Chiangmai.  (ช่ือจงัหวดั ช่ือเมือง 
        I live in Bangkok.      ช่ือประเทศ ใหใ้ช ้Preposition “in”) 
        I live in Thailand.   
  
 7.  การสอบถามสถานทีท่ างาน 
     A :   Where do you work?  คุณท างานท่ีไหน 
     B :   I work in ABC Company.  ฉนัท างานท่ีบริษทั ABC 
     A :   What company do you work for? คุณท างานท่ีบริษทัไหน 
     B :   I work for ABC Company. ฉนัท างานท่ีบริษทั ABC 



 8.  การถามอาชีพการท างาน 
  A :   What do you do?   คุณท าอะไร 
  B :   I'm a teacher.   ฉนัเป็นครู 
  A :   I'm a doctor.   ฉนัเป็นหมอ 
    a 
    ค าตอบ คือ I'm          (ช่ืออาชีพ). 
    an 
 
 9.  การถามถึงสมาชิกในครอบครัว 
     A :   How many sisters and brothers do you have?  
   คุณมีพี่นอ้งก่ีคน 
     B : I have 2 sisters and a brother.  
   ฉนัมีพี่สาวสองคนและนอ้งชาย1 คน 
     A :   How many persons are there in your family?    

   ในครอบครัวคุณมีก่ีคน 
     B :   There are 5 persons in my family.     

   ในครอบครัวของฉนัมี 5 คน 
 
10.  การถามเบอร์โทรศัพท์/e-mail 

     A  :    Do you have any telephone numbers or an e-mail address? 
 B  :    Yes, I do. My telephone number is 02-3806871 and my mobile number 

is 081-8331140. My e-mail is (e-mail address ของแต่ละ บุคคล).       

 
 
 



ข้อสังเกต  
 การออกเสียงอ่านหมายเลยโทรศพัท ์จะอ่านทีละตวั ยกเวน้เลขท่ีซ ้ ากนั จะใช ้ค าวา่ Double 

ซ่ึงหมายเลข 0 จะใชค้  าวา่ oh แทนกไ็ด ้เช่น 
 081-8351140 อ่านวา่ oh - eight - one - eight - three - five - double one -four - oh 
 02-3806871   อ่านวา่ oh - two - three - eight - oh - six - eight - seven - one 

 
Situation 1 
 

 

  

 

 

  

 
 
 
    

 
 
 

 

 
 
 



Situation 2 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
กจิกรรม 

Exercise    Please introduce yourself briefly about 5-6 sentences. 
 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________  
 
 



เร่ืองที ่4   การใช้ภาษาทางกาย (Body Language) 
 

Body Language - the movement of your body that show what you are really feeling 
or thinking.  

ภาษากาย หมายถึงการเคล่ือนไหวในลกัษณะต่าง ๆ ของร่างกายท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีเรา
รู้สึกหรือคิด การใชภ้าษากายมีความแตกต่างกนัในแต่ละเช้ือชาติ ภาษาในเร่ืองของการแสดงท่าทาง
ไดแ้ก่ ทางสายตา การสัมผสัและการส่ือสารท่ีไม่ใชค้  าพดู แตกต่างไปตามวฒันธรรมของแต่ละ
ประเทศ จากการวนิิจฉยัของนกัจิตวิทยา มหาวทิยาลยัออ็กฟอร์ด ของ Dr. Peter Collett ในหนงัสือ 
Foreign Bodies ไดศึ้กษาความแตกต่างของการใชล้กัษณะท่าทางเม่ือรู้สึกต่ืนเตน้หรือแสดงอาการ
สบประมาท ส่วนชาวอิตาลี กรีก ฝร่ังเศส สเปนและโปรตุเกส จะแสดงลกัษณะท่าทางเพื่อตอ้งการ
เนน้ในส่ิงท่ีพวกเขาพดูหรือตอ้งการใหผู้อ่ื้นหนัมาสนใจ แมก้ระทัง่เม่ืออยูใ่นความเงียบ มือของพวกเขา
กจ็ะวุน่วายอยูก่บัการส่งขอ้ความดว้ยการส่งสัญญาณต่าง ๆ  

Here are some examples of body language. They are used by people in English-speaking 
countries. 

 
(ภาพเหล่าน้ีคือตวัอยา่งของการใชภ้าษากาย 

ซ่ึงน ามาใชโ้ดยผูค้นท่ีอยูใ่นประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง) 
   
 
 
 

     
What time is it?                                                   I don't know 

(เวลาเท่าไหร่แลว้)                                                 (ผมไม่ทราบ) 
 

 

 

รูปภ าพ 

 



 
 
 
 
 
 
 

Wish me luck!    (ขอใหฉ้นัโชคดี) 
 
 
 
 
 

 
 
     

            Walk arm - in - arm in public.                                      Show anger. 
                        (ควงแขนกนั)                                               (แสดงอาการโกรธ) 
 

 
 
 
 
 

 

   



 
 
 
 
 
      

                 Show affection in public.                    Indicate that you don't understand something. 
            (แสดงความรักในท่ีสาธารณะ)                         (แสดงอาการวา่ไม่เขา้ใจ) 
 
 

     
                               
 
 
 
 
                             Victory                                                  go up 
               (สัญลกัษณ์ของชยัชนะ)                     (เดินข้ึนไป) 

 

 
 
 
 

  

  



Examples of Body Language  
(ตัวอย่างของภาษาท่าทาง) 

 

sitting with legs crossed, foot kicking slightly  boredom  

(นัง่ไขวห่า้ง เตะเทา้ไปมาเลก็นอ้ย)    (แสดงอาการเบ่ือ) 

hand to cheek  (เอามือเทา้คาง)    thinking (ก าลงัใชค้วามคิด) 

touch, slightly rubbing the nose    lying, doubt, rejection 

(เอามือแตะจมูกแลว้ถูเบา ๆ)    (โกหก, สงสัย, ปฎิเสธ) 

tapping or drumming fingers     impatience  

(ใชน้ิ้วมือเคาะเป็นจงัหวะ)     (กระสับกระส่าย) 
 

In your country (ในประเทศของคุณ) 
 1. What gestures do you use to call a waiter in the restaurant? 
  (ใชท่้าทางอยา่งไรเม่ือจะเรียกพนกังานเสิร์ฟในร้านอาหาร) 
  Ans. Wave ours hands. 
  (ตอบ โบกมือ) 
 2. What gestures do you use to indicate, “Yes”  or  “No”? 
  (ใชท่้าทางอยา่งไรเม่ือจะตอบรับหรือตอบปฎิเสธ) 
  Ans.   Nod when refers "Yes" and shake one's head when we refers “No”. 
  (ตอบ กม้ศีรษะเม่ือตอ้งการตอบวา่"ใช่" และสั่นหวัเม่ือตอ้งการตอบวา่ "ไม่ใช่" 
 3. How much eye-contact is there between people talking to each other? 
  (มีการส่ือสารกนัทางสายตามากนอ้ยแค่ไหนเม่ือพดูคุยกนั) 
  Ans. They will gaze one another. 
  (ตอบ เขาต่างมองตากนั) 
 



 4.  How much eye-contact is there between strangers passing each other in the street? 
  (มีการส่ือสารกนัทางสายตามากนอ้ยแค่ไหน เม่ือคนแปลกหนา้เดินสวนกนับน ถนน) 
  Ans.  They don't look at one another. 
  (ตอบ  เขาไม่มองหนา้กนั)  
 5.  Do people stand close enough to touch when they are speaking? 
  (คนเรายนืใกลก้นัจนสัมผสักนัไดต้อนท่ีพดูคุยกนัหรือไม่) 
  Ans.  Yes, they do. 
  (ตอบ ใช่) 
 6.  Do people walk arm in arm in public? 

 (คนเราเดินเด่ียวแขนกนัในท่ีสาธารณะหรือไม่) 
 Ans. A few of them do. 
 (ตอบ มีไม่ก่ีคนท่ีท าเช่นนั้น) 
7.  Do people show affection in public? 
 (คนเราแสดงความรู้สึกรักใคร่ในท่ีสาธารณะหรือไม่) 
 Ans.  Some of them do. 
 (ตอบ บางคนท าเช่นนั้น) 
 

กจิกรรม 
1. ใหผู้ฝึ้กใชภ้าษากายเพื่อแสดงความหมายต่าง ๆ 
2. ใหผู้เ้รียนชมวดิีทศัน์ เร่ือง Our Town  Discovery  (มี VDO ประกอบดว้ย) 
3. ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 
 
 
 
 



Exercise 1   What might each picture mean? Match the picture with the    
                    sentences given. 

a. I don't know  b.   I know the answer. 
c. Wish me luck!  d.   This smells terrible. 
d. What time is it?  f.    I can't hear you. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปภาพ 

 

 

 

 

รูปภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 …….1.  Let's go up. 

 …….2.  Let's go down. 
 .........3.  Are you O.K.?  I'm O.K. 
 .……4.  You'll be killed. 
 …….5.  I can't breathe. I'm running out of air. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปภาพ 



เร่ืองที ่5   การพูดโทรศัพท์ (Telephone Conversation) 
 

การติดต่อส่ือสารทางโทรศพัทเ์ป็นวธีิการท่ีสะดวกและรวดเร็ว การรับและพดูโทรศพัท ์
โดยใชภ้าษาองักฤษดว้ยส านวนท่ีถูกตอ้งและชดัเจนตรงตามความตอ้งการของผูพ้ดูจะช่วยใหส่ื้อสาร
ไดเ้ขา้ใจตรงกนัตามวตัถุประสงค ์  ผูเ้รียนจึงตอ้งศึกษาค าศพัท ์ ส านวนและประโยคภาษาองักฤษ  
ในการสนทนาทางโทรศพัทใ์หเ้ขา้ใจและน าไปใชใ้นแต่ละสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ก่อนอ่ืนเราตอ้งทราบวธีิการใชโ้ทรศพัทป์ระเภทต่าง ๆ ท่ีมกัจะใชใ้นชีวติประจ าวนั มีดงัน้ี 
1. โทรศพัทบ์า้นหรือส านกังาน (home or office telephone) การใชโ้ทรศพัท ์ท่ีติดตั้งอยูท่ี่บา้น

หรือส านกังานเพื่อติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ นั้น มีวธีิการใชด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
                      Lift handset.                                               Listen for dial tone. 
                   (ยกหูโทรศพัทข้ึ์น)                        (ฟังเสียงสัญญาณ) 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
          Dial number.                                           Speak when connected. 
                 (กด/หมุนหมายเลข)                       (พดูเม่ือมีผูรั้บสาย) 

 
 
 
 
 
 

Replace handset. (วางหูโทรศพัท)์ 

 
ผูเ้รียนคงเขา้ใจวธีิการใชโ้ทรศพัทบ์า้นหรือส านกังานซ่ึงใชไ้ดไ้ม่ยาก    หลายคนคง คุน้เคย 

กบัการใชโ้ทรศพัทป์ระเภทน้ีอยูแ่ลว้ 
2. โทรศัพท์เคลือ่นที ่ (mobile phone หรือ cell phone) ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ การใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือท่ีเรามกัเรียกกนัวา่ “มือถือ” เป็นไปอยา่งแพร่หลาย ผูเ้รียนเกือบ ทุกคนคงจะ
คุน้เคยกบัการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยูแ่ลว้ ลองมาทบทวนอีกทีหน่ึงวา่ใชอ้ยา่งไร 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 Ensure the phone is switch on and in service.                       Enter the phone number. 
(ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดโทรศพัทมื์อถือแลว้            (กดหมายเลขโทรศพัท)์ 
 และใชก้ารได)้ 

 
 
 
 
 
 
                      Press dial key.                     Speak when connected. 
             (กดปุ่มต่อสายโทรศพัท)์                      (พดูเม่ือมีผูรั้บสาย) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
                
                            Press end key.                   Press dial key to answer the phone call. 
                          (กดปุ่มวางสาย)                   (กดปุ่มต่อสายเม่ือตอ้งการรับโทรศพัท)์ 
 

3.  การใช้โทรศัพท์สาธารณะ  ในปัจจุบนัโทรศพัทส์าธารณะมีอยูท่ ัว่ไปในท่ีต่าง ๆ เป็น
จ านวนไม่นอ้ย ผูเ้รียนคงเคยใชโ้ทรศพัทส์าธารณะมาแลว้ ลองทบทวนดูวา่ไดท้  าตาม   ขั้นตอน
เหล่าน้ีหรือไม่ 

 
 
 
 
 
               Lift handset.                                          Insert coins.                    
          (ยกหูโทรศพัทข้ึ์น)                                        (หยอดเหรียญ)  
 
 
 
 
 

  

 
 



 
 
 
 
 
      Listen for dial tone.                              Dial number. 
       (ฟังเสียงสัญญาณ)      (กดหมายเลข) 

 
 
 
 
 
 
 
 Speak when connected.                         Insert more coins if warning sign shows. 
    (พดูเม่ือมีผูรั้บสาย)                             (เติมเหรียญเพิ่มหากมีสัญญาณเตือนว่า    
                                                                เงินจะหมด) 

 
 
 
 
 
 

  

  



 
 
 
 
 
      Replace handset.                                           Removed unused coins. 
      (วางหูโทรศพัท)์                                         (หยบิเหรียญท่ีไม่ไดใ้ชคื้น) 

 
ค าศัพท์ที่ควรรู้เกีย่วกบัการใช้โทรศัพท์ 
Word Study 
ส านวนทีม่กัจะใช้ในการพูดโทรศัพท์ มดีังนี ้

 Sorry, I can't hear.  ขอโทษนะคะ/ครับ ดิฉนัไม่ไดย้นิเลยค่ะ/ครับ 
 Louder, please.   กรุณาพดูดงักวา่น้ีค่ะ/ครับ 
 Pardon?    ขอโทษวา่อะไรนะคะ/ครับ 
 He's not here now.  ขณะน้ีเขาไม่อยูค่่ะ/ครับ 
 My phone number is…… โทรศพัทข์องฉนัเหมายเลข........................... 
 Sorry, you've got a wrong ขอโทษค่ะ/ครับ คุณโทรผดิหมายเลขแลว้ค่ะ/ครับ 
          number.                              
 A phone line is busy.     สายโทรศพัทไ์ม่วา่ง 
 A telephone is out of order. โทรศพัทข์ดัขอ้งหรือเสีย 
 Who's calling?   ใครก าลงัพดู, ใครก าลงัโทรศพัท ์
 just a moment, please.              
 just a minutes, please.   

 

  

กรุณารอสักครู่  



การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone conversation) 
วธีิการสนทนาทางโทรศพัทต์อ้งใชค้  าศพัทแ์ละส านวนท่ีถูกตอ้งในกรณีต่าง  ๆ ดงัเช่นตวัอยา่ง

สถานการณ์ต่อไปน้ี 
 

Situation 1  
กรณีท่ีเราตอ้งการพดูดว้ยอยู ่ณ ท่ีนั้น 

 

 
 

 Suda  :   Hello. Can I speak to Wipa, please? 
 Malee :   Hello. Who's calling, please? 
 Suda  :   I'm Suda. 
 Malee :   Hold on, please 
 

Situation 2    
กรณีบุคคลท่ีเราตอ้งการพูดดว้ยไม่อยู ่ณ ท่ีนั้นและไม่ตอ้งฝากขอ้ความไว ้แต่วา่จะ โทรศพัท์

กลบัมาอีกคร้ังหน่ึง 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 Suda  :   Hello. This is Suda. Could I speak to Wipa, please? 
 Malee :   Sorry. She isn't in. Would you like to leave a message? 
 Suda  :   No, thank you. I'll call her later on. 
 Malee :   All right. Goodbye. 
 Suda  :   Thanks. Goodbye. 
 

Situation 3  
กรณีบุคคลท่ีเราตอ้งการพดูดว้ยไม่อยู ่ณ ท่ีนั้นและตอ้งฝากขอ้ความไว ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 Suda  :   Hello. Here's Suda speaking. Is Malee in? 
 Wipa  :   Sorry. She's out. Would you like to leave a message? 
 Suda  :   Yes, please tell her that I can't see her tomorrow. 
 Wipa  :   Alright, I'll tell her. 
 Suda  :  Thanks a lot. Goodbye. 
 Wipa  :   You're welcome. Goodbye. 

 

กจิกรรม 
 1.  ใหผู้เ้รียนจบัคู่สนทนาตามบทสนทนาและฝึกออกเสียงทั้ง 3 สถานการณ์ 
 2.  ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 
(3) 

 

Exercise 1 Complete each blank with one of the verbs given. 
 

 Replace  Dial  Listen  Speak  Enter 
 Remove  Ensure  Lift  Insert  Press 

 

1. ____________________ handset. 

2. ____________________ coins. 

3. ____________________ for dial tone. 

4. ____________________ number. 

5. ____________________ when connected. 

6. ____________________ handset after speaking. 

7. ____________________ unused coins. 

8. ____________________ the phone is switched on. 

9. ____________________ the phone number. 

            10. ____________________ dial key. 
 

Exercise 2 Complete this telephone conversation. 
 
Woman :                 (1)                  This is 02-3184596. 
Jack  : __________________  
Woman :  Sorry,  ________________                                                     
Jack  :  Oh! I'm Jack Reed. 
Woman :  Can I                 (4)                   for her, Mr. Reed? 
Jack  :  Yes. Could you tell Pam to             (5)             at 02-5618244. 



Exercise 3 Complete this telephone conversation. 
 

Pam :   Hello.                (1)                . 
Jack : Speaking. 
Pam :   Hi Jack.                (2)                  My mother told me that you            (3)           .                

and  wanted me to call back. 
Jack :   Oh, yes. Jim cannot go to the concert with me this Friday night  
  because he's a lot of work to finish for tomorrow meeting.  
               Would you like to go with? 
Pam :                   (4)                , but I can't. I have to work late this Friday. 
Jack :   Oh! That's too bad. Goodbye. 
Pam :                   (5)                . 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 



บทที ่ 2 
คุณรู้สึกอย่างไร 

                       (How do you feel ?) 
 

 สาระส าคญั 
การติดต่อสนทนาส่ือสารระหวา่งบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ จะมีความหลากหลายในอารมณ์  

เช่น  ดีใจ  เสียใจ  เขา้ใจ  พอใจ  ไม่พอใจ  การใหก้ าลงัใจ  ความสนใจ และไม่สนใจ  เป็นตน้ 
 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
เพื่อใหผู้เ้รียนใชภ้าษาองักฤษในการแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้  เช่น  ดีใจ  

เสียใจ  เขา้ใจ  พอใจ  ไม่พอใจ  การใหก้ าลงัใจ  ความสนใจ  และไม่สนใจ เป็นตน้ 
 

 ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี  1   ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นอยา่งไรบา้ง (How about  the  movie ?)                    
 เร่ืองท่ี  2   คุณสนใจอะไร (What are you interested in ?)                    
 เร่ืองท่ี  3   เสียใจดว้ยนะ (Sorry to hear that .)                    
 เร่ืองท่ี  4   ยนิดีดว้ย (Congratulations!) 
                   
 
 
 
 
 



= พึงพอใจ 

เร่ืองที ่ 1   ภาพยนตร์เร่ืองนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง  
  (How about the movie?) 

 
ในการสนทนาโดยทัว่ไป   เม่ือมีการพดูคุยสอบถามเร่ืองต่าง ๆ แลว้  การแสดงความชอบ 

ความไม่ชอบ หรือความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ เป็นเร่ืองธรรมดาและสามารถพบเห็นได้
โดยทัว่ไป  ค าศพัทท่ี์ใชแ้สดงอากปักริยาดงักล่าวขา้งตน้  จะประกอบดว้ยค าต่อไปน้ี 

 like   = ชอบ 
 dislike  = ไม่ชอบ 
 pleasant      
 pleased   
  unpleasant   = ไม่พึงพอใจ 
 
 กรณีท่ีเราชอบ จะใชใ้นรูปประโยคบอกเล่า  ยกตวัอยา่งเช่น 
  I like seafood.                            ฉนัชอบอาหารทะเล 
  I like to walk to school.             ฉนัชอบเดินไปโรงเรียน 
  I like dogs.                                 ฉนัชอบสุนขั 
 
 ในกรณีท่ีเราไม่ชอบ สามารถเขียนรูปประโยคเป็นประโยคปฏิเสธ โดยใช ้ Verb to 

do มาวางไวห้ลงัประธาน ตามดว้ย not น าหนา้กริยาแท ้ยกตวัอยา่ง เช่น 
  I don't like seafood.                    ฉนัไม่ชอบอาหารทะเล 
  I don't like to walk to school.     ฉนัไม่ชอบเดินไปโรงเรียน 
  I don't like  dogs.                       ฉนัไม่ชอบสุนขั 
 
 
 



 และสามารถใชค้  าวา่ dis ซ่ึงเป็นอุปสรรค (prefix) เติมหนา้ค ากริยาแท ้ เพือ่ท าเป็น 
ประโยคปฏิเสธไดเ้ช่นกนั เช่น  

  I dislike seafood.                          ฉนัไม่ชอบอาหารทะเล 
  I dislike to walk to school.           ฉนัไม่ชอบเดินไปโรงเรียน 
  I dislike dogs.                               ฉนัไม่ชอบสุนขั 
 
 นอกจากนั้น ยงัมีส านวนท่ีมกัใชใ้นการแสดงความรู้สึกพอใจและไม่พอใจอีกหลาย

ส านวน เช่น 
  That's great!        ยอดเยีย่มจริงๆ 
  That is bad.        แยจ่ริง 
  How wonderful!      วเิศษมาก 
  How awful!          แยม่าก 
  I am so pleased to hear that ฉนัดีใจท่ีไดท้ราบเร่ืองน้ี 
  I am afraid I don't like it.   ฉนัคิดวา่ฉนัไม่ชอบ 
  I love it./I enjoy it./I like it.  ฉนัชอบมนั 
  I am disappointed to see that. ฉนัผดิหวงัท่ีเห็นเช่นนั้น 

 
ยกตวัอยา่งเช่น  ในสถานการณ์ต่อไปน้ี 
 

Situation 1 
 
 
 
 
 

 



Suda   :  What do you think about the movie? 
Malee :  I don't like it, it make me unpleasant. And you?  
Suda  :  Wow! For me, I think it's  wonderful. I'm so pleased with this movie. 
  

Situation 2 
 
 
 
 
 

  Mana    : How is the movie? 
  Wichai    :    Well, it's O.K. How about your opinion? 
  Mana   :     It's a little bit fantasied. It's good for children. 
  Wichai   :     I agree.  
 
สุดากบัมาลีไปดูภาพยนตร์ดว้ยกนั สุดาชอบภาพยนตร์เร่ืองน้ีมาก เธอดูดว้ยความสนุกสนาน 

และพอใจกบัเงินและเวลาท่ีเสียไป ซ่ึงแตกต่างกบัมาลีซ่ึงไม่พอใจกบัภาพยนตร์เร่ืองน้ีเลย สุดาและ
มาลีสามารถใชส้ านวนต่อไปน้ีในการพดูได ้

Suda   :    I'm  so  pleased  with  this movie./This movie makes  me pleasant. 
Malee :    I'm  not  pleased  with  this movie./This movie makes  me  unpleasant. 
 

ส่วนสถานการณ์ท่ี 2 มานะและวชิยั ไปดูภาพยนตร์ดว้ยกนั เม่ือภาพยนตร์จบ มานะกถ็าม
วชิยัวา่เป็นอยา่งไรบา้ง วชิยัตอบวา่ใชไ้ด ้ แต่มานะตอบวา่เป็นเร่ืองจินตนาการมากไปหน่อย เหมาะ
ส าหรับเดก็ ซ่ึงมานะกเ็ห็นดว้ย 

 

 



 
 ผูเ้รียนจะเห็นวา่ การถามความคิดเห็นจะใชส้ านวนวา่  
  What do you think about……………………..? 
        คุณคิดวา่........................เป็นอยา่งไร 
   What is your opinion about …………………? 
        คุณมีความเห็นเก่ียวกบั.............................วา่อยา่งไร 
  How is (are)………………………………….? 
        …………………………..เป็นอยา่งไรบา้ง 
 

กจิกรรม 
 1.  ใหผู้เ้รียนชมวดิีทศัน์ เร่ือง What do you think? 
 2.  ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดั โดยการเขียนค ากริยา  like, dislike, pleased   และ   pleasant 

เติมในประโยคทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ 
 

Exercise 1    

Fill in the blank with verb "like" to make affirmative sentences. 
1. I ……………………… a cat. 
2. I ……………………… a mango. 
3. I ……………………… to dance. 
4. I …………..………… music. 
5. I ……………………… to listen to the radio. 

 
 
 
 



Exercise 2    

Change the Affirmative Sentence from Exercise 1 into Negative  Sentences. 
1. I …………….………… a cat. 
2. I ……………………… a mango. 
3. I ……………………… to dance. 
4. I …………..……..…….  music. 
5. I ………………………. to listen to the radio. 
 

Exercise 3  

Fill in the blank with the word   pleased or unpleasant. 
1. I am……………………….. to meet you today. 
2. I am……………………….. to hear that. 
3. I am……………………….. to see you. 
4. The present you gave me makes me ………………………… . 
5. The movie is so bored, it makes me…………………………… . 

 

เร่ืองที ่2   คุณสนใจอะไร  
 ( What are you interested in?) 
 
โดยทัว่ไป  บุคคลมกัมีความสนใจและไม่สนใจแตกต่างกนัไป  ค าศพัทท่ี์ใชบ้อกความสนใจ 

คือ ค าวา่ interested ตามดว้ยบุพบท in ซ่ึงประกอบดว้ยโครงสร้างประโยค ดงัน้ี 
 
 
 



 Subject + Verb to be + interested in + noun   (ค านามทีแ่สดงถงึส่ิงทีเ่ราสนใจ) 
                                            
ยกตวัอยา่งเช่น 
 I am interested in dancing.                       ฉนัสนใจเรียนเตน้ร า 
 She is interested in writing                         เธอสนใจในการเป็นนกัเขียน 
 We are interested in playing sports.  พวกเราสนใจในการเล่นกีฬา 
ซ่ึงประโยคท่ียกตวัอยา่งขา้งตน้อยูใ่นรูปประโยคบอกเล่า 
 
ในกรณีท่ีจะท ารูปประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธ ใหใ้ชค้  าวา่ not วางหลงั Verb to be 

ซ่ึงความหมายจะเปล่ียนเป็นส่ิงตรงกนัขา้มทนัที 
ยกตวัอยา่งเช่น 
 I am not interested in dancing.   ฉนัไม่สนใจในการเตน้ร า 
 She is not interested in writing.   เธอไม่สนใจในการเขียน 
 We are not interested in playing sports. พวกเราไม่สนใจในการเล่นกีฬา 
 
หากจะแสดงความไม่สนใจ อาจจะใชส้ านวนอ่ืน ๆ ไดอี้ก เช่น 
 I don't care (about/that)...............      ฉนัไม่ใส่ใจในเร่ือง........................ 
 I have no idea.    ฉนัไม่มีความคิด/ฉนัไม่รู้เร่ืองเลย 

 
ขอใหล้องศึกษาสถานการณ์ท่ีแสดงความสนใจและไม่สนใจในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 



Situation 1 
 
 
 
 

        
 
Suda  :    Hi. Malee, Are you free on Sunday afternoon? 
Malee :    Is it a special day? 
Suda   :    No. it's an usual day,    but I would like to ask you to do an  
   activity. 
Malee :    What's about it? 
Suda  : I will take you to a dancing club for an exercise.  I'm interested in      
                   dancing. And you? 
Malee :    I’m afraid I’m not  I'm interested in playing badminton.  
   May be, I’ll go with you  next time. 
Suda  :    O.K. Bye. 
Malee :    Bye. See you. 

 

 
 
 
 

 



Situation 2 
 
 
 
 

 
Wichai :    Hi, Mana. What are you doing? 
Mana  :    I'm preparing the project work of English  subject. I've to send it  

   next  week. 
Wichai :    I'm not interested in English. I'll do the project work in the Social    
                    Development. What topic should I do?  
Mana  :    I have no idea. 
Wichai :    I think I'll take an advise from Miss Kaewta tomorrow. 
Mana  :    That's a good idea.  
Wichai :    Thanks. Bye. 
Mana  :    See you. 

 

กจิกรรม 
1. ใหผู้เ้รียนฝึกสนทนาโดยการพดูและเขียนตามบท Situation ขา้งตน้  
2. ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 

 



Exercise  

Read Situation 1 and 2 again, then answer the questions. 
 
1. When did situation 1 happened? 
 ____________________________________________________  
 
2. Who likes to dance? 
 ____________________________________________________  
 
3. What is Malee interested in? 
 ____________________________________________________  
 
4. What is Mana doing? 
 ____________________________________________________  
 
5. In which subject will Wichai do the project work? 
 ____________________________________________________  

 

เร่ืองที ่3   เสียใจด้วยนะ (Sorry to hear that.) 
    
ในชีวติประจ าวนั การแสดงความเสียใจต่อเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีสูญเสียของบุคคล เป็น 

มารยาททางสังคมท่ีพึงปฏิบติัต่อกนั ผูพ้ดูจึงตอ้งใชค้  าพดูและส านวนท่ีแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อ
ผูสู้ญเสียท่ีอยูใ่นอารมณ์เศร้าใหผ้อ่นคลายและเกิดก าลงัใจในการต่อสู้และด ารง ชีวติต่อไป 

 
 



ค าพดูและส านวนท่ีมกันิยมใช ้ ไดแ้ก่  ค าวา่   
 Sorry.  
 I'm so sorry. 
ยกตวัอยา่งเช่น 
มาลีเป็นเพื่อนรักกบัสุดา วนัหน่ึงมาลีไดรั้บทราบข่าวจากวนิดาวา่ คุณพ่อของสุดาเสียชีวติ  

มาลีจึงไดโ้ทรศพัทถึ์งสุดา เพื่อแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียคุณพ่อ การสนทนาจะประกอบดว้ย
ถอ้ยค าดงัต่อไปน้ี 
 Malee :   Hello, Suda. Wanida had just told me that your father  passed away yesterday 

morning. I'm so sorry about that. 
 Suda :   May I apologize for not telling you about that yesterday. I'm so confused                             

with it. 
 Malee :   Don't worry. Be calm and do the best thing for him.  
 Suda :  Thank you very much. I will. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
นอกจากน้ียงัสามารถใชส้ านวนค าวา่ sympathy แสดงความเศร้าโศกเสียใจไดด้ว้ย  เช่น   
 It's my sympathy to hear that your father  passed away.   
 I deeply regret. 
 

 



นอกจากแสดงความเสียใจ ยงัสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจ ปลอบใจและใหก้ าลงัใจ
ในโอกาสต่าง ๆ ซ่ึงส านวนท่ีมกัจะใช ้ไดแ้ก่ 

 Don't worry.   ไม่ตอ้งกงัวล 
 Cheer up.    สู้ ๆ 
 Take it easy.   ใจเยน็ ๆ ไว ้
 Relaxed.     ท าใจใหส้บาย 
 You will be fine.   เด๋ียวกดี็เอง 
 Well done.     ท าไดดี้มาก 
 You did a good job.  ท าไดดี้มาก  
ลองศึกษาสถานการณ์กรณีตวัอยา่งต่าง ๆ และพยายามท าความเขา้ใจวกีารใชส้ านวนตาม 

สถานการณ์นั้นๆ 
 

Situation 1 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



 Mana : Malee, I had broken your keyboard. 
 Malee  :    Don't worry. I'll have it repaired tomorrow. 
 Mana  :    And how about your examination next week.  
 Malee    :    Oh! I've not finished Book II yet. It's really difficult to understand all the 

content. 
 Mana :   Take it easy. I can explain and summarize some content to you this evening. 
 Malee    :   Thanks a lot for your kindness. 
 Mana     :   Don't mention it.  

 
Situation 2 

 
 
 
 
 
 

 
 Wichai   :   Bravo! At last, Suda is the winner. 
 Mana   :   She did a good job. We should have a little party tonight.  
 Wichai   :   Sure. Keep it in secret. We'll make her a big surprise! 

 
 
 

 



ในสถานการณ์ท่ี 2 เป็นการแสดงความดีใจหรือความยนิดีในโอกาสต่าง ๆ ซ่ึงมีส านวนท่ี 
เก่ียวขอ้ง เช่น 

  Bravo!   ไชโย 
  Congratulations!  ยนิดีดว้ย 
  Well done!  ท าไดดี้มาก 
  Happy Birthday!  สุขสันตว์นัเกิด 
  Merry Christmas! สุขสันตว์นัคริสตม์าส 
  Happy New Year! สุขสันตว์นัปีใหม่ 

etc. 
 

กจิกรรม 
 1. ใหผู้เ้รียนจบัคู่สนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดงัตวัอยา่ง ทั้ง 2 สถานการณ์ 
 2. ใหฝึ้กเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณ์ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั โดยก าหนด ช่ือและ

ส่ิงท่ีสนทนากนัดว้ยตนเอง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 

 

Exercise   Read the Conversation below, then answer the questions. 
  
 Wichai : Hi. What happened to your arm? 
 Mana :    It hurt while I was playing basketball yesterday. 
 Wichai :    That's too bad. How did you do that?  
 Mana :    I fell down as I was running to get the ball. 
 Wichai :    Oh dear! You have to stop playing basketball for a while,  
   won't you? 
 Mana :    Yes, l won't be able to play for two months.  
 Wichai :    Sorry about that. 



1. Who had an accident?             
 ____________________________________________________  
2. When did the accident happen? 
 ____________________________________________________  
3. How did the accident happen? 
 ____________________________________________________  
 
4. Who had to stop playing basketball? 
 ____________________________________________________  
5.    How did his friend feel?        
 ____________________________________________________  

 

เร่ืองที ่ 4   ยนิดด้ีวย (Congratulations!) 
    
การแสดงความยนิดีกบัเพื่อน  ๆ และผูใ้หญ่ในโอกาสท่ีบุคคลนั้น ๆ ไดรั้บความเจริญกา้วหนา้

ในหนา้ท่ีการงานและอาชีพ  ตลอดจนการไดเ้ล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน  เป็นมารยาททางสังคมท่ีผูมี้น ้าใจ
พึงปฏิบติัต่อกนั 

ส านวนท่ีใชใ้นการแสดงความยนิดี ไดแ้ก่ ค าวา่ Congratulations! หรือค าวา่  
Congratulations on your……………!  เป็นตน้ 

 

Situation 1 
สุดาท างานท่ีบริษทั ABC และไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน มาลีซ่ึงเป็น เพื่อน

สนิทของสุดาตอ้งการแสดงความยนิดี การสนทนาจะประกอบดว้ยถอ้ยค าต่อไปน้ี 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 Malee :     Hi. Suda. I have heard a good news about you. 
 Suda :     Hi. Malee. What's about? 
 Malee :     Have you been promoted to be a General Manager of the company recently? 
 Suda :     Yes, I have. 
 Malee :     Congratulations on your promotion! 
 Suda :     Thank you. 

การแสดงความยนิดี  นอกจากจะใชใ้นการไดรั้บเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึนแลว้  ยงัใชใ้น 
โอกาสท่ีบุคคลประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจหรือการชนะเลิศในการแข่งขนัต่าง ๆ  ได ้เช่นกนั  
ยกตวัอยา่ง  เช่น 

  Congratulations on your prosperous business! 
         ขอแสดงความยนิดีท่ีกิจการประสบความส าเร็จ 
  Congratulations on your success to pass the exam! 
        ขอแสดงความยนิดีท่ีสอบผา่น 
 
นอกจากการแสดงความยนิดีแลว้ ยงัมีการแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆอีก ซ่ึงมกัใช ้

ส านวนต่างๆดงัน้ี 
  I'm glad that you can come. ฉนัดีใจท่ีคุณมาได ้
  I'm so pleased to see you. ฉนัดีใจมากท่ีไดพ้บคุณ 
  I'm glad to hear from you. ฉนัดีใจท่ีไดท้ราบข่าวคราวจากคุณ 

 



  That's great.                                 ยอดมาก 
  How wonderful!             วเิศษมาก 
  Marvelous!   วเิศษจริงๆ 
  Well done.   ท าไดดี้มาก 
  You did a good job.  คุณท าไดดี้มาก 

 
ลองศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีใชส้ านวนการแสดงความดีใจในโอกาสท่ีแตกต่างกนั ดงัตวัอยา่ง 

Situation 2 
 
 
 
 
 
 

 
 Kaewta : Good evening, Wichai. Where's Suda?  
 Wichai    :   Good evening, Miss Kaewta. Suda is over there, at the table where Malee    
       is sitting. I'll go to tell her that you have arrived.   
 Kaewta  :   Thank you, Wichai. 
 Wichai   :   You're welcome. 
 Suda  :   Good evening, Miss Kaewta. I'm glad that you can come. 
 Kaewta  :   I'm willing to. I'm glad to hear that you've well done. You've got the highest 

marks in English.   
 Wichai :    Thank you for your kindness.    

 



Situation 3 
 
 
 
 
 
 

 Mana :      Suda, I'm sorry, I have to leave now. 
 Suda :      Thank you for coming here. It's great that you join my party. 

 Mana :   It's a nice party. All the food are very delicious. The music is also  
   beautiful.  

 Suda :      Thanks. Good night. 
 Mana :      Good night. 
 

กจิกรรม 
 1.  ใหผู้เ้รียนจบัคู่สนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดงัตวัอยา่ง ทั้ง 3 สถานการณ์ 
 2.  ใหฝึ้กเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณ์ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั โดยก าหนดช่ือและ

ส่ิงท่ีสนทนากนัดว้ยตนเอง 
 3.  ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 

 



Exercise   Complete this conversation. 
Mana        :                           (1)                .   I know you could done it.  
Amnach    :                    (2)                .  I must say I am very happy. 
Mana        :   Of course. I know                 (3)                .I'm sure you'll do   

   it better next time. 
Amnach    :                   (4)                . I'll try to do my best. Goodbye. 
 Mana        :                  (5)                .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
คุณคดิอย่างไร 

                      (What do you think?) 
 

 สาระส าคญั 
ในชีวติประจ าวนัของมนุษย ์ การพดูแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแสดง 

ความคิดเห็น ความตอ้งการ ตลอดจนการเสนอขอความช่วยเหลือและบริการผูอ่ื้นเป็นส่ิงจ าเป็นและ
ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผูพ้ดูจะตอ้งศึกษาค าศพัท ์ส านวนและมารยาททาง
สังคมในการสนทนากบัผูอ่ื้น เพื่อใหคู่้สนทนารับรู้และเขา้ใจไดต้รงกนัและเกิดมิตรภาพท่ีดีต่อกนั 
 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
ผูเ้รียนใชภ้าษาองักฤษในการพดูแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการ รวมทั้งการเสนอขอ

ความช่วยเหลือและบริการผูอ่ื้นได ้
 

 ขอบข่ายเนือ้หา 
   เร่ืองท่ี 1 ฉนัควรสวมใส่ชุดไหนดีส าหรับงานเล้ียงตอ้นรับ 
   (Which dress should I wear to the welcome party?) 
    เร่ืองท่ี 2    เดินซ้ือของ (Shopping) 
 เร่ืองท่ี 3    การใหบ้ริการดา้นต่างๆ (Various Services) 
 เร่ืองท่ี 4    ขอโทษ (Excuse me.) 

 
 

 



ในความคิดเห็นของฉนั......... 

เร่ืองที ่1   ฉันควรใส่ชุดไหนดสี าหรับงานเลีย้งต้อนรับ   
 (Which dress should I wear to the welcome party?) 
        
เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจ  าเป็นส าหรับมนุษย ์ โดยเฉพาะการแต่งกายไปใน 

งานเล้ียงต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัโอกาสและสถานท่ี 
 
ส านวนท่ีใชส้อบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ไดแ้ก่ 
 What do you think about…...................? 
 คุณคิดอยา่งไรเก่ียวกบั ............................ 
 Do you have any idea about…………….? 
 คุณมีความคิดเห็นเก่ียวกบั.....................หรือไม่ 
 Do you agree that…………………..? 
 คุณเห็นดว้ยกบั........................หรือไม่ 
 
 ส านวนท่ีใชต้อบ ไดแ้ก่ 
 In my opinion, ………………             
 In my point of view, ………... 
 I think so.                        
 I agree with you.     
 I don't think so.       
 I disagree. 
 I have no idea.                              ฉนัไม่มีความเห็น 
 
  

ฉนัเห็นดว้ย                          

ฉนัไม่เห็นดว้ย                                  



สุดาไดรั้บเชิญไปงานเล้ียงตอ้นรับของบริษทั ในบทสนทนาสุดาไดป้รึกษากบัมาลีเพื่อนรัก 
เพื่อขอความเห็นวา่ควรจะสวมใส่ชุดไหนไปงานดงักล่าวดี 

 

Situation 1 
 
 
 
 

 

 Suda :    I have nothing to wear to the welcome party. 
 Malee   :    Oh Dear, that's not true. You have a lot of dresses. How about your black  

dress? 
 Suda     :   That long black dress? It's too elegant. I want to wear something casual. 
     What do you think about the pretty yellow dress? 
 Malee  :    That's a good idea. It's nice. 
 Suda    :    So, you think I should wear the yellow dress? 
 Malee  :    I think so. You will look very attractive.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

อีกตวัอยา่งหน่ึง คือ สุดาสนทนากบัมาลีเก่ียวกบัการพกัอาศยั สุดาสอบถามมาลีวา่เธอชอบ
อยูใ่นเมืองหรืออยูช่านเมือง มาลีไดแ้สดงความคิดเห็นวา่เธอชอบอยูช่านเมืองมากกวา่อยูใ่นเมือง   
ต่อไปน้ี คือบทสนทนาระหวา่งสุดาและมาลี 
 

Situation 2 
 
 
 
 

  
 
 Suda    : Where do you like to live  in the city or in the rural? 
 Malee  :    In my opinion, I like to live in the rural because there is no traffic jams and 

the weather is good for our health. 
  Suda    :    I think so. 

 
 

 

 



กจิกรรม 
 1.  ใหผู้เ้รียนจบัคู่สนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดงัตวัอยา่ง ทั้ง 2 สถานการณ์ 
 2.  ใหฝึ้กเขียนบนสนทนาทั้งในสถานการณ์ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั โดยก าหนดช่ือและ 

ส่ิงท่ีสนทนาดว้ยตนเอง 
 3.  ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 

 

Exercise   Read the conversation, then answer the questions. 
 

Interviewer : Excuse me. I'm doing a survey about mobile phones. Can I ask you a few  
questions? 

 Preecha          :    Yes, of course. 
 Interviewer    :    How often do you use your mobile phone? 
 Preecha          :    All the time, I enjoy talking with my friend. 
 Interviewer    :    And do you use any other options on your phone? Like SMS or ….. 
 Preecha          :    Oh! I often sent SMS. It's cheaper. And sometimes I take photos and send  

them to my friends. 
 Interviewer    :    Anything else?  
 Preecha          :    Oh yes! My parents often call me on mobile phone when I'm out at night.    

They like to know if I'm safe. 
 Interviewer    :    Do you have any problems with your phone? 
 Preecha          :    Yes. The large bill at the end of the month. 
 
 
 
 
 



1. Who is the interviewer? 

____________________________________________________  
                                                                                                                      
2. What is the interview about? 

____________________________________________________  
              
3. How often does Preecha use his mobile phone? 

____________________________________________________  
              
4. What options does he use? 

____________________________________________________  
              
5. What are problems of Preecha for using the mobile phone? 

____________________________________________________  
              

เร่ืองที ่2   เดนิซ้ือของ (Shopping) 
    
การใชชี้วติประจ าวนัของคนเราตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการจบัจ่ายใชส้อยไม่วา่จะเป็นอาหาร 

เคร่ืองด่ืม เส้ือผา้และของใช ้ตลอดจนยารักษาโรค 
สถานท่ีท่ีคนนิยมไปจบัจ่ายซ้ือของ ไดแ้ก่ ร้านคา้สะดวกซ้ือ (a convenience store) และ

หา้งสรรพสินคา้ (a department store)  เม่ือมีลูกคา้เขา้ไปในร้าน พนกังานจะสอบถามความตอ้งการ
ของลูกคา้เพื่ออ านวยความสะดวกในการจบัจ่ายซ้ือของไดเ้ร็วข้ึน 

  
 
 



ส านวนท่ีใชถ้าม เม่ือใหบ้ริการ เช่น 
 What can I do for you?  ฉนัจะช่วยอะไรคุณไดบ้า้ง 
 What are you looking for?  คุณก าลงัมองหาอะไรอยู ่
 Can I help you?                  
 May I help you? 
 Do you need some help?  คุณตอ้งการความช่วยเหลือรึเปล่า 
 If you need anything, please tell me.    ถา้ตอ้งการอะไรโปรดบอก 
 If you need anything, please let me know. นะครับ/ค่ะ 

 
ในกรณีท่ีพดูใหสุ้ภาพจะใชก้ริยารูป would หรือ could 
 
ส านวนท่ีใชต้อบ เช่น 
 I'm looking for……………………..       ฉนัก าลงัหา............................อยู ่
 I want……………………………....       ฉนัตอ้งการ................................ 
 Certainly. I want…………………...    แน่นอน ฉนัตอ้งการ.................. 
 Yes, of course. I'm looking for….…       แน่นอน ฉนัก าลงัมองหา........... 

 

Situation 1     At the Department Store 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉนัจะช่วยคุณไดไ้หม 

 



 Salesgirl  :    Hello.  What can I do for you? 
 Malee  :    Hello. I'm looking for a jacket. 
 Salesgirl  :    How about this one? 
 Malee     :    What size is it? 
 Salesgirl    :    It's a large size. 
 Malee     :    Can I try? 
 Salesgirl    :    Sure. 
 Malee     :    It's a little bit large. 
 Salesgirl    :    This is a medium size. 
 Malee     :    Medium size will do. I will take the black one. How much is it? 
 Salesgirl    :    Twenty-five dollars 
 Malee     :    Here's the money. 
 Salesgirl    :    Please wait for a moment. ……….. 
                      Here's your jacket and change. 
 Malee     :    Thank you. 
 Salesgirl    :    You're welcome. 
 

Situation 2     At the Jewelry Shop 
 
 
 
 
 
 



 Salesgirl   :     Good morning. What can I do for you, Miss? 
 Miss Kaewta :  Of course. I'm looking for a set of emerald earrings, ring and 

necklace. 
 Salesgirl            :    Which design would you like, the classic, the modern or the fancy  one?  
 Miss Kaewta     : Could I look around first, then I'll decide. 
 Salesgirl            :    Certainly, Miss. If any set meets your consideration, please let me  

know. 
 Miss Kaewta     : Sure! 

……….. After 10 minutes past ………… 
 Salesgirl            :    Hello!   I would like to see these two sets, the small one at              

the right  corner and the medium one in the middle of the     
showcase. 

 Salesgirl            :    A moment, please. Here you are. You can try both. 
 Miss Kaewta     : Umm…I prefer the small one. I think it will get along well with my  

night silk dress. How much is it? 
 Salesgirl            :    Full prize is 78,000 baht. You'll get the discount of 10%. So it will 

cost you 70,200 baht. 
 Miss Kaewta     : Can I pay with credit card? 
 Salesgirl            :     Of course. 
 Miss Kaewta     : Here you are. 
 Salesgirl            :     Wait a minute, please. 
      ………………..………… 
 Salesgirl            :     Here your emerald set and credit card. Please sign the slip.   Thank 

you and come here again. 
 Miss Kaewta     : I will. Goodbye. 
 Salesgirl           :     Goodbye. 



 กจิกรรม 
 1.  ใหผู้เ้รียนจบัคู่สนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดงัตวัอยา่ง ทั้ง 2 สถานการณ์ 
  2. ใหฝึ้กเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณ์ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั โดยก าหนดช่ือและ 

ส่ิงท่ีสนทนากนัดว้ยตนเอง 
  3. ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 

 

 Exercise   Read the conversation, then answer the questions.  
  

 Waiter : Could I help you, Madame 
 Siriporn : Yes, please. I'm hungry. What is your advice? 
 Waiter : Today specials are hot curry with fish ball, fried rice with garlic pork 

sausages and super fried noodle with seafood gravy. What would you like,  
Madame 

 Siriporn :  Um… Fried rice with garlic pork sausages, please. Will I have a small 
Tomyamkung as well.    

 Waiter :   Certainly, Madam. And what would you like for drink, soft drink  or coffee 
or Chinese tea? 

 Siriporn : I prefer cold water. 
 Waiter : Is that all, Madame? 
 Siriporn : Correct. 
 Waiter : All right. I'll read your list again. One fried rice with garlic pork sausages, a 

small Tomyamkung and cold water, right. 
 Siriporn : Correct. 
 Waiter : I'll serve you just a minute. 

 
 
 



1.  Where is Siriporn? 
 ________________________________________________________ 
                                                                                                                                  
2.  What are special for today? 
 ________________________________________________________ 
                                                                                                                               
3.  What does Siriporn order? 
 ________________________________________________________ 
                                                                                                                               
 4.  What does she take for drink? 
 ________________________________________________________ 
         
5.  How long does it take for her meal to be served?  
 ________________________________________________________ 
                                                                                                                 

เร่ืองที ่3   การให้บริการด้านต่าง ๆ (Various Services) 
    
  สถานีต ารวจเป็นสถานท่ีท่ีจะใหบ้ริการในดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ 

ประชาชน เช่น ปัญหาเก่ียวกบัการประสบอุบติัเหตุ การถูกเอารัดเอาเปรียบเร่ืองค่าจา้ง ของหาย  
เป็นตน้ สถานทูตเป็นสถานท่ีส าหรับติดต่อและใหบ้ริการแก่ผูท่ี้เดินทางไปในประเทศนั้น ๆ 

ลองมาดูสถานการณ์การท าหนงัสือเดินทาง (Passport) สูญหายระหวา่งการเดินทางไป
ต่างประเทศของสุดาวา่จะแกปั้ญหาอยา่งไร 

 
 
 



Situation 1  At the police station 
 
 
 
 

 
 

 

 Suda    :     Malee, I lost my passport. What can I do? 
 Malee    :     You should go to the police station to inform about this matter. 
 Policeman  : Good morning, Madame. Are there anything I can do for you? 
 Suda      :    Good morning, Sir. I lost my passport at the bus terminal.  
 Policeman :     When did it happen?   
 Suda  :     It was yesterday night about 10 o'clock.   
 Policeman  :  What's your name? 
 Suda  :  I'm Suda Boonma. 
 Policeman :  Let me see your I.D. card, please. 
 Suda  :    Here it is. 
 Policeman :    Where do you stay? 
 Suda  :    I stay in King Street near the central market. 
 Policeman  :    Here's police record. You should bring this record to the  embassy to 

reissue your passport. 
 Suda  :    Thank you very much, goodbye. 
 Policeman :    You're welcome. 

 

 



หลงัจากสุดาไปแจง้ความวา่ Passport สูญหาย และต ารวจไดบ้นัทึกขอ้ความรับแจง้       
ของหายไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้และไดแ้นะน าใหสุ้ดาน าบนัทึกแจง้ความไปท่ีสถานทูตเพื่อขอท าหนงัสือ
เดินทางใหม่ หลงัจากนั้นสุดาจึงไดเ้ดินทางไปท่ีสถานทูต  

 

Situation 2  At the Embassy 
 
 
 
 

 
 

 

 Receptionist     :   Sawasdee Ka, anything can I do for you, Madame? 
 Suda            :   I'm so glad, you can speak Thai. 
 Receptionist     :  Oh!  I can speak and understand Thai just a little bit. 
 Suda   :   I've lost my passport yesterday and I went to the police station  to 

inform  the matter. This is the police record. 
 Receptionist :   Please wait for a few minutes. I will ask Mr. John at the consular 

Section to help you. 
 Suda     :   Thank you for your help. 
 Receptionist :    It's my pleasure. 

 
 
 
 



ต่อจากนั้น สุดาไดพ้บกบัคุณจอห์น  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกงสุลท่ีจะช่วยออกหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ให ้
 John  :   Hello. What can I do for you? 
 Suda  :   Hello. I need your help. Yesterday I lost my passport.  This is the police   

record. 
 John  : Don't worry; you can get a new one. You should fill the data   In the 

application form, the attach with these documents. 
      Police   record 
      Census registration 
      I.D. card 
      2 of your photographs, size 2  1/2 inch. 
 Suda  : When will I get my new passport? 
 John  : About five days. 
 Suda  : Thank you very much for your kindness. 
 John  : You're welcome. 

 
นอกจากน้ีการใชบ้ริการสถานีต ารวจและสถานทูตแลว้ ยงัมีสถานท่ีอ่ืนซ่ึงเราเขา้ไปใช้

บริการบ่อย ๆ คือ  ธนาคาร (bank)   และท่ีท าการไปรษณีย ์(post office)  ขอใหศึ้กษาสถานการณ์ใน
การใชบ้ริการดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



Situation 3  At the bank 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Malee :  Good morning, Suda. I'm going to the bank. Would you like to join me? 
 Suda : Of course, I would like to open my account too. 
                                  ...................................................... 
  Teller  :   Good morning. What can I do for you? 
  Suda :    I would like to open my account. 
  Teller :   Fill out this form, please. Sign your name here. 
  Suda :   I would like to deposit two hundred U.S. dollars for this new account. 
  Teller :   Please fill out the deposit slip. 
                                 ...................................................... 
  Teller :   Here's your account, please check your name again. 
  Suda :   That's correct. Thank you. 
  Teller :   You're welcome. 
 



Situation 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Male :   I would like to withdraw and transfer 300 U.S. dollars to my mother's 
account. What should I do? 

 Teller :  Please fill out the withdrawal form, then fill out this transfer form;         
filling  your mother's account number. 

 Malee :   How much do I have to pay for the bank charge? 
 Teller :   10 U.S. dollars.  
 Malee :   Here you are.  
 Teller :   This is your receipt. 
 Malee :   Thank you. 
 Teller :    You're welcome.     
 
 



Situation 5  At the post office. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Suda : Hi, Malee. What are you doing today? 
 Malee : Hi, Suda. I'm going to the post office. Last night I wrote a  letter to my 

family.                     
 Suda : Oh! I would like to send a parcel and buy stamps, too. 
 Malee : Let's go. 
                                 ...................................................... 
 Teller : What can I do for you madam? 
 Malee : I would like to send this letter to Thailand. How much will I pay for  a 

stamp? 
 Teller : Two U.S. dollars. Here it is. 
 Malee : Thank you. 
 Teller : You're welcome. 

 

 



Situation 6 
 
 
 
 

 
 Suda : Excuse me, I would like to send this parcel to Thailand. 
 Teller : Let me weigh your parcel. 
 Suda : How many days does it take from here to Thailand? 
 Teller : About a week by air. 
 Suda : How much do I have to pay? 
 Teller : 4 U.S. dollars. 
 Suda : O.K. Thank you. Can I have an aerogramme and a postcard, please.? 
 Teller : Here you are. It's 2 U.S. dollars. 
 Suda : Thank you. Goodbye. 
 Teller : You're welcome 

 
การใชภ้าษาในการน าเสนอใหบ้ริการและการตอบรับ จะมีภาษาและส านวนท่ีมกัใช ้ดงัน้ี 
1. ผูใ้หบ้ริการมกัจะเสนอใหบ้ริการ โดยใชส้ านวนดงัน้ี 

   May I help you?  
   Can I help you? 
   What can I do for you? 
   If you need anything, please tell me. 
   If you want something, let me know. 
 



2. ผูรั้บบริการโดยใชส้ านวนดงัน้ี 
   Yes, please. 
   Yes, of course. 
   Sure. 
   Of course. 
   Certainly. 
   I need ………. . 
   I want ………. . 
3. การกล่าวขอบคุณ โดยใชส้ านวนดงัน้ี 
   Thank you. 
   Thank you for your help. 
   Thank you very much for your kindness. 
4. การตอบรับการขอบคุณส าหรับผูใ้หบ้ริการ ใชส้ านวนดงัน้ี 
   You're welcome. 
5. การตอบรับการขอบคุณส าหรับคนท่ีคุน้เคยกนั ใชส้ านวนดงัน้ี 
   It's my pleasure. 
   Don't mention it. 
   It doesn't matter. 
   Don't worry. 
   Forget it. 
6. การขอความช่วยเหลือตอ้งกล่าวพดูแทรกอยา่งสุภาพ โดยใชส้ านวนดงัน้ี 
   Excuse me,  ......................……………….  

 
 
 



กจิกรรม 
 1. ใหผู้เ้รียนจบัคู่สนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดงัตวัอยา่ง ทั้ง 6 สถานการณ์ 
 2. ใหฝึ้กเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณ์ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั โดยก าหนดช่ือและ 

ส่ิงท่ีสนทนากนัดว้ยตนเอง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 

 

Exercise 1 Read the conversation, then answer the questions. 
 
 Suda :   Excuse me,  do you know where the police station is? 
 Woman : Sorry,  I don’t.  I’m not from this city. 
 Suda : Thanks anyway. 
 Man : Can I help you, Miss? 
 Suda : Oh,  yes.  Can you tell me how to get to the police station? 
 Man : Walk up this road about two blocks.  When you get to Saint  Bernard road, turn 

right.  It’s beside the post office. 
 Suda : O.K. Go up this street and turn right at Saint Bernard road.  It’s next to the post 

office. 
 Man : That’s correct. 
 Suda : Thank you very much. 
 Man : No  problem. 

 
1. Who wants to go to the police station? 
 ________________________________________________________ 
          
2. Can the woman show her the way to the police station? Why? 
 ________________________________________________________ 



3. Who can tell her the way? 
 ________________________________________________________ 
 
4. Where is the police station? 
 ________________________________________________________ 
5. How can we go to the police station? 
 ________________________________________________________ 
 

Exercise 2     Read the conversation, then answer the questions. 
 

Suda               :   Excuse me, please.  Will flight TG 2008 arrive at terminal C? 
Airline Staff    :     Yes, it will. 
Suda               :      Is terminal C in this building? 
Airline Staff   :      No, it is not. It's in the next building. 
Suda               :      Could you tell me the way to terminal C, please?   
Airline Staff   :      Walk along. When you see the sign "EMERGENCY", turn left. Then, follow 

the blue arrow on the floor until you see the sign  “Entrance to  Terminal C” 
on your right. 

Suda               :      Thank you. 
Airline Staff   :      No problem. You should hurry up.  Flight TG 2008 is landing now. 
Suda               :  Thanks again. 
Airline Staff   :  You're welcome.                                   

 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Where does this situation happen? 
 ________________________________________________________ 
2.  Who does Suda ask? 
 ________________________________________________________ 
3.  Where will TG2008 arrive? 
 ________________________________________________________ 
4.  Is terminal C in that building? 
 ________________________________________________________ 
5.  Which arrow Suda follow? 
 ________________________________________________________ 
 

เร่ืองที ่4   ขอโทษ (Excuse me.) 
    
เวลาท่ีเราตอ้งการสอบถามหรือพดูแทรกระหวา่งท่ีคนอ่ืนก าลงัพดูอยู ่ ตามมารยาทแลว้ เรา

ตอ้งกล่าววา่ Excuse me. (ขอโทษที) ก่อน ลองศึกษาสถานการณ์ต่อไปน้ีและท าความเขา้ใจวธีิการ
สอบถามหรือพดูแทรก การขอบคุณ การขอโทษ การขออนุญาตเพื่อท่ีจะสามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

Situation 1 
 

 
 
 
 
 



  Suda : Excuse me. Is this seat unoccupied? 
  Chaba : Yes, it is. 
  Suda : Thank you. 
  Chaba : You're welcome. What's your name? 
  Suda : My name is Suda. 
  Chaba : Nice to meet you. I'm Suda. 

 

Situation 2 
 
 
 
 
 
 

 
 Malee :   Excuse me. I want to go to the library. Could you please tell me the way? 
 Nasara :   Certainly. Walk along this path. Turn left at the garden corner. Walk  along to 

the NT building. Go inside that building and ask at the information where the 
elevator is? Go up to the third floor. The library  is there. 

Malee :   Where's the NT building? 
Nasara :   It's behind the Rector Office building. 
Malee :   Thanks for your kindness. 
Nasara :   You're welcome. 
  



ขอใหส้ังเกตวา่มารยาทในการพดูภาษาองักฤษนั้น ถา้จะถามหรือขออนุญาตท าอะไร จะข้ึนตน้
ดว้ย Excuse me. (ขอโทษ) แลว้ต่อดว้ยส่ิงท่ีตอ้งท า ดงัตวัอยา่ง  

 Excuse me. Is this seat occupied?      
 ขอโทษ ท่ีนัง่ตรงน้ีวา่งรึเปล่าคะ 
 Excuse me. I want to go to the library. Could you please tell me the way? 

  ขอโทษ ดิฉนัตอ้งการไปหอ้งสมุด กรุณาบอกหน่อยไดม้ัย๊คะวา่หอ้งสมุดไปอยา่งไร 
 Excuse me. May I come in, please?       
 ขอโทษครับ ขออนุญาตเขา้หอ้งครับ 

 
การใชส้ านวน Excuse me. เป็นการแสดงถึงความสุภาพ 
ถ้าจะตอบรับ จะใชส้ านวน 
  Yes, of course. 
  Certainly.     ไดเ้ลย 
  Sure. 
  With pleasure.   ดว้ยความยนิดี 
  O.K.       ได ้
 
ถ้าจะตอบปฏเิสธ จะใชส้ านวน 
  I'm sorry.     ขอโทษ 
  I'm afraid _______________. ฉนัเกรงวา่ __________________   

  I wish I could but ________. ฉนัคิดวา่ควรท าเช่นนั้น แต่ ________   
 
 
 
 
  



Situation 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suda  : Excuse me, could you pass me some pepper, please? 
 Malee  : Sure. Here you are. 
 Suda  : Thank you. 
 Malee  : With pleasure. 

สุดาขอใหม้าลีส่งพริกไทยให ้มาลีกส่็งให ้สุดาจึงขอบคุณ แลว้มาลีกต็อบวา่ดว้ยความ ยนิดียิง่ 
 

Situation 4 
 

 
 
 
 
 



 Wichai :    Excuse me, do you mind if I close that windows. I feel so cold. 
 Suda    :   I'm afraid you should ask the others first. 

วชิยัถามสุดาวา่จะขอปิดหนา้ต่างบานนั้นไดไ้หม เพราะรู้สึกหนาว สุดาจึงตอบวา่ควรถาม
คนอ่ืนก่อน 

นอกจากวธีิการถาม การขออนุญาตและการตอบรับและปฏิเสธแลว้ ขอใหส้ังเกตวา่ถา้ใคร
ท าอะไรใหเ้ราหรือช่วยเหลือเรา เราตอ้งกล่าวขอบคุณ (Thanking) ซ่ึงมีวธีิพดูไดห้ลายอยา่ง คือ 

 Thanks.     ขอบคุณ 
 Thank you. 
 Thank you very much. 
 Thanks a lot.    ขอบคุณมาก 
 Many thanks. 
 Thanks for kindness.   ขอบคุณในความกรุณาของคุณ 
 Thanks you for your trouble.  ขอบคุณท่ีคุณตอ้งมาล าบากดว้ย 
 Thanks for everything.   ขอบคุณส าหรับทุกส่ิงทุกอยา่ง 
 Thanks, that's very thoughtful of you. ขอบคุณส าหรับน ้าใจไมตรีอนัดียิง่ 
 Thank you. That's a very kind of you. ขอบคุณในความเอ้ือเฟ้ือของคุณ  
 
 
 
เม่ือมีผูข้อบคุณแลว้ ผูฟั้งอยูจ่ะตอ้งตอบรับการขอบคุณนั้น ซ่ึงมีส านวนต่าง ๆ ท่ีใช ้   ดงัน้ี 
 You're welcome.          
 Your welcome. 
 Don't mention it.  ไม่ตอ้งกล่าวถึงมนั 
 Not at all.    ไม่เป็นไร 
 That's nothing.   ไม่เป็นอะไร 
 With pleasure.   ดว้ยความยนิดี 

ดว้ยความยนิดี  



Situation 5 
 
 
 
 
 

 
 Suda  : Happy birthday, Malee. 
 Malee : Thank you very much. 
 Suda  : Here is a little present for you. 
 Malee : That's very thought of you. 
 Suda  : That's nothing. 
สุดาอวยพรใหม้าลีมีความสุขในวนัเกิดและมีของขวญัเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ใหม้าลี มาลีกล่าว 

ขอบคุณ ซ่ึงสุดาตอบวา่ไม่เป็นไร 
 

Situation 6 
 
 
 
 
 
 
 



 Wichai : Please send this  letter for me, Mana. 
 Mana    : All right. 
 Wichai : Thanks a lot. 
 Mana    : Not at all. 
วชิยัขอใหม้านะช่วยส่งจดหมายให ้ ซ่ึงมานะกไ็ม่ขดัขอ้ง วชิยัจึงขอบคุณ ซ่ึงมานะกต็อบวา่

ไม่เป็นไร 
 
หากเราท าอะไรผดิกต็อ้งกล่าวขอโทษ (Apologies) ซ่ึงการกล่าวขอโทษสามารถใชส้ านวน

ไดห้ลายส านวน เช่น 
  Sorry.      
  I'm sorry. 
  I'm sorry (that) ___________.       I 

apologies for  ___________. 
  Forgive me please.   โปรดยกโทษใหฉ้นั 
  Forgive me for ___________.   โปรดยกโทษท่ีฉนั  ___________  
เม่ือผูห้น่ึงกล่าวขอโทษแลว้ ผูฟั้งตอ้งตอบรับเพื่อยกโทษให ้ ซ่ึงมีส านวนใหใ้ชห้ลาย 

ส านวน ไดแ้ก่ 
  Don't mention it.   ไม่ตอ้งพดูถึงมนั 
  Don't worry about it.  ไม่ตอ้งกงัวล 
  That's all right. 
  That's O.K. 
  It's doesn't matter.    
  Not at all.     
  Never mind. 
  Certainly.     
  Of course. 

ขอโทษ 

ขอโทษท่ี ___________ 

ไม่เป็นไร 

ยกโทษให ้



Situation 7 
 
 
 
 
 

Miss kaewta : Do you finish your homework? 
Wichai  : I'm sorry. There's two exercises left. Can I send it tomorrow? 
Miss kaewta : I'm afraid you can't because you'll lose 10 marks for this  
    matter. 
ครูแกว้ตาถามวชิยัวา่ท าการบา้นเสร็จหรือยงั ซ่ึงวชิยัตอบวา่ยงัเหลืออีก 2 แบบฝึกหดั ขอส่ง

พรุ่งน้ีไดห้รือไม่ แต่ครูแกว้ตาตอบวา่คงไม่ไดเ้พราะวา่วชิยัจะถูกหกัคะแนน 10 คะแนน ถา้ไม่ส่งการบา้น
วนัน้ี 
 

กจิกรรม 
 1. ใหผู้เ้รียนจบัคู่สนทนา โดยแสดงบทบาทสมมติดงัตวัอยา่ง ทั้ง 7 สถานการณ์ 
 2. ใหฝึ้กเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณ์ท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั โดยก าหนดช่ือและ 

ส่ิงท่ีสนทนากนัดว้ยตนเอง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 



 Exercise 1   Match the response a-e to the apologies 1-5.  
  
 a. What a pity! How did you hurt it? 
 b. That's O.K. I'll tell you what we're going to do and you can study at home. 
 c. Don't worry! It isn't expensive. 
 d. That's O.K. Everybody are already here. 
 e. Don't worry! Take some aspirin and stay in bed. 

 
__________1. I'm afraid I can't come to the class because I'm not feeling well. 
__________2. I'm sorry the train was late. 
__________3. I'm really sorry, I've broken the plate. 
__________4. I'm afraid I can't come to work today. I've got a temperature. 
__________5. I'm sorry, I can't play football today. I've hurt my leg. 

 

Exercise 2   Use the correct expression. 
 
1. ____________. Is this seat unoccupied? 
 a.  Sorry. 
 b.  Pardon. 
 c.  Thanks. 
 d.  Excuse me. 

 
 
 
 
 



2.  A : Could you please tell me the way to the library? 
 B : _____________________________________ 
 
 a. Certainly. 
 b. I'm O.K. 
 c. What's a pity! 
 d. Never mind. 
 
3. A : Thanks for your kindness. 
 B : _____________________________________ 
 
 a. I'm all right. 
 b. Certainly. 
 c. You're welcome. 
 d. Yes, of course. 
 
4. Pimchai : __________________ What are you doing here? 
 Amara : I’m going to withdraw some money. 
 
 a. Good morning. 
 b. Excuse me. 
 c. Thanks. 
 d. Hi. 
 
 
 



5.   Pimchai : That’s a very kind of you.  Thanks a lot. 
 Amara : _____________________________________ 
 
 a. You're welcome. 
 b. Don't mention it. 
 c. See you soon. 
 d. Thanks. 
 
6.    Miss Kaewta : Why are you so late? 
 Anus   : _______________ I had an accident. 
 
 a. All right.  
 b. Good morning. 
 c. Excuse me. 
 d. I'm sorry. 
 
7.   Anus  : Would you mind if I close the window? 
 Amara : ______________________________ 
  
 a. I wish I could but I can't. 
 b. I'm afraid I can't. 
 c. I'm afraid you can't. 
 d. I'm sorry. 
 
 
 



8.  A : Could you buy a cup of coffee for me? 
 B : ______________________________ 
    
 a. Thank you. 
 b. Not at all. 
 c. That's O.K. 
 d. With pleasure. 
 
9. Wittaya : ________________ I forget to tell you about that. 
 Pong  : Don’t worry. 
 
 a. Excuse me. 
 b. I'm sorry. 
 c. Alright. 
 d. Certainly. 
 
10. Miss Babara : I apologize for not informing you about that case. 
 Boss   : ______________________________ 
  
 a. Certainly. 
 b. Of course. 
 c. With pleasure. 
 d. Don't worry about it. 
 
 
 



บทที ่4 
รูปแบบประโยคในภาษาองักฤษ  

                (Types of English Sentence) 
 

 สาระส าคญั 
การส่ือสารภาษาองักฤษจะเนน้ทกัษะทั้งดา้นการฟัง การพดู การอ่านและการเขียน การฟัง 

การพดู การอ่านและการเขียนท่ีดีจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชแ้บบแผนทางไวยากรณ์ท่ีถูกตอ้ง 
เช่น การใช ้ Tense (กาล) Adverb of Time (วเิศษณ์บอกเวลา) เป็นตน้ จะช่วยใหส้ามารถส่ือสาร
เร่ืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบประโยคในภาษาองักฤษ (Type of English Sentence) ท่ีใชใ้นการฟัง พดู อ่าน เขียน 
สามารถแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการใชไ้ด ้5 ชนิด   และแบ่งตามหลกัไวยากรณ์ได ้4 ประเภท 

 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจลกัษณะของประโยคในภาษาองักฤษตามวตัถุประสงคข์อง 

การใช ้ ไดแ้ก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าสั่ง ประโยคอุทานและ
สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้รวมทั้งทราบลกัษณะของประโยคความรวม (Compound Sentence) 

 

 ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1 ชนิดของประโยคภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสาร (Types of English Sentence 

for Communication) 
เร่ืองท่ี 2  ประโยคความรวม (Compound Sentence) 
 

 



เร่ืองที ่1   ชนิดของประโยคภาษาองักฤษที่ใช้ในการส่ือสาร  
                (Types of English Sentence for Communication) 
 
 ประโยคในภาษาองักฤษสามารถแบ่งออกตามวตัถุประสงคข์องการใชไ้ดเ้ป็น 6 ชนิด คือ 

1.  ประโยคบอกเล่า (Affirmative or Statement or Dedication Sentence) คือ ประโยค   
ท่ีใชใ้นการส่ือสารเร่ืองราว ข่าวสาร ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั ประกอบดว้ย ประธาน  
(Subject) และกริยา (Verb) ซ่ึงอาจจะมีกรรม (Object) หรือส่วนขยาย (Complement) ดว้ยกไ็ด ้

 
   ประธาน     +      กริยา  +    กรรม 
   (Subject)           (Verb)        (Object) 

 
ตัวอย่าง 

Subject = S   Verb = V  Object = O   Complement 
         I    sing. 
      She    cries. 
      He    writes    a letter. 
              They                         sing                    every Sunday. 
 

ในประโยคบอกเล่า การกระจายกริยาตอ้งเป็นไปตามประธาน (Subject) และกาล (Tense) 
ท่ีบอกเล่าเร่ืองนั้น 

2.   ประโยคค าถาม (Question sentence) เป็นประโยคท่ีใชถ้ามเพื่อตอ้งการค าตอบจาก 
ผูท่ี้เราสนทนาดว้ย ประโยคค าถามมี 4 ชนิด คือ 

 (1) ประโยคค าถามทีข่ึน้ต้นด้วยกริยาช่วย (Yes-no question) เป็นประโยคท่ีตอ้งการ
ค าตอบวา่ yes (ใช่) หรือ no (ไม่ใช่) เท่านั้น ประโยคค าถามประเภทน้ีตอ้งข้ึนตน้ประโยคดว้ยกริยาช่วย 



      การท าประโยคค าถามแบบ Yes-no question น้ี ท าจากประโยคบอกเล่าธรรมดา 
(Affirmative sentence) โดยเอากริยาช่วย (Helping Verb) มาไวข้า้งหนา้ ไดแ้ก่ Verb to be, will, 
have ถา้ประโยคใดไม่มีกริยาช่วยใหใ้ช ้Verb to do โดยกระจายรูปกริยาช่วยใหถู้กตอ้งตามประธาน  
และท ากริยาแทใ้หอ้ยูใ่นรูปเดิมท่ีไม่ตอ้งเติม s หรือ es แลว้ลงทา้ยประโยคดว้ยเคร่ืองหมายค าถาม 
(question mark) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  ประโยคบอกเล่า   ประโยคค าถาม 
   She is your teacher.    Is she your teacher? 
  (เธอเป็นครูของคุณ)   (เธอเป็นครูของคุณใช่ไหม)  
  He likes you.    Does he like you? 
  (เขาชอบคุณ)      (เขาชอบคุณหรือเปล่า) 
  They buy air ticket.   Do they buy air ticket? 
  (เขาซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน)   (เขาซ้ือตัว๋เคร่ืองบินใชไ้หม) 

      
 (2)  ประโยคทีข่ึน้ต้นด้วยค าทีเ่ป็นค าถาม (Question word question) คือ ประโยคท่ี

ข้ึนตน้ดว้ยค าท่ีเป็นค าถาม ไดแ้ก่ what (อะไร), when (เม่ือไหร่), where (ท่ีไหน), who (ใคร), whom 
(ถึง, แก่ใคร), whose (ของใคร), which (อนัไหน/ส่ิงไหน), why (ท าไม), how (อยา่งไร) 

       ในการตั้งค  าถามดว้ยค าเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะตอ้งตามดว้ยกริยาช่วย ยกเวน้ who 
ตามดว้ยกริยาแท ้และ whose ตามดว้ยค านาม ส่วน which ตามดว้ยค านามท่ีเป็นกรรมหรือกริยาช่วย 
ขอใหศึ้กษารายละเอียดการใชค้  าท่ีเป็นค าถาม (Question word question) แต่ละตวั ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 



1. What อ่านวา่ วอท แปลวา่ อะไร ใชถ้ามเก่ียวกบัคน สัตว ์ส่ิงของ เช่น 
               ประโยค        ตอบแบบส้ัน                ตอบแบบยาว 
             (Short form)    (Long form) 

     What is in the cage? A bird.         A bird is in the cage. 
         (อะไรอยูใ่นกรง)  (นกตวัหน่ึง) 
     What are you reading? A newspaper.        I am reading a newspaper. 
                           (คุณก าลงัอ่านอะไรอยู)่ (หนงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึง)   
       What is your father? A doctor.       He is a doctor. 
          (พ่อของคุณเป็น (อาชีพ)  (หมอคนหน่ึง) 
                       อะไร)        

 
 2. Where อ่านวา่ แวรฺ แปลวา่ ท่ีไหน ใชถ้ามสถานท่ี เช่น 
             ประโยค                       ตอบแบบส้ัน       ตอบแบบยาว 
                           (Short form)      (Long form) 

     Where do you live?    In Phuket.   I live in Phuket. 
                       (คุณอาศยัอยูท่ี่ใด)     (ในจงัหวดัภูเกต็) 
      Where will you go?    To the market.  I will go to the market 
                       (คุณจะไปไหน)     (ไปตลาด) 
      Where is the dog?     Under the tree.  The dog is under the  tree. 
        (สุนขัอยูท่ี่ไหน)          (ใตต้น้ไม)้     

 
 
 
 
 
 



 3. When อ่านวา่ เวน แปลวา่ เม่ือไร ใชถ้ามเก่ียวกบัเวลา เช่น 
                      ประโยค                  ตอบแบบส้ัน        ตอบแบบยาว 
                                                                                        (Short form)       (Long form) 
        When will you go home?             At four o’clock.  I will  go home at  
                                                                                                                          four o’clock. 
            (คุณจะกลบับา้นเม่ือไร)             (ส่ีโมง) 
      When  will your uncle              Next year.  My uncle will visits  
                               Visit you?                                                                         next year. 
                               (ลุงของคุณมาเยีย่มคุณเม่ือไร) (ปีหนา้) 
 
 4. Who อ่านวา่ ฮู แปลวา่ ใคร ใชถ้ามบุคคล เช่น 
                ประโยค         ตอบแบบส้ัน                     ตอบแบบยาว 
                                                         (Short form)            (Long form) 
      Who is that man?            George Smith.      That man is George Smith. 
                               (ผูช้ายคนนั้นเป็นใคร)      (จอร์จ  สมิธ) 
       Who wants to go             Boonchu and Chalerm.   Boonchu and Chalerm 
                               home now?        want to go home. 
                               (ใครอยากจะกลบับา้น     (บุญชูและเฉลิม) 
                               ตอนน้ีบา้ง) 
 
 
 
 
 
 
 



 5. Why อ่านวา่ วาย แปลวา่ ท าไม ใชถ้ามเม่ือตอ้งการถามถึงเหตุผล เช่น 
              ประโยค          ตอบแบบส้ัน                     ตอบแบบยาว 
                                                                                (Short form)  (Long form) 
        Why do you go to      To buy a book.           I go to the book                              
                                the book store?                                                               store to buy a book. 
                (คุณไปร้านขาย                    (ซ้ือหนงัสือ) 
                                หนงัสือท าไม) 
       Why are you late?                 Because the traffic             I am late 
           is heavy.            Because the traffic                   

                                 is heavy.                                                                                     
                               (ท าไมคุณมาสาย)                (เพราะรถติด) 

 
 6. Which อ่านวา่ วซิ แปลวา่ ตวัไหน อนัไหน หรือเป็นการไถ่ถามใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น 
                                          ประโยค     ตอบแบบส้ัน                   ตอบแบบยาว 
                                                                                      (Short form)      (Long form) 
      Which work do you           A teacher.  I prefer a teacher. 
                               prefer a teacher or a soldier? 
                               (คุณชอบท างานอะไร          (ครู) 
                               ครูหรือทหาร) 
     Which school do you go?          Satri Phuket School. I go to Satri Phuket                
                                                                                                                         School. 
                               (คุณจะไปโรงเรียนไหน)          (โรงเรียนสตรีภูเกต็) 

 
 

 
 



 7. How อ่านวา่ ฮาว แปลวา่ อยา่งไร ใชใ้นความหมายท่ีต่างกนั ดงัน้ี 
                  How ใชถ้ามลกัษณะอาการ วธีิการคมนาคม การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เช่น 
                                     ประโยค                                   ตอบแบบส้ัน                         ตอบแบบยาว 
                                                                                     (Short form)           (Long form) 
      How do you go to            By bus.                            I go to Suan by bus.  
                Suan Chatuchak?        
                               (คุณจะไปสวนจตุจกัร       (นัง่รถโดยสารประจ าทางไป) 
                               อยา่งไร)  

     How is Wasana?              Very nice.                She is very nice. 
                              (วาสนาเป็นอยา่งไรบา้ง)   (ดีมาก) 
      How are you?            Fine, thank you. And you?   I am fine, thank you. 
                              (คุณเป็นอยา่งไรบา้ง)        (สบายดี ขอบคุณ แลว้คุณหละ)    

  
  How long ใชถ้ามเก่ียวกบัระยะเวลาวา่นานเท่าใด เช่น 
                                  ประโยค            ตอบแบบส้ัน                         ตอบแบบยาว 
                                                                                 (Short form)       (Long form) 
        How long does it take    About half an hour by taxi.     It’s half an hour by taxi. 
                               from Sanamloang 
                               to Victory Monument? 
                              (จากสนามหลวงไป          (ประมาณคร่ึงชัว่โมง 
                              อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ        โดยรถรับจา้ง) 
                              ใชเ้วลานานเท่าไร) 
 

 
 
 



  How often ใชถ้ามเก่ียวกบัความถ่ี เช่น 
                                        ประโยค           ตอบแบบส้ัน               ตอบแบบยาว 
                                                                                 (Short form)              (Long form) 
       How often does                    Once a week. He sees her once a week. 
                               he see her? 
                               (เขามาหาเธอบ่อยเพียงไร)       (สัปดาห์ละคร้ัง) 

 
  How many ใชถ้ามจ านวนมากนอ้ยเท่าใด (ค านามนบัได)้ เช่น 
                                        ประโยค                            ตอบแบบส้ัน                 ตอบแบบยาว 
                                                                                 (Short form)            (Long form) 
       How many books          Two books.         I read two books. 
                               do you read?  
                               (คุณอ่านหนงัสือมากเท่าไร       (สองเล่ม) 
 
  How far ใชถ้ามระยะทางวา่ไกลเท่าไร เช่น  
                                    ประโยค        ตอบแบบส้ัน                         ตอบแบบยาว 
                                                                             (Short form)    (Long form) 
       How far is it from           About 850 Kilometers.       It is about 850 Kilometers. 
                               here to Bangkok?    

                               (จากท่ีน่ีไปกรุงเทพฯ      (ประมาณ 850 กิโลเมตร) 
                               ไกลแค่ไหน) 
 
 
 
 
 



  How old ใชถ้ามอาย ุเช่น 
                                   ประโยค                   ตอบแบบส้ัน                       ตอบแบบยาว 
                                                                              (Short form)  (Long form) 
       How old are you?    Twenty years old.     I am twenty years old. 
                               (คุณอายเุท่าไหร่ อะไร)   (ยีสิ่บปี) 
 
  How about ใชถ้ามความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ เช่น 
                                            ประโยค     ตอบแบบส้ัน             ตอบแบบยาว 
                                                                                      (Short form)            (Long form) 
       How about the cinema?  Very good          It is very good. 
                               (ภาพยนตร์เป็นอยา่งไรบา้ง) (ดีมาก) 

 
How high ใชถ้ามความสูงของส่ิงของท่ีมีความสูงมากๆ เช่น อาคาร ภูเขา เช่น 

                                          ประโยค                        ตอบแบบส้ัน             ตอบแบบยาว 
                                                                                   (Short form)            (Long form) 
      How high is that building? Fifty feet.             It is fifty feet high. 
                               (อาคารหลงันั้นสูงเท่าไร)  (สูง 50 ฟุต) 
       How tall are you?   Six feet.     I am six feet tall. 
                               (คุณสูงเท่าไร)   (สูง 6 ฟุต) 
 
การตั้งค าถาม 

ขอใหน้กัศึกษาสังเกตวา่การใช ้ Question words มาตั้งเป็นประโยคค าถามนั้น Question words 
จะอยูข่า้งหนา้ประโยค ตามดว้ยกริยาช่วย ประธาน กริยาแท ้ กรรมและส่วนขยาย ตามโครงสร้าง
ประโยค ดงัน้ี 
 
 



Example (ตัวอย่าง) 
  How   do  you  go  to Suan Chatuchak? 
  Where do  you  live? 
  When will you  go  home? 
  Who  is            that   man?  
  What    are  you            reading? 
  Why  do  you  go                to the book store? 

 
Question words บางค าสามารถตามด้วยกริยาแท้ (Verb) ได้เลย หากค าถามน้ันถามถึง

ประธาน (Subject) ของประโยค ซ่ึงมโีครงสร้างดังนี้ 
 
Example (ตัวอย่าง) 
  What     is     -   in the case? 
  Who   wants     to go home  now?   

 
What ในค าถามแรกถามถึงประธานของประโยคซ่ึงเป็นสัตว ์ จึงใชค้  าวา่ What ส่วน Who 

ใชถ้ามส าหรับคนเท่านั้น 
ส าหรับค าวา่ Which เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะใหเ้ลือกตอบ แปลวา่อนัไหน ตวัไหน จึง

ตอ้งตามดว้ยค านามหรือสรรพนามเสมอ แลว้ตามดว้ยกริยาช่วย ประธาน กริยาแท ้กรรมและส่วนขยาย 
มีโครงสร้างดงัน้ี 
 
Example (ตัวอย่าง)  

  Which work do you prefer,         a teacher or a soldier?   
  Which school do you go? 
  Which one do you like? 
  Which one does he want?   



ส่วนค าวา่ How สามารถตามตวัดว้ยค าคุณศพัท ์ (Adjective) เพื่อถามลกัษณะต่างๆ ได ้ มี
โครงสร้างดงัน้ี 
 
Example (ตัวอย่าง) 
  How  long  does it          take       from  Sanamluang  to Victory Monument? 
  How  often  does he        see         her? 
  How  far  is it         from here        to Bangkok? 
  How  old  are you? 
  How   high   is that building? 
       

ถา้ถามถึงจ านวนหรือปริมาณจะใช ้ How many ส าหรับส่ิงท่ีนบัได ้ และ How much 
ส าหรับส่ิงท่ีนบัไม่ได ้เช่น 

 How many boys are there in this village? 
        (ในหมู่บา้นน้ีมีเดก็ผูช้ายก่ีคน) 
 How much sugar do you want? 
 (คุณตอ้งการน ้าตาลเท่าไร) 
 How much coffee does he drink everyday? 
 (เขาด่ืมกาแฟมากเท่าใดใน 1 วนั) 
 How many birds are there in that case? 
 (ในกรงนั้นมีนกก่ีตวั) 
 
ส าหรับการถามราคาจะใชค้  าถามวา่ How much does it cost? เสมอ 
 
 
 
 



 (3)  ประโยคค าถามทีล่งท้ายด้วยวลบีอกเล่าหรือปฏเิสธทีเ่ป็นค าถาม (Question Tags) 
เป็นประโยคค าถามท่ีมกัจะใชใ้นภาษาพดูหรือบทสนทนา ซ่ึงผูถ้ามทราบค าตอบอยูแ่ลว้ แต่ตอ้งการ
ยนืยนั โดยจะพดูเป็นประโยคบอกเล่าก่อนและลงทา้ยดว้ยกริยาช่วยและประธาน ถา้ประโยคหนา้
เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา จะลงทา้ยดว้ยวลีปฏิเสธ แต่ถา้ประโยคหนา้เป็นประโยคปฏิเสธ จะลงทา้ย
ดว้ยวลีบอกเล่า 
 
(ตัวอย่าง) 

 You are interested in English, aren't you? 
 (คุณสนใจภาษาองักฤษใช่ไหม) 
 She doesn't like to walk to school, does she? 
 (เธอไม่ชอบเดินไปโรงเรียนใช่ไหม) 
 Sommai and Suchart can't attend the class today, can they? 
 (สมหมายและสุชาติมาเรียนวนัน้ีไม่ไดใ้ช่ไหม) 
 You should come and do the examination next week, shouldn't you? 
 (คุณจะตอ้งมาและเขา้สอบสัปดาห์หนา้ใช่ไหม) 
 
 วลีปฏิเสธท่ีน ามาลงทา้ยประโยคเพื่อเป็นค าถามจะใชใ้นรูปตวัอยา่ง เช่น 
   do not you   don't you 
   will not you  won't you 
   shall not we  shan't we 
   am I not   aren't I  
  
 (4) ประโยคค าถามแบบลดรูป (Reduced question) คือ ค า วลี หรือประโยคท่ีไม่

สมบูรณ์ ซ่ึงลดรูปมาจากประโยคค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ยกริยาช่วย (Yes-no question) ส่วนมาก จะใชใ้น
การสนทนาของผูท่ี้มีความสนิทสนมคุน้เคยกนัเป็นพิเศษ 
 



(ตัวอย่าง) 
 O.K.?    Are you O.K.? 
 เห็นดว้ยไหม, สบายดีไหม 
 Any question?   Do you have any question? 
 อยากถามอะไรหรือเปล่า, สงสัยอะไรหรือเปล่า 
 Anything else?   Do you want anything else? 
 เอาอะไรอีกไหม 
 Tea or coffee?   Would you like tea or coffee? 
 จะด่ืมชาหรือกาแฟ 
 
3. ประโยคปฏเิสธ (Negative Sentence) คือประโยคบอกเล่าท่ีมีค  าหรือวลีท่ีมีความหมาย

ในเชิงปฏิเสธอยูใ่นประโยค ซ่ึงจะเป็นค ากริยาวเิศษณ์ (Adverb) เช่น not, never, hardly,  scarcely, 
rarely เป็นตน้ หรือค าสรรพนามแสดงการปฏิเสธ เช่น no one, nobody, none, no, nothing เป็นตน้ 

 
(ตัวอย่าง) 

 Nobody told me to go there on Sunday. 
 (ไม่มีใครบอกใหฉ้นัไปท่ีนัน่ในวนัอาทิตย)์ 
 I don't want to attend the class today. 
 (ฉนัไม่อยากไปเรียนวนัน้ีเลย) 
 This subject is not difficult for us. 
 (วชิาน้ีไม่ยากเลย) 
 Nothing is worrying, you will pass the examination. 
 (ไม่ตอ้งห่วง คุณคงจะสอบผา่น) 
 
 
 



วธิีการท าประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏเิสธ ท าได้ 2 แบบ คอื 
 1. เติมค าวา่ not ไปขา้งหลงักริยาช่วย (Helping or Auxiliary Verb) ในประโยค บอกเล่า  

(Affirmative Sentence) 
 
(ตัวอย่าง) 

 I will not go to school tomorrow. 
 (พรุ่งน้ีฉนัจะไม่ไปโรงเรียน) 
 She doesn’t like cats. 
 (เธอไม่ชอบแมว) 

 
สังเกตวธีิการท าประโยคบอกเล่าใหเ้ป็นประโยคปฏิเสธ จะใชห้ลกัเดียวกนักบัวธีิท าประโยค

บอกเล่าใหเ้ป็นประโยคค าถาม คือ ถา้ประโยคใดมีกริยาช่วยอยูใ่หเ้ติมค าวา่ “not” (ไม่) เขา้ไปหลงั
กริยาช่วย แต่ถา้ประโยคใดไม่มีกริยาช่วยใหเ้ติม “Verb to do” ไปหนา้กริยาแท ้หรือกริยาหลกั โดย
กระจายใหถู้กบุรุษ เพศ พจนแ์ละกาล 

 
ประโยคปฏิเสธ กริยาช่วยท่ีแสดงการปฏิเสธสามารถใชใ้นรูปยอ่ได ้คือ 

 

do not   don't 
does not  doesn't  
have not  haven't  
has not  hasn't  
am not  'm not 
is not  isn't  

 
 
 



are not  aren't 
shall not  shan't 
will not  won't 
cannot  can't  
 

กริยาช่วย “can”(สามารถ) เม่ือเติมค าวา่ "not" เขา้ไปจะเขียนติดกนัเป็น cannot 
ค ากริยาช่วยตวัใดท าหนา้ท่ีเป็นกริยาแท ้เช่น  have  (กิน,มี)   do (ท า) เวลาท าเป็นประโยค

ปฏิเสธ ตอ้งใชก้ริยาช่วย Verb to do เช่นเดียวกนั 
 
 4. ประโยคค าส่ัง (Imperative or Order sentence) เป็นประโยคท่ีบอกใหท้ าหรือ

ขอร้องใหท้ าตามท่ีผูน้ั้นบอก ซ่ึงผูท่ี้รับค าสั่งคือผูท่ี้คนสั่งพดูดว้ย ซ่ึงคนท่ีจะสั่งจะเป็นบุรุษ ท่ี 1 คือ  
ผูพ้ดู (I หรือ we) ส่วนคนท่ีถูกสั่งจะเป็นบุรุษท่ี 2 (You) เม่ือเป็นประโยคค าสั่งจะตดั ประธาน  
(You) ออก ประโยคค าสั่งตอ้งข้ึนตน้ดว้ยค ากริยาช่องท่ี 1 เสมอ ซ่ึงอาจจะเป็นรูปบอกเล่าหรือ
ปฏิเสธกไ็ด ้
 
(ตัวอย่าง) 

  Don't walk on the loan!  หา้มเดินในสนาม 
  Enter your personal code. ใส่รหสัส่วนตวัของท่าน 
  Sit down  here!   นัง่ตรงน้ี 
  Follow me!   ตามฉนัมา 

 
วธิีการท าประโยคค าส่ัง 
  Verb   +    Object  + Complement 
         (กริยา)                           (กรรม)                          (ส่วนขยาย) 

 



ประโยคค าสั่งจะเป็นประโยคท่ีสรรพนามบุรุษท่ี 2 (You) เป็นประธานและอยูใ่นรูป 
ปัจจุบนักาลธรรมดา (Present Simple Tense) เสมอ เพราะการท่ีจะสั่งหรือขอร้องใหใ้ครท า อะไรจะ
พดูหรือบอกใหท้ าหรือไม่ท าในขณะท่ีพดูนั้น  

การท าประโยคค าสั่งจะมาจากประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence)  โดยตดั ประธานออก 
 

(ตัวอย่าง) 
 

           ประโยคบอกเล่า                          ประโยคค าส่ัง 
    (Affirmative Sentence)               (Imperative or Order sentence) 
  You follow me.                Follow me. 
   (คุณตามฉนัมา)         (ตามฉนัมา) 
  You sit down here.             Sit down here. 
   (คุณนัง่ลงตรงน้ี)        (นัง่ลงตรงน้ี) 
  You don't walk on the lawn.    Don't  walk on the lawn. 
    (คุณไม่เดินบนสนามหญา้)      (อยา่เดินบนสนามหญา้) 
  You turn a little bit left.   Turn a little bit left. 
     (คุณเขยบิไปทางซา้ยอีกสักนิด)       (เขยบิไปทางซา้ยอีกสักนิด) 

 
5.  ประโยคอทุาน (Exclamatory sentence)  คือประโยคท่ีใชแ้สดงความรู้สึกและ 

อารมณ์ เช่น เสียใจ ดีใจ เป็นตน้ ใชไ้ดท้ั้งประโยคเตม็รูปและลดรูป 
 (1)  ประโยคอทุานเต็มรูป  จะข้ึนตน้ดว้ยค าท่ีเป็นค าถาม (Question word) how 

(อยา่งไร) และ what (อะไร) ถา้ข้ึนตน้ดว้ย  How  จะตามดว้ยค าคุณศพัท ์ (Adjective) หรือค ากริยา 
วเิศษณ์ (Adverb) แลว้ตามดว้ยประธาน (Subject) และกริยา (Verb) ซ่ึงอาจจะมีส่วนขยาย 
(Complement) ดว้ยกไ็ด ้ ส่วนประโยคท่ีข้ึนตน้ดว้ย What จะตามดว้ยนามวลี (Noun phrase) แลว้ 
ตามดว้ยประธาน (Subject) และกริยา (Verb) 

 



How     +        Adjective           +     Subject       +     Verb     +    Complement 
                      (ค าคุณศัพท์)     (ประธาน)           (กริยา)             (ส่วนขยาย) 
                       Adverb 
                   (ค ากริยาวเิศษณ์) 
 

What      +      Noun phrase        +       Subject      +       Verb  
                                            (นามวล)ี                      (ประธาน)                (กริยา) 

 
เช่น 
 How beautiful she is!              เธอช่างสวยอะไรเช่นน้ี 
 How fluently he can speak English! เขาช่างพดูภาษาองักฤษคล่องอะไรเช่นน้ี 
 What a healthy man he is!  เขาช่างเป็นคนแขง็แรงอะไรเช่นน้ี 
 What a wonderful girl she is!  เธอช่างเป็นเดก็มหศัจรรยอ์ะไรอยา่งน้ี 
  
 (2)  ประโยคอทุานลดรูป  เป็นประโยคท่ีตดัประธาน (Subject) และกริยา (Verb) 

รวมทั้งส่วนขยาย (Complement) ออก 
เช่น 
 How beautiful!    สวยจริงๆ 
 How fluently!    พดูคล่องจริงๆ 
 What a healthy man!   ช่างเป็นคนท่ีแขง็แรงจริงๆ 
 What a wonderful girl!  ช่างเป็นเดก็มหศัจรรยอ์ะไรเช่นน้ี 
 
 
 
 

 



กจิกรรม 
ใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้ในบทน้ี แลว้ท าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 
 

Exercise 1  

Change these sentences into question (Q) and negative (N) sentences. 
1.   I'll meet you tonight. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

2. He planted flowers of different kinds. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

3. She kepts her secret very well. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
      

4. They sang and played the guitar. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

5. He borrowed books from the library. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       



6. She can speak English. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
      

7. The World Trade building had collapsed. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

8. The boy is sneezing. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

9. He works hard everyday. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

10. Pom must invite Toom to her party. 
 Q :  ___________________________________________________ 

 N :  ___________________________________________________  
       

 
 
 
 
 



Exercise 2   Make imperative sentence from these words. 
1. work/harder  
 ___________________________________________________ 
 
2. not close/the door 
 ___________________________________________________   

       
3. read/loudly 
 ___________________________________________________   

       
4. not smoke/in this room 
 ___________________________________________________ 
           
5. shut/the window 
 ___________________________________________________   

       
6. visit/your parent 
 ___________________________________________________   

       
7. do/your homework 
 ___________________________________________________ 
 
 
 
 
          



8. give/me/that pencil 
 ___________________________________________________   

       
9. cook/Thai salad 
 ___________________________________________________   

       
10. turn/the light/off 
 ___________________________________________________   

       

Exercise 3   Make explanative sentences by the words given. 
1. you/clever 
 ___________________________________________________   

        
2. she/intelligent 
 ___________________________________________________   

       
3. he/talkative 
 ___________________________________________________   

       
4. we/wise 
 ___________________________________________________   

       
5. you/lazy 
 ___________________________________________________   

  
      



6. it/fearful 
 ___________________________________________________   

       
7. they/funny 
 ___________________________________________________   

       
8. I/lovely 
 ___________________________________________________   

       
9. he/happy 
 ___________________________________________________   

       
10. she/nice 
 ___________________________________________________ 
           

เร่ืองที ่2   ประโยคความรวม (Compound Sentence) 
    
ประโยค (Sentence) หมายถึง กลุ่มค าท่ีประกอบดว้ยภาคประธาน ภาคแสดงและภาคขยาย

ท่ีเรียงประกอบเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระเบียบ โดยแสดงขอ้ความท่ีมีความหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ประโยคพื้นฐานในภาษาองักฤษ มี 4 ชนิด คือ Simple Sentence, Compound Sentence, 

Complex Sentence และ Compound - Complex Sentence 
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จะศึกษารูปประโยค Compound Sentence หรือประโยค 

ความรวม แต่ก่อนท่ีจะเรียนรายละเอียดเร่ืองรูปประโยค Compound Sentence เรามาทบทวนรูป
ประโยค Simple Sentence กนัก่อน 

 
 



ประโยคความเดยีวหรือเอกตัถประโยค (Simple Sentence) หมายถึงประโยคท่ีแสดง 
ขอ้ความท่ีพดูซ่ึงมีความเดียว ไม่ก ากวม สามารถเขา้ใจไดง่้าย 

 ยกตวัอยา่งเช่น 
  He is a boy. 
  Suda walks to school. 
  I sit on a chair. 
ประโยคความเดียว (Simple Sentence) จะมีประธานและกริยาเพียงตวัเดียว ประกอบดว้ย

ภาคประธาน (Subject) คือส่วนท่ีเป็นประธานของประโยค และภาคแสดง (Predicate) คือส่วนท่ี
เป็นกริยาและส่วนขยายอ่ืนๆ 
  ภาคประธาน     ภาคกริยา 
  (Subject)      (Predicate) 

  The birds    sing.   
  The mob     move down the street. 
  It      rained heavily in Bangkok. 

   He       sent her a bouquet of flowers. 
 
 ส าหรับประโยคความรวมหรือเอกตัถประโยค (Compound Sentence) หมายถึง ประโยคท่ี
มีขอ้ความ 2 ขอ้ความ มารวมกนัแลว้เช่ือมดว้ยค าสันธาน (Conjunction หรือตวัเช่ือมประสาน) 
ไดแ้ก่ and (และ), or (หรือ), but (แต่), so (ดงันั้น), still (ยงัคง), yet (แลว้) etc. และ Conjunctive 
Adverb (ค ากริยาวเิศษณ์เช่ือม) ไดแ้ก่ however (อยา่งไรกต็าม), meanwhile (ในขณะท่ี), therefore 
(ดงันั้น), otherwise (มิฉะนั้น), thus (ดงันั้น) etc. 

Compound Sentence ประโยคท่ีเช่ือมดว้ยบุพบท (Conjunction หรือตวัเช่ือมประสาน) 
ไดแ้ก่ and, or, but, so, still, yet etc. 
 

ยกตวัอยา่งเช่น 
 Suda can speak English.   



  สุดาพดูภาษาองักฤษได ้   Suda can speak English and French. 
 Suda can speak French.         สุดาพดูภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศสได ้
 สุดาพดูฝร่ังเศสได ้
 
 Malee does not study French.  Malee does not study French  
 มาลีไม่ไดเ้รียนภาษาฝร่ังเศส  but she   can speak it.  
 Malee  can speak French.              มาลีไม่ไดเ้รียนภาษาฝร่ังเศส 
 มาลีพดูภาษาฝร่ังเศสได ้      แต่พดูภาษาฝร่ังเศสได ้                                                                               
 
 He is strong.                                             
       เขาเป็นคนแขง็แรง                         He is strong but silly. 
 He is silly.      เขาเป็นคนแขง็แรงแต่โง่ 
      เขาเป็นคนโง่ 
 

 Chuan was prime minister. 
      ชวนเป็นนายกรัฐมนตรี                      Chuan and Banharn were prime ministers.        
 Banharn was prime minister.  ชวนและบรรหารเป็นนายกรัฐมนตรี 
 บรรหารเป็นนายกรัฐมนตรี 
 

 You can have fried rice. 
 คุณทานขา้วผดัได ้    You can have fried rice or boiled rice. 
 You can have boiled rice.      คุณสามารถเลือกทานขา้วผดั 
 คุณทานขา้วตม้ได ้    หรือขา้วตม้กไ็ด ้

                      
 
ค าสันธานท่ีใชเ้ช่ือมประโยคความรวม (Compound Sentence) ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
and แปลวา่ และ, กบั ใชเ้ช่ือมประโยคท่ีมีใจความคลอ้ยตามกนั 



 
(ตัวอย่าง) 

  Obb and Toom work in Distance Education Institute. 
                     ออ็บและตุม้ท างานท่ีสถาบนัการศึกษาทางไกล 
  This table is new and shiny. 
  โต๊ะตวัน้ีใหม่และเป็นเงางาม 
         Pom talks and walks to school. 
  ป้อมคุยไปและเดินไปโรงเรียน 
 
but  แปลวา่ แต่ ใชเ้ช่ือมประโยคท่ีมีใจความขดัแยง้กนั 
 

(ตัวอย่าง) 
  That house is old but strong. 
                 บา้นหลงัน้ีเก่าแต่ยงัแขง็แรง 
  He complains but he goes with his mother. 
                 เขาบ่นแต่เขากไ็ปกบัแม่ 
 
or แปลวา่ หรือ ใชเ้ช่ือมประโยคท่ีมีใจความใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 

(ตัวอย่าง) 
  What would you like, coffee or tea? 
  คุณตอ้งการอะไร กาแฟหรือชา 
  You can sit here or in that room. 
  คุณจะนัง่ท่ีน่ีหรือในหอ้งนั้นกไ็ด ้
both…and  แปลวา่ ทั้ง…และ 
 



(ตัวอย่าง) 
  Both boys and girls learn English. 
                   ทั้งเด็กผูช้ายและเดก็ผูห้ญิงเรียนภาษาองักฤษ 
  Idd is both pretty and clever. 
  อ้ิดทั้งน่ารักและฉลาด 
  Suchart both works and studies in the university. 
  สุชาติทั้งท างานและเรียนในมหาวทิยาลยั 
 
either…or แปลวา่ ไม่อยา่งหน่ึงกอี็กอยา่งหน่ึง (ใหเ้ลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
 

(ตัวอย่าง) 
  Either me or you should telephone to the director. 
  ไม่ฉนักคุ็ณจะตอ้งโทรศพัทไ์ปหาท่านผูอ้  านวยการ 
  Dan begins either reading or writing English tomorrow. 
  แดนจะเร่ิมไม่อ่านกเ็ขียนภาษาองักฤษพรุ่งน้ี 
  You have to sell either the house or the car. 
  คุณจะตอ้งขายไม่บา้นกร็ถยนต ์
 
neither…nor แปลวา่ ไม่ทั้งสองอยา่ง 
 

(ตัวอย่าง) 
  This man is neither rich nor clever. 
  ผูช้ายคนน้ีทั้งไม่รวยและไม่ฉลาด 
 
  Pan will neither live nor work in Bangkok. 
  ปานจะไม่มีวนัอยูห่รือท างานในกรุงเทพฯ 



ถา้ใช ้neither วางไวห้นา้ประโยค จะตอ้งตามดว้ยกริยาช่วย ประธานและกริยาแท ้เช่น 
  Neither did he listen his teacher, nor did he read the book. 
         เขาทั้งไม่ฟังครูและไม่อ่านหนงัสือ 
  
not only…but also แปลวา่ ไม่เพียง.......แต่.......ดว้ย 
 

(ตัวอย่าง) 
  Not only man, but also woman could be the prime minister. 
  ไม่ใช่เฉพาะแต่ผูช้ายเท่านั้น ผูห้ญิงกส็ามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได ้
  Not only you, but also he has not read the book yet. 
  ไม่เพียงแต่คุณเท่านั้น เขากย็งัไม่ไดอ่้านหนงัสือเช่นเดียวกนั 
  I know not only Sumalee but also her family. 
  ฉนัไม่เพียงแต่รู้จกักบัสุมาลีเท่านั้น ฉนัยงัรู้จกัครอบครัวของเธอดว้ย 
 
ส าหรับประโยคความรวม (Compound Sentence) บางประโยคจะเช่ือมดว้ยค ากริยา 

วเิศษณ์ (Conjunctive Adverb) ไดแ้ก่   however (อยา่งไรกต็าม),   meanwhile (ในขณะท่ี),         
therefore (ดงันั้น, เพราะฉะนั้น),    otherwise (มิฉะนั้น),   thus (ดงันั้น),    hence (ดว้ยเหตุน้ี),       
nevertheless  (แมก้ระนั้น), etc. 
 
ยกตวัอยา่งเช่น 

 Suda comes to see me at the temple.            She comes to see me at the temple,  
  It begins to rain.            meanwhile it begins to rain. 
 
 
 Malee was ill.              Malee was ill, thus she went to 
 Malee went to see the doctor at a hospital. see the doctor at a hospital. 



 
ประโยคความรวมท่ีเช่ือมดว้ยค ากริยาวเิศษณ์จะมีเคร่ืองหมาย, คัน่ระหวา่งขอ้ความในส่วนแรก

กบัขอ้ความในส่วนหลงั 
 
ยกตวัอยา่งเช่น 

 They tried their best, yet they didn't succeed. 
 เขาพยายามท าดีท่ีสุดแลว้ เขากย็งัท าไดไ้ม่ส าเร็จ 
 Before I go out, I would like to leave my messages. 
 ก่อนท่ีฉนัจะออกไป ฉนัตอ้งการท้ิงขอ้ความเอาไว ้
 
บางคร้ังอาจจะพบการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนหลายชนิดอยูใ่นประโยคเดียวกนั ถา้เป็น

ประโยคท่ีมีการขยายความหรือใหร้ายละเอียดมากข้ึน 
  I do not only buy her a new car, but also give her a diamond set; anyway she 

doesn't use it. 
  ฉนัไม่ไดซ้ื้อใหเ้ธอแต่เพียงรถใหม่เท่านั้น แต่ยงัซ้ือชุดเคร่ืองเพชรใหเ้ธอดว้ย อยา่งไร 

กต็ามเธอกไ็ม่ไดใ้ชม้นั 
 
ใหส้ังเกตวา่ประโยคความรวม (Compound Sentence) คือ การน าประโยคความเดียว 

(Simple Sentence) 2 ประโยคมารวมกนัและเช่ือมดว้ยค าสันธาน (Conjunction) หรือ ค ากริยา 
วเิศษณ์ (Conjunctive Adverb)  

 
 
 

 
 
 



กจิกรรม 
 ใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้ในบทน้ี แลว้ท าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 

 

Exercise 1   Choose the best answer. 
 1.  If you want to ask about your friend's health. You say “_____________” 

 a.   Where do you live? 
 b.   How do you do? 
 c.   What do you do? 
 d.   How about you? 

 2.  You accidentally step on someone's foot. You blame yourself “____________” 
 a.   How clumsy of me! 
 b.   It's not my fault. 
 c.   I'm sorry. 
 d.   Thank you. 

 3.  Suda would like to buy a computer notebook. The shopkeeper say “________”  
  a.   May I help you? 

 b.   Where are you going? 
 c.   What are you doing here? 
 d.   What would you like to do? 

 4.  Suda   :  Could you show me how to get to the post office? 
                   Malee :  “_____________” 

 a.   Yes, I can. 
 b.   Yes, I do. 
 c.   Yes, I should. 
 d.   Yes, I would. 
 



 5.   A tourist is visiting Bangkok for the first time and she wants to go to  
                    the Grand   Palace. She asks a policeman, “_____________” 

 a.   I want to go to the Grand Palace. Please take me there. 
 b.   Could you tell me where I go to the Grand Palace? 
 c.   Could you tell me how to get to the Grand Palace? 
 d.   Give me the map of the Grand Palace. 

 6.  Suda has got grade A in English. What will you say? 
 a.   Cheers. 
 b.   I wish you luck. 
 c.   Don't worry about it. 
 d.   How clever you are! 

 7.  When will you say, "Merry Christmas and a Happy New Year." 
 a.   On your birthday. 
 b.   On Christmas day. 
 c.   On New Year's day. 
 d.   On Christmas and New Year's day. 

 8.  What is the population of this town? 
                    The answer will be about, “_____________”  . 

 a.   the number of people 
 b.   famous men and women 
 c.   history and geography 
 d.   masses of buildings 
 
 
 
 



 9.  The apartment has been vacant for over a week. What will you do? 
 a.   Make a notice for the apartment to rent. 
 b.   Tell all of my friends. 
 c.   Have it repaired. 
 d.   Leave it like that. 

            10.  The robber climbed up and went into the opened window and stole his money.  
                   What   should he do? 

 He should “_____________”   . 
 a.   do nothing 
 b.   tell his friend 
 c.  inform the police 
 d.   blame his neighbor 
 

Exercise 2   Put the correct conjunction in the blank 
   1. I met Toom _________ Obb in the restaurant. 

   2. They are talkative ___________ they are friendly. 

   3. You can enroll Mathemetic ___________ English according to your choice. 

   4. Pom ate ___________ fried chicken ___________ french fried. 

   5. ___________ Liverpool ___________ Manchester United will win. 

   6. She is ___________ ugly ___________ silly. 

   7. He bought ___________ a car ___________ a washing machine. 

   8. She has been very sad ___________ her mother died. 

   9. I was very tired ___________ I stayed at home. 

 10. Today is ___________ Tuesday ___________ Friday. 



บทที ่ 5 
อดตีกาล 

( Past Tense) 
 

 สาระส าคญั 
การใชภ้าษาองักฤษส าหรับการส่ือสารเร่ืองราวท่ีผ่านมาแลว้ในอดีต จะตอ้งใชอ้ดีตกาล 

(Past  Tense)  เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษส าหรับการฟัง  พดู อ่าน  เขียนเร่ืองราวในอดีตไดต้รง
ตามความตอ้งการ 
 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ใจโครงสร้างของประโยคในภาษาองักฤษซ่ึงใชใ้นอดีตกาล (Past 

Tense) ในรูปของ Past Simple Tense และ Past Continuous Tense ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 

 ขอบข่ายเนือ้หา 
เร่ืองท่ี  1 ทบทวนการใช ้Present Simple Tense,  
  Present Continuous Tense และ Future Simple Tense 
เร่ืองท่ี  2     Past Simple Tense 
เร่ืองท่ี  3     Past Continuous Tense 

 

 

 



เร่ืองที ่1   ทบทวนการใช้ Present Simple Tense, Present           
             Continuous Tense และ Future  Simple Tense 

 
ในภาษาองักฤษจะมีการใชไ้วยากรณ์แตกต่างกนัในประโยคส าหรับกาลเวลา (Tense) ท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงแบ่งออกเป็นปัจจุบนักาล (Present Tense) และอดีตกาล (Past Tense) และอนาคตกาล 
(Future Tense) แต่ละกาล (Tense) แยกเป็นกาลยอ่ยๆ 4 กาล (4 Tense) รวมแลว้เป็น 12 กาล         
(12 Tense) คือ 

                

  Time                                                                          Tense 

 



ในระดบัประถมศึกษา ผูเ้รียนไดเ้รียนใช ้Present Simple Tense, Present Continuous Tense 
และ Future Simple Tense ไปแลว้ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้น้ี จะเรียนอดีตกาล (Past Tense) คือ 
Past Simple Tense และ Past Continuous Tense โดยละเอียด 

ก่อนอ่ืนตอ้งขอใหท้บทวนการใช ้ Present Simple Tense, Present Continuous Tense และ 
Future Simple Tense กนัก่อน 

1. Present Simple Tense คือ ประโยคท่ีแสดงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั      
       มีโครงสร้างประโยค ดงัน้ี 
 
 
 

 
โครงสร้างของประโยคดงักล่าว อาจจะมีกรรม (Object) และส่วนขยาย (Complement) 

หรือไม่มีกไ็ด ้ ใหส้ังเกตว่าการใชป้ระโยคปัจจุบนักาลนั้น จะมีวธีิการกระจายค ากริยา (Verb) ตาม
ประธาน (Subject) ของประโยค ดงัตาราง 

 

Subject 
(ประธาน) 

Verb 1 
(ช่องที ่1) 

Object 
(กรรม) 

Complement 
(ส่วนขยาย) 

Meaning 
(หมายเหตุ) 

I sing a song loudly. ฉนัร้องเพลงเสียงดงั 
We sing a song happily. ฉนัร้องเพลงอยา่งมีความสุข 
You laugh - funny. คุณหวัเราะตลก ๆ 
He laughs - lightly. เขาหวัเราะเบา ๆ 
She laughs - ugly, เธอหวัเราะน่าเกลียด 
It laughs - terribly. มนัหวัเราะน่ากลวั 

They laugh - lovely. พวกเขาหวัเราะน่ารัก 

 
 

+ 
Object 
(กรรม) 

Complement 
(ส่วนขยาย) 

+ + 
Subject 
(ประธาน) 

Verb ช่องที ่1 
(ค ากริิยาช่องที ่1) 



   จากตาราง  เราจะเห็นวา่การกระจายกริยาในประโยคปัจจุบนักาล  (Present Simple Tense) นั้น  
ถา้ประธานเป็นเอกพจนบุ์รุษท่ี 3 (He, She, It) ค ากริยาตอ้งเติม “s” หรือค ากริยา บางตวัตอ้งเติม “es” 

1. ค ากริยาทีเ่ติม “S”  ข้างหลงัได้เลย  เช่น 
   The wind blows. 
   He eats a mango. 
   She likes fish. 

 2. ค ากริยาทีล่งท้ายด้วย s, ss, sh, ch, o และ x ให้เติม "es" หลงัค ากริยาตัวน้ัน เช่น 
  My sister watches television. 
  She washes her clothes every day. 
  My father misses the train. 

 3. ค ากริยาทีล่งท้ายด้วย “y” ให้เปลีย่น “y” เป็น “i”  แล้วจึงเติม “es” หลงั ค ากริยาตัว
น้ัน ยกตัวอย่าง เช่น 

     He carries a big box. 
                   (carries มาจาก carry) 
     Suda tries to call me every day. 
                   (tries มาจาก try) 
     My mother fries bean with egg. 
                   (fries มาจาก fry) 

 4. ค ากริยาทีล่งท้ายด้วย “y”  แต่หน้า “y”  เป็นสระให้เติม “s”  ไปข้างท้าย เช่น 
      He stays with his mother. 
                    (stay  หนา้  y  คือ  a  ซ่ึงเป็นสระ) 
      Malee pays for a dress. 
                    (pay หนา้ y  คือ a ซ่ึงเป็นสระ) 
  Suda enjoys eating. 
  (enjoy หนา้  y คือ o  ซ่ึงเป็นสระ) 
  



 วธิีการใช้ Present Simple Tense มดีังนี ้
 (1)   เพื่อแสดงถึงการกระท าท่ีเป็นนิสัย การกระท าซ ้ าๆ ท่ีท าอยูเ่ป็นประจ า โดยปกติมกัมี

ค  าวเิศษณ์บ่งช้ีอยูด่ว้ย   เช่น   every day, every year, every month, every hour, often, usually, 
always, daily, weekly, yearly, annually, sometimes และ regularly เป็นตน้ 

 
ขณะพูด 

 
อดีต                    อนาคต 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
เหตุการณ์เกิดข้ึนเป็นประจ าจนเป็นนิสัย 

 

 (ตัวอย่าง) 
 She sometimes does things because she wants to be diligent. 
       บางคร้ังเธอกท็ าส่ิงต่างๆ ไป เพราะเธอตอ้งการท่ีจะใหเ้ห็นวา่เธอเป็นคนขยนั 
 The girls always stay  at  home on Monday nights to do the housework. 
       ผูห้ญิงมกัจะอยูบ่า้นในคืนวนัจนัทร์เพื่อท างานบา้น 
 Mr. Cornway has meeting there one a month. 
       นายคอนเวยไ์ปประชุมท่ีนัน่เดือนละคร้ัง 
 He often comes late to school. 
        เขามกัจะมาโรงเรียนสายบ่อยๆ  
 They usually walk up this way. 
         ปกติเขาเดินข้ึนมาทางน้ี 
 I drink a glass of milk every day.  
        ฉนัด่ืมนมหน่ึงแกว้ทุกวนั  
 
 



(2)   เพื่อกล่าวถึงความจริงโดยทัว่ๆ ไป ซ่ึงเป็นความจริงอยูเ่สมอ (To state a general truth) 
ขณะพูด 

 
 อดีต                   อนาคต 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
เหตุการณ์ท่ีเป็นความจริงอยูเ่สมอ 

 

 (ตัวอย่าง) 
 It often rains at this time.                          ฝนจะตกในช่วงเวลาน้ีบ่อยๆ  
 Light moves faster than sound.                      แสงเดินทางเร็วกวา่เสียง   
 The earth rotates around the sun.                   โลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์
 The sun gives us warmth.                                 ดวงอาทิตยใ์หค้วามอบอุ่นแก่เรา 
 
(3)  เพื่อแสดงถึงการกระท าท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยา่งแน่นอน (To show future action) 
 

(ตัวอย่าง) 
 The plane arrives at Don Muang Airport at ten a.m. 
 เคร่ืองบินจะมาถึงสนามบินดอนเมืองตอน 10 โมงเชา้ (อยา่งแน่นอน) 
 He departs for London on Thursday morning. 
 เขาจะออกเดินทางไปลอนดอนตอนเชา้วนัพฤหสั  (อยา่งแน่นอน) 
 Surin leaves by his car in the morning. 
 สุรินทร์จะออกเดินทางโดยรถยนตข์องเขาในตอนเชา้ (อยา่งแน่นอน) 
 
(4) เพื่อเล่าหรือเขียนเร่ืองราวท่ีเป็นอดีต เพื่อใหผู้ฟั้งหรือผูอ่้านต่ืนเตน้เร้าใจเห็นคลอ้ยตาม

นิยมใชใ้นบทละครหรือเร่ืองราวบางตอนท่ีเหมาะสม  การเล่าหรือเขียนแบบน้ีเรียกวา่ Historic Present 
(To show historic present) 



(ตัวอย่าง) 
 A witch points her finger to the child and says, “Die.” 
       แม่มดช้ีน้ิวของเธอไปท่ีเด็กแลว้พดูวา่ จงตายเสียเถอะ 
 Finally, a gunman shoots him dead on the spot. 
       ในท่ีสุดมือปืนกไ็ดย้งิเขาจนตายคาท่ี 
 
(5)  เพื่อบอกถึงค าพดู ค าประพนัธ์หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีผูป้ระพนัธ์ไดก้ล่าวหรือเขียนไว ้

 

(ตัวอย่าง) 
 Aristotle says, “Human beings are rational animals.”   
       อริสโตเติลกล่าวไวว้า่ "มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีเหตุผล" 
 A poet says, “Beauty is truth.” 
       กวท่ีานหน่ึงกล่าวไวว้า่ "ความสวยคือความจริง" 
 
(6)  เพื่อบอกเหตุผลท่ีจะเกิดข้ึนในประโยคท่ีน าดว้ย If - clause เป็นการแสดงถึงเง่ือนไข

บางประการของความน่าจะเป็นจริงในอนาคต (conditions of future possibility) 
 

(ตัวอย่าง) 
 If you drink poison, you die.   
      ถา้คุณด่ืมยาพิษคุณตอ้งตาย 
  If you fail English, you have to enroll again. 
 ถา้คุณสอบภาษาองักฤษตก คุณจะตอ้งลงทะเบียนเรียนหมวดวชิาน้ีอีกคร้ัง 
 

หมายเหตุ  จะสังเกตเห็นวา่ drink และ die เป็นกริยาช่องท่ี 1 ท่ีแสดงถึงเง่ือนไขท่ีเป็น 
เหตุผลซ่ึงกนัและกนัในแบบท่ีเป็นจริงและตอ้งเกิดข้ึนแน่ๆ 

 
 



(7) ใชใ้น If - clause เพื่อแสดงถึงเง่ือนไขบางประการท่ีเป็นไปได ้ 
 

(ตัวอย่าง) 
 If you help me do this work, I shall give you money.   
       ถา้คุณช่วยผมท างานช้ินน้ี ผมจะใหเ้งินคุณ 
 If he comes, I'll see him. 
       ถา้เขามาฉนัจะตอ้งไดพ้บเขา 
 
(8)   ใชใ้น Passive form เพื่อแสดงถึงการถูกกระท า  
 

(ตัวอย่าง) 
 Active form    :    They make it into a paste.   พวกเขาท ามนัเละ (เป็นแป้งเปียก)                              
 Passive form   :    It is made  into a  paste.  มนัถูกท าใหเ้ป็นแป้งเปียก         
 Active form    :    He sells them at $ 5 each.           เขาขายมนัดว้ยราคาอนัละ 5 ดอลลาร์ 
 Passive form   :    They are sold at $ 5 each. พวกมนัถูกขายในราคาอนัละ 5 ดอลลาร์ 
                  
(9)   ใช ้  Present Simple Tense หลงั Here และ There   
  

(ตัวอย่าง) 
 Here comes the bride .                     เจา้สาวก าลงัมาน่ีแลว้                              
 There goes the train.              รถไปก าลงัไปโน่นไง 
 There goes your friend, Surin.   สุรินทร์เพื่อนของคุณก าลงัไปโน่นไง 
                      
2.  Present Continuous tense หรือ Present Progressive Tense คือประโยคท่ีใช ้

แสดงเหตุการณ์ท่ีก าลงัท าอยูใ่นขณะท่ีพดู มีโครงสร้างประโยค ดงัน้ี 
 



Subject 
(ประธาน) 

+ 
Verb to be 

(is, am, are) 
+ V1 + ing Object 

I am walking - 
He 
She 

Suda 
is 

playing 
Reading 
drawing 

football. 
a book. 

a flower. 
You 
We 

They 
The boys 

are eating. rice. 

 
กฎการเติม ing ทีค่ ากริยา 

กริยาบางค าเม่ือจะเติม ing ตอ้งเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
1.   ค าพยางคเ์ดียว มีสระตวัเดียว และมีตวัสะกดตวัเดียว ตอ้งเพิ่มตวัสะกดอีกหน่ึงตวั 

ก่อนเติม ing เช่น 
 cut   cutting 
         get   getting 
 run   running 
 swim   swimming 
 stop    stopping 
2.   ค าสองพยางคซ่ึ์งลงทา้ยดว้ยตวั “l”  ตวัเดียว ใหเ้พิ่ม “l” อีกหน่ึงตวัก่อนเติม ing เช่น 
 Travel   ravelling 
 control   controlling 
 fulfil     fulfilling 
 
 



3.   ค าท่ีลงทา้ยดว้ย “e”  ใหต้ดัตวั “e”  ออกก่อนเติม ing เช่น 
 lose     losing 
 come       coming 
 write    writing 
 hope    hoping 
 move    moving 
4.   ค าท่ีลงทา้ยดว้ย “ie”  ใหเ้ปล่ียน “ie”  เป็น “y”  ก่อนเติม ing เช่น 
 die   dying 
 lie   lying 
 tie     tying 
 
เม่ือตอ้งการเปล่ียนประโยคบอกเล่าของ Present Continuous Tense เป็นประโยคค าถาม  

ใหว้างค ากริยา is, am หรือ are ไปไวห้นา้ประโยค ดงัน้ี   
 

(is / am / are) + subject + verb + ing 
 
 

ตัวอย่าง เช่น 
  Is she drawing a flower? 
  Are you reading a comic book? 
 
ประโยคค าถามท่ีข้ึนตน้ดว้ย  Verb to be (is, am, are) จะตอ้งตอบดว้ย yes หรือ no 

ตัวอย่าง เช่น 
  Is she drawing a flower? 
  Yes, she is drawing a flower. หรือ Yes, she is. หรือ   
  No, she is not drawing a flower. หรือ No, she isn't. 
 



วธิีการใช้   Present Continuous Tense มีดงัน้ี 
(1) เพื่อแสดงถึงการกระท าที่ก าลงัเกดิขึน้ในขณะทีพู่ด (To show action happening now) 
                                                            

 
 
                                          

 

 
 

(ตัวอย่าง) 
 Surin is driving out of house now. 
       สุรินทร์ก าลงัขบัรถออกมาจากบา้นของเขาตอนน้ี 
 He is now studying English.     
       เขาก าลงัศึกษาภาษาองักฤษอยูต่อนน้ี 
 

(2)    เพื่อแสดงถึงการกระท าทีเ่กดิขึน้ในอนาคตอนัใกล้นี้ (To show action in the near 
future) แต่ยงัไม่แน่นอนมากเท่ากบั Present Simple Tense    

ขณะพูด 
 
 

  อดีต                        อนาคต 
 

                                                                               เหตุการณ์น้ีจะเกิดข้ึน 
 

(ตัวอย่าง) 
  We're flying back to London tomorrow. 
       เราจะบินกลบัลอนดอนพรุ่งน้ี 

  I'm wearing it this evening. 
       ฉนัจะสวมมนัเยน็น้ี 

ขณะพดู 
 
 

 อดีต                   อนาคต 
   เร่ิมตน้   คาดวา่จะจบ       



  Supol is coming here next week. 
       สุพลจะมาท่ีน่ีสัปดาห์หนา้  
  We are going to see him next Monday. 
 เราจะไปพบเขาวนัจนัทร์หนา้ 
 
(3) เพื่อแสดงถึงการกระท าที่ท าอยู่จนเกอืบจะเป็นนิสัย ซ่ึงมกัจะถูกกระท าซ ้ า ๆ  

อยูบ่่อย ๆ หรือบ่อยคร้ังท่ีสุด (To express habitual action that is often repeated.) 
 

(ตัวอย่าง) 
 She is always asking silly questions. 
        เธอก าลงัจะถามค าถามโง่ๆ บ่อยคร้ังท่ีสุด 
 He is always banging the door shut. 
        เขามกัจะปิดประตูดงัโครมเสมอๆ 
 They are always arguing with each other. 
  พวกเขามกัจะโตเ้ถียงกนัอยูเ่สมอ 
 
(4)   ใชก้บัการกระท าทั้งสองอย่างทีก่ าลงัด าเนินการอยู่พร้อมๆ กนั  

 

(ตัวอย่าง) 
  She is reading a book and (is) singing a song. 
 เธอก าลงัจะถามค าถามโง่ ๆ บ่อยคร้ังท่ีสุด 
  She is jogging along the road and (is) singing a song. 
  เธอก าลงัวิง่เหยาะ ๆ ไปตามถนนและก าลงัร้องเพลง 
 
 

 



(5)  ใชก้บัการกระท าอย่างหน่ึงทีก่ าลงัด าเนินอยู่และมผู้ีกระท าการอกีอย่างหน่ึงขึน้มา
โดยไม่คาดฝันมาก่อน  
 

(ตัวอย่าง) 
  She enters the room while I am reading a book.   

    เธอเขา้มาในหอ้งขณะท่ีฉนัก าลงัอ่านหนงัสืออยู ่
   My mother opens the door while I am watching T.V. 

        คุณแม่เปิดประตูขณะท่ีผมดูทีวอียู ่
 
(6)   ใช้ในรูป Passive voice   เม่ือเราตอ้งการจะแสดงใหเ้ห็นวา่การกระท านั้น ๆ มีส่ิงหน่ึง

หรือบุคคลหน่ึงกระท าต่อประธานของประโยค   
 

(ตัวอย่าง) 
  Active Voice     :    Someone is cutting tree down. 
                    ใครคนหน่ึงก าลงัตดัตน้ไมล้ง        

  Passive Voice   :    The tree is being cut down. 
                                    ตน้ไมก้  าลงัถูกตดั 

   Active Voice    :    Someone is painting the house. 
                                    ใครบางคนก าลงัทาสีบา้น 

  Passive Voice   :    The house is being painted. 
                                 บา้นก าลงัถูกทาสี 
 
 
 
 
 



ข้อสังเกต 
มีค  ากริยาบางประเภทท่ีไม่ใชใ้นรูปของ Continuous form (Verb to be + V.ing) ไดแ้ก่ 
1.  Verb to be เช่น is, am, are, was, were ทีแ่สดงถึงลกัษณะ (stative verbs) 
 ถูก     :     He is handsome.  เขาหล่อ 
  ผดิ :     He is being handsome. 
2. กริยาประเภททีแ่สดงถึงจติใจ (mind)  เช่น think, know, recognize, understand, 

believe, desire, wish, love, realize, forget, dislike, hate เป็นตน้       
 

(ตัวอย่าง) 
 ถูก     :     I remember him quite clearly.       ฉนัจ าเขาไดดี้ทีเดียว 
 ผดิ     :     I am remembering him quite clearly.   

 ถูก     :     They wish to go home now.    พวกเขาอยากจะกลบับา้น 
         เด๋ียวน้ี 

 ผดิ     :     They are wishing to go home now.   
 ถูก     :     She thinks everybody likes her.      เธอคิดวา่ทุกคนชอบเธอ 
 ผดิ     :     She is thinking everybody likes her.  
 ถูก     :     We know them very well.       เรารู้จกัเขาเป็นอยา่งดี 
 ผดิ :     We are knowing them very well.   
 ถูก     :      I love you.       ผมรักคุณ 
 ผดิ     :      I am loving you. 
3. กริยาทีแ่สดงถึงความรู้สึกประสาทสัมผสั (senses) เช่น fell, see, hear, taste, smell 

เป็นตน้ 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
 ถูก     :     I fell very warm.        ฉนัรู้สึกอบอุ่นข้ึนมาก 
 ผดิ     :     I am feeling very warm. 
 ถูก    :     I smell something burning.       ฉนัไม่ไดก้ล่ินอะไรไหม ้
         สักอยา่ง 
 ผดิ     :     I smelling something burning.  
 ถูก     :     I hear someone walking up the stairs.   ฉนัไดย้นิใครคนหน่ึงก าลงั 
         ข้ึนบนัไดมา    
 ผดิ     :     I am hearing someone walking up the stairs.    
 ถูก     :     The coffee tastes sweet.       กาแฟหวาน  
 ผดิ     :     The coffee is tasting sweet.     
 ถูก     :     I see her walking in the garden.     ฉนัเห็นเธอก าลงัเดิน 
         อยูใ่นสวน 
 ผดิ :     I am seeing her walking in the garden.     
4. กริยา “to have'” ทีห่มายถึง การเป็นเจ้าของ (possession) แปลวา่ "มี'' 

 

( ตัวอย่าง) 
 ถูก     :      She has a lot of money.      เธอมีเงินจ านวนมาก 
 ผดิ     :      She is having a lot of money. 
 ถูก     :      We have a lot of homework to do.    เรามีการบา้นท่ีจะตอ้งท า 
         อีกเยอะ 
 ผดิ     :      We are having a lot of homework to do. 
 ถูก : She has a cold. 
 ผดิ     :      She is having a cold. 
 
 



5. กริยาบางตัวทีเ่ป็น Continuous form ไม่ได้   เช่น matter, consist, possess, own,  
fit, belong, contain, see, suppose, owe, suit, concern, appear,  look, call เป็นตน้ 
 

(ตัวอย่าง) 
ถูก     :     It seems that he dislike that girl.     ดูเหมือนวา่เขาจะไม่ชอบ 
        ผูห้ญิงคนนั้น 

 ผดิ     :     It is seeming that he dislike that girl.  
 ถูก     :     Fruit contains good deal of vitamins.  ผลไมป้ระกอบดว้ยวติามิน 
         จ านวน มาก 
 ผดิ     :     Fruit is containing good deal of vitamins. 
 ถูก     :     He supposes that the news is true.     เขานึกวา่ข่าวนั้นเป็นเร่ืองจริง 
 ผดิ     :     He is supposing that the news is true. 
 ถูก     :     This book belongs to me.      หนงัสือเล่มน้ีเป็นของฉนั 
 ผดิ     :     This book is belonging to me.   
 
3.  Future Simple tense คือ ประโยคท่ีใชก้บัเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยวาง 

โครงการหรือวางแผนไวล่้วงหนา้ 
 

โครงสร้างประโยค  Future Simple Tense 
 
 

       +        +          +    
           

 
 
 
 

Subject shall, will V1 (ส่วนขยาย) 



(ตัวอย่าง) 
  We shall ask him. 
  We shall not ask him. 
  Shall we ask him? 
  He will bring it. 
  He will not bring it. 
  Will he bring it? 
        
รูปย่อของ shall และ will 
โดยปกติค ากริยา shall และ will ท่ีแสดงอนาคตกาลในประโยค จะนิยมใชเ้ขียนแบบยอ่ 

จาก shall และ will เป็น “l1” ในประโยคบอกเล่า (Affirmative Sentence) และเป็น shan't หรือ 
“won't” ในประโยคปฏิเสธและค าถาม (Negative Sentence and Question Sentence)  ดงัน้ี 

 
 
 

Subject 
(ประธาน) 

+ 
Verb to be 

(is, am, are) 
+ V1 + ing Object 

I am walking. - 

He 
She 

Suda 

 
is 

playing 
reading 
drawing 

football. 
a book. 

a flower. 
You 
We 

They 
The boys 

 

 
are 

 
eating 

 
rice. 

 
 
 



รูปปกติ 
รูปย่อ ค าถาม 

(Question) (Affirmative) (Negative) 
I shall, (will) I’ll I shan’t 

(I won’t) 
Shan’t I, Shall I 
Won’t, Will I 
 

We shall (will) We’ll We shan’t 
(We won’t) 

Shan’t we, Shall we 
Won’t we, Will we 
 

You will You’ll You won’t Will you 
Won’t you 
 

 
วธิีการใช้Future Simple Tense มีดงัน้ี 
(1) เพื่อแสดงการกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดทีต่ั้งใจว่าจะท าหรือคาดว่าจะท าทีเ่กดิขึน้ใน 

อนาคต โดยปกติมกัจะมีค าท่ีแสดงเวลาในอนาคตอยูด่ว้ย เช่น tomorrow, next, week, soon, later 
เป็นตน้ 

ขณะพดู 
 
 อดีต                       อนาคต 
   
       คาดวา่จะเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน 
 
(ตัวอย่าง) 

  I shall return in half an hour.         ผมจะกลบัมาภายในเวลาคร่ึงชัว่โมง 
  She will go aboard next week.        เธอจะไปต่างประเทศในสัปดาห์หนา้ 
  Surin will be sixteen next month.   สุรินทร์จะมีอาย ุ16 ปีในเดือนหนา้  
 



(2) will/shall ไม่สามารถใช้กบักริยาในรูป Continuous form ได้ (มีกล่าวไวใ้นขอ้ควรจ า
ของ Present Continuous Tense) 
 

(ตัวอย่าง) 
  It will be improper for her to go there alone. 
  ดูเหมือนจะไม่เหมาะส าหรับเธอท่ีจะไปท่ีนั้นโดยล าพงัเพียงคนเดียว 
  I shall be there this evening.     
  ฉนัจะไปท่ีนัน่เยน็น้ี 
  He won't know if you don't tell him.     
  เขาจะไม่มีทางรู้ไดเ้ลยถา้หากคุณไม่บอกเขา 

 
(3) ใช้ในรูปของ Passive Voice เพื่อแสดงถึงการท่ีประธานของประโยคเป็นผูก้ระท า 

 

(ตัวอย่าง) 
  You will be punished for disobeying the law. 
  คุณจะถูกลงโทษฐานท่ีไม่ปฎิบติัตามกฏหมาย 
  We shall not be found out if we hide here. 
  จะไม่มีใครมาพบเราหรอก ถา้หากเราซ่อนอยูท่ี่น่ี 
 

หลกัการใช้ “To be going to”  ใน Future Simple Tense 
(1) ใชใ้น to be going to เพื่อแสดงถึงการกระท าทีไ่ด้ถูกวางแผนไว้แล้ว และการกระท า

นั้นจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้
 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
  I am going to write a letter to him tonight. 
  ผมก าลงัจะเขียนจดหมายไปหาเขาคืนน้ี 
  She is going to teach us English. 
  เธอก าลงัจะสอนภาษาองักฤษแก่เรา 
  Are we going to tell him when he asks us? 
  เราจะบอกเขาเม่ือเขาถามเราไหม 
  When are you going to return my book? 
  เม่ือไหร่คุณถึงจะคืนหนงัสือของผมเสียที 
 
(2) ใช ้to be going to เพื่อแสดงถึงความรู้สึกทีแ่น่นอนเก่ียวกบัการกระท าของผูพ้ดู 

 

(ตัวอย่าง) 
  Look out! That tree is going to fall. 
  ระวงั ตน้ไมต้น้นั้นก าลงัจะลม้ลงมา 
  Help! I'm going to drown! 
  ช่วยดว้ยผมก าลงัจะจมน ้า 
  The cow looks very ill. I think it's going to die. 
  ววัดูป่วยมาก ผมคิดวา่มนัก าลงัจะตาย 
 
(2) “to be going to”  ไม่นิยมใช้กบักริยา go และ come และไม่นิยมใช้กบั to be        

going to  ซ ้ากนั 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
 ถูก    :     Are they coming this afternoon?           พวกเขาจะมาบ่ายน้ีหรือ 
 ผดิ    :     Are they going to come this afternoon?  
 ถูก    :     He is going to Populand soon.              เขาจะไปป้อปปูแลนดใ์นไม่ชา้น้ี 
 ผดิ    :     He is going to go Populand soon.     
 ถูก    :     She is coming to visit him.              เธอจะมาเยีย่ม 
 ผดิ    :     She is going come to visit him.     

 
กจิกรรม  
 1. ใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้ในบทน้ี 

2. ใหผู้เ้รียนชมวดิีทศัน์เร่ือง What's going on? 
3. ใหท้ าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 
 

Exercise  1  Change verbs in blankets into Present Simple Tense. 
 1. The teacher (teach) ....................................... us English. 
 2. Her mother (love) ....................................... him very much. 
 3. My aunt (give) ....................................... me a book. 
 4. Suda (kiss) ....................................... her mother. 
 5. The child (cry) ....................................... loudly. 
 6. The rat (catch) ....................................... a rat. 
 7. Malee (lay) ....................................... down on the beach. 
 8. Suda (pass) ....................................... the exam. 
 9. He (buy) .......................................  a motorcycle. 
10. They often (sing) ...................................... an English song. 
 



Exercise  2   Change verbs in the blankets into Present Continuous Tense 
 1. The children (eat)  ......................................  mangoes. 
 2. My mother (cut)  .......................................  a mango. 
 3. Suda (study)  .......................................  English. 
 4. You & I (swing)  .......................................  in the pool. 
 5. We (travel)  .......................................   abroad. 
 6. They (watch)  .......................................  football. 
 7. He (go)  .......................................  to school. 
 8. Malee (write)  .......................................  a letter to her friend. 
 9. The boy (play)  .......................................  in the field. 
10. A rat (run)  .......................................  fast. 
 

Exercise  3  Change verbs in blankets into Future Simple Tense. 
 1. The movie (come)  .................................  soon. 
 2. Suda (go)  .................................  to pattaya tomorrow. 
 3. The  teacher (teach)  .................................  us English next week. 
 4. I (go) .................................  to school tomorrow. 
 5. We (play).................................tennis next month. 
 6. Malee (study)  .................................  in Australia next week. 
 7. My father (take)  .................................  me to Koh Samet on next Sunday. 
 8. Her sister (see)  .................................  me at home tomorrow. 
 9. That boy (play)  .................................  badminton in the afternoon. 
10.  She (work)  .................................  on the farm soon. 

 
 
 



เร่ืองที ่ 2  Past Simple Tense 
 
  Past Simple Tense  คอื ประโยคทีแ่สดงเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และส้ินสุดแล้วในอดีต 

              
โครงสร้าง ของประโยค Past simple Tense 

 
Subject   +  V2  +  Object  +  (adv. Of place)  + (adv. Of time) 

ประธาน  +  กริยาช่องที่ 2 + กรรม  +  (วเิศษณ์บอกสถานที)่  + (วเิศษณ์บอกเวลา) 
 
ยกตัวอย่างเช่น 
  
 โครงสร้าง 1    +        +           +     
     

        Suda           left          England            yesterday 
 
  
 โครงสร้าง 2         +            + 
 

        Malee                 wanted to help           her family 
 
(ตัวอย่าง)  
 โครงสร้าง 2 ในประโยคน้ีเป็นกริยาซอ้นกริยาหรือค ากริยาสองตวัอยูติ่ดกนั คือ กริยาหลกั
กบักริยารอง want เป็นกริยาหลกั help เป็นกริยารองอยูใ่นรูป infinitive with to เม่ือเป็นประโยค 
Past Simple Tense เป็นค ากริยาหลกัจะเปล่ียนเป็นค ากริยาช่องท่ี 2 คือ  wanted 

 
 
 

S V Adv. Of place Adv. Of time 

S V2 (V.infinitive with to) O 



รูปกริยาทีใ่ช้ในประโยค Past Simple Tense                  
 ประโยค Past Simple Tense ใชก้บักริยาช่องท่ี 2 เสมอ ซ่ึงรูปกริยาช่องท่ี 2 แบ่งเป็น     

3 ประเภท ดงัน้ี 
 

1.  กริยาช่องที ่1 เมือ่เปลีย่นเป็นช่องที่ 2 ให้เติม d  หรือ  ed  ยกตัวอย่าง เช่น 
          

  กริยาช่องที่ 1                                                    กริยาช่องที่  2 
 

  work                                                    worked 
  wait                           waited 
  arrive                                                      arrived 
  open                                                  opened 
  return                                         returned 
  like                                              liked 
  stop                                          stopped 

   
กฎการเติม ed ทีท้่ายกริยาช่องที่ 1  
การเติม ed ท้ายค ากริยาในช่องที่ 1 ให้เป็นกริยาในช่องที่ 2 หรือรูปอดีต มกีฎดังนี ้ 
 1.1 กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย e อยูแ่ลว้ใหเ้ติม d ไดเ้ลย เช่น 

   agree   agreed 
 use   used 
 bake   baked 
 joke   joked 
 define  defined 
 
 
 



 1.2 กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย y ใหเ้ปล่ียน y เป็น i  แลว้จึงเติม ed เช่น 
 carry   carried 
 study   studied 
 marry  married 
 fry   fried 
 identify  identified 

 
ยกเว้นในกรณทีี่หน้า y เป็นสระ (a, e, I, o, u) ให้เติม ed ได้โดยไม่ต้องเปลีย่นแปลง เช่น 

 stay   stayed 
 obey   obeyed 
 delay   delayed 
 enjoy   enjoyed 
 play   played 

 
 1.3   กริยามีพยางคเ์ดียว มีสระตวัเดียว ตวัสะกดตวัเดียว ตอ้งเพิ่มสะกดอีกหน่ึงตวั 

แลว้จึงเติม ed 
 stop   stopped 
 knit   knitted 
 plan   planned 
 hop   hopped 
 whip   whipped 

 
 1.4   เติม ed ไดเ้ลยส าหรับกริยาอ่ืน ๆ ท่ีไม่อยูใ่นขอ้ก าหนดตามกฎ ขอ้ 1, 2 และ 3 

และไม่เป็นกริยาในกลุ่มอปกติ (Irregular verbs) เช่น 
 search  searched 
 import  imported 



 repair   repaired 
 fix   fixed 
 check   checked 

 
2. รูปกริยาช่องที่ 2 และช่องที3่ ทีเ่ปลีย่นรูปจากกริยาช่องที ่ 1 ส าหรับ กริยาทีไ่ม่ปกติ 

(Irrgular past form of verbs) 
 

กลุ่มกริยาทีเ่ปลีย่นรูป  เมื่อเป็นกริยาช่องที่ 2 และกริยาที่ 3 

Present Tense 
(กริิยาช่องที ่1) 

Past Tense 
(กริิยาช่องที ่2) 

Past Participle 
(กริิยาช่องที ่3) 

 be 
begin 
bite 
become 
blow 
break 
catch 
come 
choose 
creep 
do 
drink 
draw 
drive 
eat 
fall 
feel 
 

 was/were 
began 
bit 
became 
blew 
broke 
caught 
came 
chose 
crept 
did 
drank 
drew 
drove 
ate 
feel 
felt 
 

 been 
begun 
bitten 
become 
blown 
broken 
caught 
come 
chosen 
crept 
done 
drunk 
drawn 
driven 
eaten 
fallen 
felt 
 



 

Present Tense 
(กริิยาช่องที ่1) 

Past Tense 
(กริิยาช่องที ่2) 

Past Participle 
(กริิยาช่องที ่3) 

 forget 
go 
grow 
hide 
know 
write 
ring 

 forgot 
went 
grew 
hid 
knew 
wrote 
rang 

 forgotten 
gone 
grown 
hidden 
known 
written 
rang 
 

 
3. รูปกริยาช่องที่ 2 และช่องที ่ 3 ทีไ่ม่เปลีย่นรูปสังเกตได้จากค ากริยาทเีป็นค าพยางค์

เดียว และส้ัน 
               

 กลุ่มกริยาทีเ่ปลีย่นรูปเมือ่เป็นกริยาช่องที ่2 และ ช่องที ่3 

Present Tense 
(กริิยาช่องที ่1) 

Past Tense 
(กริิยาช่องที ่2) 

Past Participle 
(กริิยาช่องที ่3) 

 burst 
cost 
cut 
hit 
hurt 
let 
put 
read 
set 
 

 burst 
cost 
cut 
hit 
hurt 
let 
put 
read 
set 

 burst 
cost 
cut 
hit 
hurt 
let 
put 
read 
set 
 

 



Present Tense 
(กริิยาช่องที ่1) 

Past Tense 
(กริิยาช่องที ่2) 

Past Participle 
(กริิยาช่องที ่3) 

 shut 
split 
spread 
 

 shut 
split 
spread 
 

 shut 
split 
spread 
 

 
วธิีใช้ Past Simple Tense มดีังนี ้
(1) เพื่อแสดงถึงการกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีไดท้  าเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปแลว้ในอดีต 

ปกติมกัจะมีค าท่ีแสดงเวลาในอดีตบ่งช้ีอยู ่เช่น ago, last week (month, year), yesterday เป็นตน้ 
 

 
(ตัวอย่าง) 

        Two weeks ago, Kate had an accident. 
  สองสัปดาห์ท่ีผา่นมา เคทไดป้ระสบอุบติัเหตุ 
      The train reached the station at two yesterday. 

  รถไฟไดม้าถึงสถานีตอนบ่าย 2 โมงเม่ือวานน้ี 
      He came to look for you half an hour ago. 

เขาไดม้ารอพบคุณเม่ือคร่ึงชัว่โมงท่ีแลว้ 
 
 



      Did you receive a letter from her last week? 
  คุณไดรั้บจดหมายจากเธอหรือเปล่าเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ 

         His mother died when he was twelve years old. 
  คุณแม่ของเขาตายเม่ือเขาอายไุด ้12 ปี 
 
(3) ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีด าเนินอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง ๆ ในอดีต อาจจะมีค าวเิศษณ์ปรากฏ 

อยูด่ว้ย เช่น always, never, frequently, usually เป็นตน้ 
 

ขณะพดู 
 
 อดีต         อนาคต    
 
 
  เร่ิม   จบ  
 
(ตัวอย่าง) 

      Jim always kept light on in the hall. 
  จิมมกัจะเปิดไฟในหอ้งโถงท้ิงไวเ้สมอ (นิสัยในอดีต) 

      He always finished his work when he was here. 
  เขามกัจะท างานของเขาเสร็จเสมอเม่ือเขาอยูท่ี่น่ี (นิสัยในอดีต) 

        He never sucked his thumb, unlike many children. 
  เขาไม่เคยดูดน้ิวมือเลย ไม่เหมือนกบัเด็กหลาย ๆ คน  
  (นิสัยขอ้เทจ็จริงในอดีต) 
 
 
 



(3) ใช้บอกถึงเงื่อนไขทีเ่ป็นไปไม่ได้ใน If-clause (Unlikely type) 
 

(ตัวอย่าง) 
       lf I saw him, I would tell him the news. 

  ถา้หากผมพบเขา ผมคงเล่าข่าวน้ีใหเ้ขาฟัง 
         You would pass if you worked hard enough. 

  คงสอบผา่นแลว้ ถา้หากคุณตั้งใจเล่าเรียนใหม้ากพอ 
         If I had money, I would make a long journey around the world. 

  ถา้หากผมมีเงิน ผมคงจะเดินทางไปรอบโลก 
 
(4) ใช้ใน Past Simple Tense แทนที ่ Present Simple Tense เม่ือเปล่ียนประโยคจาก 

Direct Speech มาเป็น Indirect Speech 
 

(ตัวอย่าง) 
 Direct Speech      :     She said, “I understand what he means.” 
     เธอพดูวา่ “ฉนัเขา้ใจวา่เขาหมายความวา่อยา่งไร” 
 Indirect Speech    :     She said that she understood what he meant. 
                         เธอพดูวา่เธอเขา้ใจวา่เขาหมายความวา่อยา่งไร 
 Direct Speech      :     I asked him, “Is it cleaned by service center” 
     ฉนัถามเขาวา่  “มนัถูกท าความสะอาดท่ีศนูยบ์ริการ 
     ใช่หรือไม่” 
 Indirect Speech    :     I asked him whether it was cleaned by service center. 
      ฉนัถามเขาวา่มนัท างานดว้ยไฟฟ้าใช่หรือไม่ 
 
 

 



กจิกรรม 
ใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้ในบทน้ี แลว้ท าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 
 

Exercise 1  Change verbs in blankets into Past Simple Tense. 
 1. The play (begin) ______________ at 7 p.m. 

 2. Malee (visit) ______________ Suda at home yesterday. 

 3. Suda (write) ________________ a letter to her mother. 

 4. Somebody (ring) _______________ the bell just a moment. 

 5. A robber (break) _______________ into her house last night. 

 6. She (come) _______________ here yesterday. 

 7. They (forget) _______________ to bring us a book. 

 8. We (cut) _______________ meat with knife. 

 9. May (go) _______________ there five years ago. 

10. The wind (blow) ______________ strongly last night. 
 

Exercise 2  Change these sentences into Past Simple Tense. 
 1. She rides her bicycle to school. 

  _______________________________________________ 

 2. They stand under the tree. 

       _______________________________________________ 

 3. The door bell rings loudly. 

 _______________________________________________ 

 



 4. They are very happy. 

 _______________________________________________ 

 5. I break the glass. 

 _______________________________________________ 

 6. We enjoy walking in the park. 

 _______________________________________________ 

 7. Mana writes a letter to Suda. 

 _______________________________________________ 

 8. Malee and Wichai buy a house. 

 _______________________________________________ 

 9. You send me those pictures. 

 _______________________________________________ 

10. She loves classical music. 

 _______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 



เร่ืองที ่3  Past Continuous Tense 
 

   Past Continuous Tense หรืออีกอยา่งหน่ึงเรียกวา่ Past Progressive Tense เป็น Tense ท่ี
ใชแ้สดงเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน ณ ช่วงเวลาหน่ึงในอดีตหรือมีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ก าลงัเกิดข้ึน
พร้อมกนั ณ ช่วงเวลาหน่ึงในอดีต 

 
โครงสร้างประโยค  Past Continuous Tense 

 
 

 
 
 

 ตัวอย่างเช่น 
     We were playing in the garden. 
     They were swimming in the pool. 
     He was singing a song. 

 
วธิีใช้ Past Continuous Tense มดีังนี ้

(1)   ใชแ้สดงถึงการกระท าท่ีเกิดข้ึนในอดีต (โดยปกติมกัจะมีค าแสดงเวลาระบุ ใหเ้ห็น) 

Subject 

ประธาน 

V.to be 

(was, were) 

V.ing 

กริิยาทีล่งท้ายด้วย ing 
+ + 



 
 
 (ตัวอย่าง) 

  They were eating dinner at half past seven. 
  เขาก าลงัทานอาหารเยน็เม่ือเวลา 19.30 น. (ในอดีต) 
  It was raining heavily that afternoon. 
  ฝนก าลงัตกอยา่งหนกัในตอนบ่ายวนันั้น (ในอดีต) 
  At 8 o'clock, he was having breakfast. 
  เวลา 8 โมง เขาก าลงัทานอาหารอยู ่(ในอดีต) 
 
(2) ใชแ้สดงถึงการกระท าทั้งสองอย่างทีเ่กดิขึน้ในเวลาเดียวกนั  โดยปกติมกัมีค  าวา่  

"while" ประกอบอยูใ่นประโยคดว้ย 
  While he was working, we were sleeping. 
  ขณะท่ีเขาก าลงัท างาน เรากก็  าลงันอนหลบั (ในอดีต) 
  While they were playing football, I was studying in my room. 
  ขณะท่ีพวกเขาก าลงัเล่นฟุตบอล ผมกก็ าลงัเรียนอยูใ่นหอ้ง (ในอดีต) 
  Was she listening while we were talking? 
  เธอก าลงัฟังอยูห่รือเปล่าขณะท่ีพวกเราก าลงัพดูคุยกนั (ในอดีต) 
 



(3)   การกระท าอย่างหน่ึงทีเ่กดิขึน้ในขณะทีก่ารกระท าอกีอย่างหน่ึงก าลงัด าเนินอยู่ เราใช้ 
Past Continuous Tense เพือ่เน้นถึงการต่อเน่ือง (Continuity) ของเหตุการณ์หรือการ กระท าใน
ขณะที ่ Past Simple Tense ใช้เพือ่แสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระท าทีเ่สร็จส้ินสมบูรณ์ ไปแล้ว 
(completed action) 
 

 
   
 (ตัวอย่าง) 

  While I was riding to school, I saw an accident. 
  ขณะท่ีผมก าลงัข่ีจกัรยานไปโรงเรียน ผมไดเ้ห็นอุบติัเหตุ 
  He was working in Bangkok when his father died. 
  เขาก าลงัท างานในกรุงเทพฯ เม่ือคุณพ่อของเขาตาย 
(4)   เพื่อแสดงถึงการกระท าทีเ่ป็นนิสัยในอดีต (Past habitual action) ปกติมกัมีค าวเิศษณ์ 

(Adverbs) ปรากฏอยูด่ว้ย เช่น always, never, often เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 



 (ตัวอย่าง) 
  They were often quarrelling with each other. 
  พวกเขามกัจะทะเลาะเบาะแวง้กนัอยูบ่่อยๆ 
  He was always working in the garden when we went to visit for him. 
  เขามกัจะก าลงัท างานในสวนเสมอเม่ือเราไปหาเขา 
  She was complaining about the weather. 
  เธอก าลงับ่นถึงเร่ืองดินฟ้าอากาศ 
(5)   กริยาประเภททีแ่สดงถึงสภาพจิตใจ (mind) ความรู้สึกทางประสามสัมผสั (sense), 

have = มี, และกริยาอ่ืนๆ ท่ีมีปรากฎอยูใ่นความรู้สึกทางประสาท (ในขอ้ควรจ าของ Present 
Continuous Tense) จะน ามาใช้ใน Past Continuous Tense ไม่ได้ ต้องใช้ Past Simple Tense  
 

 (ตัวอย่าง) 
 ถูก :        He seemed anxious to go out. 
           ดูเหมือนเขาจะกระตือรือร้นท่ีจะออกไป 
 ผดิ :        He was seeming anxious to go out. 
 ถูก :        As he walked along, he suddenly remembered something. 
           ขณะท่ีเขาเดินไปนั้น ทนัใดเขากจ็  าบางส่ิงข้ึนมาได ้
 ผดิ :        As he walked along, he suddenly was remembering something. 
 ถูก :        We noticed that he was wearing spectacles. 
           เราสังเกตเห็นวา่เขาสวมแวน่ 
 ผดิ :        We were noticing that he was wearing spectacles.       
 
 
 
  

 



กจิกรรม 
ใหผู้เ้รียนทบทวนความรู้ในบทน้ี แลว้ท าแบบฝึกหดัต่อไปน้ี 
 

Exercise  1  Change verbs in blankets into Past Continuous Tense. 
 

  1. While Suda (sleep)  _________________  in the bedroom, Malee called her. 

 2. The workers (repair)  _________________  the car at this time last week. 

 3. The sun (shine)  _________________  brightly all afternoon yesterday. 

 4. The children (play)  _________________  football in the playground  

 at 5 o'clock yesterday evening. 

 5. It (rain)  _________________  when we got home yesterday. 

 6. Suda (help)  _________________  her mother in the kitchen all day  

 yesterday. 

 7. Her baby (climb)   _________________  the table when her mother  

 came back from the market. 

 8. I saw Suda yesterday while she (get)  _________________  out of taxi. 

 9. They (drive)  _________________  along Sukhumvit road at 6 o'clock  

 this morning. 

10. While the audiences (clap)  _________________, the curtain fell. 
 
 

 
 



Exercise  2  Use the correct form of verb in each sentences. 
 1. I (see) _____________ him when he was shopping in the Big A supermarket. 

 2. His mother called him when he (play)  ________________  basketball. 

 3. I was reading a magazine when she (bring)  ______________ me a cup of coffee. 

 4. Before you came here, I (eat) _________________  pizza with my friends. 

 5. Suda was driving to work when I (call)  _________________. 

 6. John came in while his mother (cook) _________________ dinner. 

 7. While Mary was sleeping last night, someone (steal) _____________ her car. 

 8. They (see) ______________ an accident while they were walking along the street. 

 9. I (read)  _______________  a book when my mother arrived. 

         10. We (visit) _______________  my parents every Sunday while we were in Bangkok. 

 

Exercise  3 Use the correct form of verb in each sentences. 
 1. He (stop) _________________ drinking three years ago. 

 2. I (study) _________________ English now. 

 3. Suda (wake up) _________________ at 5 o'clock every day. 

 4. Malee (finish) _________________ the report tomorrow. 

 5. They (cook) _________________ some food in the kitchen at present. 

 6. Mana (go) _________________ to America next week. 

 7. Nuch (drive) _________________ her new car last night. 

 8. The sun (set) _________________ in the west. 

 9. Nipa always (walk) _________________ to school when she was young. 

10. We (play) _________________ football at this time yesterday. 



บทที ่6 

อาชีพพนักงานขบัรถรับจ้าง 

  สาระส าคญั 
 การพดูภาษาองักฤษตามมารยาทสังคมและเหมาะสมกบัสถานการณ์ การพดูแสดงความรู้สึก 

แสดงความคิดเห็น แสดงความช่วยเหลือ การขออนุญาต การพดูแทรกอยา่งสุภาพ   ในอาชีพ

พนกังานขบัรถรับจา้ง 

 

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 เขา้ใจและใชภ้าษาองักฤษตามมารยาทสังคมและเหมาะสมกบัสถานการณ์ พดูแสดง

ความรู้สึก แสดงความคิดเห็น แสดงความช่วยเหลือ ขออนุญาต พดูแทรกอยา่งสุภาพ ในอาชีพ

พนกังานขบัรถรับจา้ง 

 

  ขอบข่ายเนือ้หา 
 เร่ืองท่ี 1   การพดูภาษาองักฤษตามมารยาทสังคม และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 เร่ืองท่ี 2   การพดูแสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น 

 เร่ืองท่ี 3   การพดูแสดงความช่วยเหลือ 

 เร่ืองท่ี 4   การขออนุญาต 

 เร่ืองท่ี 5   การพดูแทรกอยา่งสุภาพ 

 

 



 ทุกอาชีพท่ีประกอบดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ถือเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและมีศกัด์ิศรี เม่ือเขา้ใจ

และใชภ้าษาองักฤษใหเ้หมาะสมกบัมารยาททางสังคมและสถานการณ์ ทั้งการพดูเพื่อแสดงความรู้สึก 

ใหค้วามเห็น ใหค้วามช่วยเหลือ ขออนุญาต และพดูแทรกอยา่งสุภาพ ยอ่มท าให ้ ผูป้ระกอบอาชีพ

พนกังานขบัรถรับจา้งไดรั้บค าช่ืนชมจากชาวต่างประเทศท่ีมีโอกาสมาเยีย่มเยอืนเมืองไทย 

เร่ืองที่ 1   การพูดภาษาองักฤษตามมารยาทสังคม และเหมาะสมกบั    

สถานการณ์ 
 เม่ือมีผูโ้ดยสารมาเรียกใชบ้ริการจากพนกังานขบัรถรับจา้งนั้น ส่ิงแรกท่ีควรท าคือทกัทาย 

โดยทกัทายตามเวลา คือ 

 Good morning.  สวสัดีครับ เม่ือพบผูโ้ดยสารตอนเชา้ 

 Good afternoon.  สวสัดีครับ เม่ือพบผูโ้ดยสารตอนบ่าย 

 Good evening.   สวสัดีครับ เม่ือพบผูโ้ดยสารตอนค ่า 

 บางคร้ังอาจทกัทายอยา่งเป็นกนัเอง คือ Hello! อยา่ลืมวา่พนกังานขบัรถรับจา้งควรทกัทาย

ดว้ยมารยาทท่ีเหมาะสม ซ่ึงหากผูโ้ดยสารต่างชาติเป็นวยัรุ่นท่าทางสนุกสนานร่าเริง กอ็าจทกัทาย

แบบเป็นกนัเองวา่ Hello! หรืออาจใช ้Hi! กไ็ด ้ถา้เป็นผูโ้ดยสารท่ีคุน้เคยกนัหรือเรียกใชบ้ริการอยู่

เป็นประจ า ทั้ง Hello! และ Hi! ใชท้กัทายเวลาใดกไ็ด ้

 ถา้จะใหฟั้งสุภาพยิง่ข้ึน จะต่อทา้ยค าทกัทายดว้ยค าวา่ sir เม่ือผูโ้ดยสารเป็นชาย และต่อทา้ย

ค าทกัทายดว้ยค าวา่ madam หรือ ma’am เม่ือผูโ้ดยสารเป็นหญิงสูงวยั แต่ถา้เป็นหญิงสาว จะต่อทา้ย

ค าทกัทายดว้ย miss 

 ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาพกัผอ่นในเมืองไทย ยอ่มมาจากหลากหลายประเทศ ต่างเช้ือชาติ และ

ต่างภาษา ดงันั้น ส าเนียงท่ีพดูภาษาองักฤษจึงแตกต่างกนัออกไป โดยท่ีส าเนียงองักฤษของคน



องักฤษจะต่างจากส าเนียงองักฤษแบบคนอเมริกนั หรือส าเนียงภาษาองักฤษแบบชาวออสเตรเล่ียน 

ของประเทศออสเตรเลีย 

 แมแ้ต่ชาวองักฤษเองท่ีมีถ่ินฐานต่างกนั กมี็ส าเนียงท่ีข้ึนอยูก่บัภาษาถ่ินเช่นกนั ดงันั้น หาก

ผูโ้ดยสารพดูแลว้ยงัฟังไม่เขา้ใจ กจ็ะพดูกลบัไปวา่ 

 Again, please.   กรุณาพดูอีกคร้ังครับ 

 Pardon me.   อะไรนะครับ /คุณพดูวา่อะไรครับ หรือพดูอีกคร้ังสิครับ 

แต่ถา้ผูโ้ดยสารพดูเร็วมากจนพนกังานขบัรถรับจา้งฟังไม่ทนั กจ็ะพดูดว้ยขอ้ความท่ีวา่ 

 Please speak slowly.  กรุณาพดูชา้ ๆ นะครับ 

เม่ือทกัทายผูโ้ดยสารแลว้ พนกังานขบัรถรับจา้งสามารถถามต่อไปวา่ 

 Where are you going to? คุณจะไปท่ีไหนครับ 

หรืออาจถามดว้ยขอ้ความสั้น ๆ ท่ีสุภาพและเขา้ใจไดว้า่ 

 Where to, sir?   ไปท่ีไหนครับคุณผูช้าย 

 Where to, madam?  ไปท่ีไหนครับคุณผูห้ญิง 

 Where to, miss?  ไปท่ีไหนครับคุณผูห้ญิง 

ชาวต่างชาติจะตอบไดห้ลากหลาย อาจพดูเฉพาะช่ือสถานท่ี ดงัน้ี 

 Suvarnabhumi airport  สนามบินสุวรรณภูมิ 

 Khao Sarn road  ถนนขา้วสาร 

 The weekend market  ตลาดนดัสุดสัปดาห์ หรือตลาดนดัจตุจกัร 

 Chatuchak market  ตลาดนดัสวนจตุจกัร 

บางคนเรียกตลาดนดัสวนจตุจกัรวา่ JJ market 

ผูโ้ดยสารบางรายบอกพนกังานขบัรถรับจา้งดว้ยประโยคเตม็รูปวา่ 

 Please drop me off at the National Museum.  ช่วยส่งผมท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติครับ  

หรือ Please take me to Maboonkrong.   ช่วยส่งดิฉนัท่ีมาบุญครองค่ะ 



 ผูโ้ดยสารบางรายอาจพดูเพียงขอ้ความสั้น ๆ วา่ 

 To Silom road, please.    ไปถนนสีลมค่ะ 

จากนั้นพนกังานขบัรถรับจา้งจะบอกผูโ้ดยสารวา่ 

 Please get in. หรือ  Get in, please.  กรุณาข้ึนรถเลยครับ 

การพดูเชิญชวนดว้ยความสุภาพ หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นการขอร้องดว้ยความสุภาพ จะใชค้  าวา่ 

please อยูใ่นขอ้ความดว้ยเสมอ โดยวางไวห้นา้ขอ้ความหรือทา้ยขอ้ความกไ็ด ้เช่นตวัอยา่งต่อไปน้ี 

พนกังานขบัรถรับจา้งขอใหผู้โ้ดยสารตรวจดูสัมภาระหรือขา้วของก่อนลงจากรถดว้ยความสุภาพวา่ 

 Please check your belongings.  หรือ  Check your belongings, please. 

 กรุณาตรวจดูส่ิงของของคุณดว้ยนะครับ 

เวลาพดูขอ้ความเช่นน้ี ถา้ลืมใชค้  าวา่ please ในขอ้ความ การพดูขอร้องกจ็ะกลายเป็นการสั่งทนัที 

ซ่ึงท าใหฟั้งแลว้ไม่สุภาพ คือ 

 Check your belongings.  ตรวจส่ิงของของคุณ 

พนกังานขบัรถรับจา้งอาจใชข้อ้ความลกัษณะอ่ืนไดด้งัน้ี 

 Don’t forget your luggage.  อยา่ลืมสัมภาระของคุณนะครับ 

 Don’t forget your belongings.  อยา่ลืมส่ิงของของคุณนะครับ 

เม่ือพนกังานขบัรถรับจา้งตอ้งการพดูตอบรับ สามารถพดูสั้น ๆ วา่ 

 Yes, sir.    ครับผม โดยใชพ้ดูกบัผูโ้ดยสารชาย 

 Yes, madam.    ครับผม โดยใชพ้ดูกบัผูโ้ดยสารหญิงสูงวยั 

 Yes, ma’am.    ครับผม  ใชพ้ดูกบัผูโ้ดยสารซ่ึงเป็นหญิงสูงวยัเช่นกนั 

แต่ถา้ผูโ้ดยสารเป็นหญิงสาววยัรุ่น อายยุงัไม่มาก จะตอบรับดว้ยขอ้ความ 

 Yes, miss.    ครับผม 

พนกังานขบัรถรับจา้งบางรายไม่มีรถเป็นของตนเอง แต่ขบัรถเช่า ดงันั้น เม่ือผูโ้ดยสารเรียกรถซ่ึง

ใกลเ้วลาท่ีจะส่งรถแลว้ จึงจ าเป็นตอ้งปฏิเสธ สมมติผูโ้ดยสารพดูวา่ 



 The general post-office on New Road. 

 ไปรษณียก์ลางท่ีถนนเจริญกรุงครับ 

พนกังานขบัรถรับจา้งจึงปฏิเสธดว้ยความสุภาพ พร้อมบอกเหตุผลวา่ 

 Sorry, I cannot go. I must return the car. 

 ขอโทษนะครับ ผมไปไม่ได ้ผมตอ้งส่งรถครับ 

สาเหตุท่ีพนกังานขบัรถรับจา้งควรแสดงการขอโทษ พร้อมกบับอกเหตุผลท่ีรับผูโ้ดยสารไม่ได ้

เพราะถา้ขบัรถออกไปเลย ผูโ้ดยสารจะเขา้ใจวา่ไม่มีมารยาท เพราะเป็นกิริยาท่ีไม่สุภาพ คิดถึงใจ

ผูโ้ดยสารต่างชาติ ซ่ึงไม่รู้วา่พนกังานขบัรถรับจา้งตอ้งรีบคืนรถเป็นเวลา เพราะเช่ารถเป็นกะ 
 

คราวน้ีถา้ผูโ้ดยสารเรียกรถใหไ้ปส่งไกลมาก พนกังานขบัรถรับจา้งไม่สามารถใชมิ้เตอร์ ตอ้งคิด

ราคาเหมาเป็นพิเศษ กต็อ้งบอกวา่ 

 I can go but we can’t use the metre. It’s very far. The price is 500 baht. 

 ผมไปส่งได ้แต่ใชมิ้เตอร์ไม่ไดน้ะครับ มนัไกลมาก ราคา 500 บาทครับ 

ในบางคร้ัง หลงัจากผูโ้ดยสารจ่ายเงิน พนกังานขบัรถรับจา้งก าลงัส่งเงินทอนให ้พร้อมกบัพดูวา่ 

 Your change, sir.   เงินทอนของคุณครับ  หรือ 

 Here’s your change, sir.  น่ีเงินทอนของคุณครับ 

ผูโ้ดยสารไม่รับเงินทอน จึงพดูวา่ 

 Keep the change.   ไม่ตอ้งทอนครับ หรือ เกบ็เงินทอนไวเ้ถอะครับ 

พนกังานขบัรถรับจา้ง อยา่ลืมขอบคุณและอวยพรขณะผูโ้ดยสารลงจากรถ โดยพดูวา่ 

 Thank you very much. Have a nice day! 

 ขอบคุณมากครับ ขอใหมี้ความสุขนะครับ 

การท่ีใครกต็ามอวยพรใหผู้ท่ี้พดูดว้ยมีความสุข ผูท่ี้ไดรั้บค าอวยพรกค็วรตอบรับโดยพดูวา่ 

 You, too.    คุณกเ็ช่นกนัครับ 



หากพนกังานขบัรถรับจา้งสามารถพดูภาษาองักฤษไดต้ามมารยาทสังคมและเหมาะสมกบั

สถานการณ์เช่นน้ีแลว้ จะช่วยใหช้าวต่างชาติท่ีใชบ้ริการรถรับจา้งรู้สึกประทบัใจ และอุ่นใจขณะใช้

บริการรถรับจา้ง 

 

เร่ืองที่ 2   การพูดแสดงความรู้สึก และแสดงความคดิเห็น 

 ขณะขบัรถบริการผูโ้ดยสาร ยอ่มมีเวลาพดูคุยกนัพอสมควร โดยเฉพาะพดูแสดงความรู้สึก

และแสดงความคิดเห็น อยา่งเช่นตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 The traffic is bad.    รถติด 

 The traffic is too bad.    รถติดจงัเลย 

 The traffic is very bad.   การจราจรติดขดัมาก 

 It takes thirty minutes to the airport.  ใชเ้วลา 30 นาทีไปสนามบิน 

 It takes about twenty minutes to get there. ใชเ้วลาประมาณ 20 นาทีท่ีจะไปท่ีนัน่ 

 The Grand Palace and the floating marketing are very interesting. 

 พระบรมมหาราชวงัและตลาดน ้าน่าสนใจมากครับ 

 Why don’t you shop at Chatuchak market?  

ท าไมคุณไม่ไปซ้ือของท่ีตลาดจตุจกัรล่ะครับ 

Driving in Bangkok is up to the traffic.  

การขบัรถในกรุงเทพฯ ข้ึนอยูก่บัการจราจร 

It’s a long way to Rayong. You can stop for a drink at a store at the gas station. 

ระยะทางไประยองอีกไกล คุณอาจจะหยดุหาน ้าด่ืมท่ีร้านในป๊ัมน ้ามนั 

พนกังานขบัรถรับจา้งบางรายอาจมีนามบตัรท่ีระบุหมายเลขโทรศพัท ์เม่ือส่งนามบตัรใหผู้โ้ดยสาร

ต่างชาติ อาจพดูวา่ 



 This is my phone number. Please call me if you want a taxi. I can pick you up in front of 

the hotel. 

 น่ีหมายเลขโทรศพัทข์องผมครับ กรุณาโทรศพัทเ์รียกผมไดถ้า้คุณตอ้งการใชบ้ริการแทก็ซ่ี 

ผมไปรับคุณไดท่ี้หนา้โรงแรมครับ 

ก่อนท่ีผูโ้ดยสารลงจากรถ หรือเกือบถึงจุดหมายท่ีผูโ้ดยสารจะลงแลว้ พนกังานขบัรถรับจา้งอาจใช้

ขอ้ความท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 

 Please don’t forget anything. 

 อยา่ลืมส่ิงของไวใ้นรถนะครับ 

 Please watch out for the motorcycle before getting out. 

 ระวงัรถจกัรยานยนตต์อนลงจากรถนะครับ 

เม่ือผูโ้ดยสารต่างชาติสอบถามขอ้มูลการท่องเท่ียว ซ่ึงพนกังานขบัรถรับจา้งไม่สามารถใหข้อ้มูลท่ี

ถูกตอ้งได ้กอ็าจแสดงความคิดเห็นวา่ 

 Why don’t you ask the tourist police? 

 ท าไมคุณไม่ถามต ารวจท่องเท่ียวล่ะครับ 

 I’ll stop and ask the police for you. 

 ผมจะจอดแลว้ถามต ารวจใหคุ้ณครับ 

บางช่วงจะมีนิทรรศการซ่ึงผูโ้ดยสารต่างชาติน่าจะใหค้วามสนใจ พนกังานขบัรถรับจา้งกอ็าจพดูกบั

ผูโ้ดยสารวา่ 

 Now there is an exhibition on Thai handicraft at this convention centre. 

 ตอนน้ีมีนิทรรศการงานฝีมือไทยท่ีศนูยป์ระชุมแห่งน้ีครับ 

ถา้รับผูโ้ดยสารต่างชาติมาจากสนามบิน พนกังานขบัรถรับจา้งอาจพดูคุยกบัชาวต่างชาติเก่ียวกบัการ

เดินทางมาเมืองไทยของเขาได ้แต่ตอ้งเป็นค าถามกลาง ๆ ท่ีไม่เสียมารยาท เช่น 

 Is this your first time in Thailand?  น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีคุณมาเมืองไทยใช่มัย๊ครับ 



 How long are you staying in Bangkok? คุณจะอยูท่ี่กรุงเทพฯ นานแค่ไหนครับ 

 Is this your first time in Bangkok?  น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีคุณมากรุงเทพฯ หรือเปล่าครับ 

I hope you have a good time in Bangkok. ผมหวงัวา่คุณจะมีความสุขท่ีกรุงเทพฯ นะครับ 

Enjoy your stay.    ขอใหคุ้ณอยูอ่ยา่งมีความสุขนะครับ 

การพดูคุยกบัผูโ้ดยสารจะสร้างความเป็นกนัเองยิง่ข้ึน แต่พนกังานขบัรถรับจา้งควรพดูคุยเฉพาะ

เร่ืองทัว่ไปเท่านั้น อยา่ถามเร่ืองท่ีเป็นส่วนตวัจนเกินไป เพราะแทนท่ีจะเกิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

จะกลายเป็นสร้างความขุ่นขอ้งหมองใจใหเ้กิดข้ึน ผูโ้ดยสารจะมองวา่ไม่มีมารยาทท่ีถามเร่ือง

ส่วนตวั เพราะฉะนั้นการสร้างความเป็นกนัเองดว้ยการพดูคุยกจ็  าเป็นตอ้งสังเกตสีหนา้และค าพดู

ของผูโ้ดยสารต่างชาติดว้ย อยา่พดูหรือถามในเร่ืองท่ีผูโ้ดยสารไม่ชอบ หรือขณะนั้นผูโ้ดยสารรู้สึก

ร าคาญแลว้ พนกังานขบัรถรับจา้งตอ้งปรับตนเองตามสถานการณ์ทนัที 

 

เร่ืองที่ 3   การพูดแสดงความช่วยเหลอื 

 หนา้ท่ีของพนกังานขบัรถรับจา้งไม่เพียงแต่ขบัรถเท่านั้น แต่จ าเป็นตอ้งช่วยเหลือผูโ้ดยสาร 

การช่วยเหลือเร่ิมดว้ยการพดูแสดงความช่วยเหลือ รวมทั้งการช่วยเหลือดว้ยแรงกายในเร่ืองต่าง ๆ  

 เม่ือพนกังานขบัรถรับจา้งมารับผูโ้ดยสารต่างชาติท่ีหนา้โรงแรมแห่งหน่ึง  ผูโ้ดยสารใหไ้ป

ส่งท่ีสถานีขนส่งสายตะวนัออก เขาจึงมีประเป๋าเดินทางใบใหญ่ พนกังานขบัรถรับจา้งรีบเปิดฝา

กระโปรงรถดา้นทา้ย แลว้ไปรับกระเป๋าเดินทางจากผูโ้ดยสารต่างชาติ พร้อมกบัพดูวา่ 

 Let me help you.   ใหผ้มช่วยคุณครับ 

ผูโ้ดยสารพดูขอบคุณ Thank you. 

พนกังานขบัรถรับจา้งตอบรับค าขอบคุณวา่ 

 My pleasure. หรือ You’re welcome. ดว้ยความยนิดีครับ 

ผูโ้ดยสารถามถึงหอ้งน ้าในขณะนัง่รถรับจา้งไปพทัยา 



 Is there a toilet around here?  มีหอ้งน ้าแถวน้ีมัย๊ครับ 

พนกังานขบัรถรับจา้งเสนอวา่ 

 I can take you to the nearest toilet at the gas station. 

 ผมสามารถพาคุณไปหอ้งน ้าท่ีใกลท่ี้สุดท่ีป๊ัมน ้ามนัครับ 

คราวน้ีผูโ้ดยสารต่างชาติหิวน ้า จึงบอกพนกังานขบัรถรับจา้งวา่ 

 Can you get me a drink?  คุณหาเคร่ืองด่ืมใหผ้มไดม้ัย๊ครับ 

 The convenience store is about two kilometers from here. I can take you there. 

 ร้านสะดวกซ้ืออยูห่่างจากตรงน้ีราว 2 กิโลเมตร ผมสามารถพาคุณไปท่ีนัน่ไดค้รับ 

บางคร้ังผูโ้ดยสารรีบมาก เขาบอกพนกังานขบัรถรับจา้งวา่ 

 Can you speed up? I’m in a hurry. คุณช่วยขบัเร็วอีกหน่อยไดม้ัย๊ ผมรีบครับ 

พนกังานขบัรถรับจา้งเสนอผูโ้ดยสารต่างชาติวา่ 

 I can take the express way. So we will reach the airport within 20 minutes. 

 ผมสามารถใชท้างด่วน เพราะฉะนั้นเราจะไปถึงสนามบินไดภ้ายใน 20 นาที 

ผูโ้ดยสารอาจตอ้งเช่ารถไวใ้ชท้ั้งวนั พนกังานขบัรถรับจา้งจึงเสนอวา่ 

 You can hire me all day, sir. I’ll give you a fair price. 

 ท่านเช่ารถผมทั้งวนักไ็ดค้รับ ผมจะใหร้าคายติุธรรม 

ชาวต่างชาติมกัไม่ค่อยคุน้เคยกบัการขา้มถนนในบา้นเรา เม่ือผูโ้ดยสารต่างชาติบอกพนกังานขบัรถ

รับจา้งวา่ใหส่้งซา้ยมือขา้งหนา้ แต่อนัท่ีจริงเขาจะไปท่ีอาคารฝ่ังตรงขา้ม พนกังานขบัรถรับจา้งจึง

เสนอวา่  

 I can make a u-turn and drop you at the opposite side. So you don’t need to cross the road, sir.  

 ผมสามารถกลบัรถแลว้ส่งท่านท่ีฝ่ังตรงขา้ม ท่านจะไดไ้ม่ตอ้งขา้มถนนครับ 

พนกังานขบัรถรับจา้งนอกจากจะพดูดว้ยมารยาทท่ีดี สุภาพ และเหมาะสมกบัสถานการณ์แลว้ ส่ิงท่ี

จ  าเป็นและส าคญัเป็นอยา่งยิง่คือ รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการบริการเพื่อสร้างความประทบัใจให้



เกิดข้ึน ทั้งความประทบัใจต่อตวัของพนกังานขบัรถรับจา้งเองและความประทบัใจท่ีจะเกิดข้ึนต่อ

คนไทยและประเทศไทยโดยรวม 

 

เร่ืองที่ 4   การขออนุญาต 

 พนกังานขบัรถรับจา้งควรนึกอยูเ่สมอวา่ขณะท าหนา้ท่ีเป็นพนกังานขบัรถอยูน่ั้น ตอ้งคิดถึง

ความตอ้งการและจิตใจของผูโ้ดยสารเป็นหลกั ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจะช่วยสร้างภาพพจนท่ี์ดีให้

คนไทย 

ถา้ผูโ้ดยสารก าลงัรีบเดินทางไปสนามบิน เพราะเกรงวา่จะไม่ทนัเคร่ืองบิน พนกังานขบัรถรับจา้งจะ

ใชท้างด่วน แต่กจ็  าเป็นตอ้งพดูขออนุญาตก่อน ดงัน้ี 

 Can I take an express way, sir?  ใหผ้มใชท้างด่วนไดม้ัย๊ครับ 

ผูโ้ดยสารรีบบอกพนกังานขบัรถรับจา้งทนัทีวา่ 

 Oh, sure. I will pay you extra.   อ๋อ ไดเ้ลยครับ ผมจะใหพ้ิเศษ 

บางคร้ังท่ีพนกังานขบัรถรับจา้งขบัรถทางไกลใหผู้โ้ดยสารชาวต่างชาติ และตอ้งการแวะท่ีป๊ัมน ้ามนั

เพื่อตรวจสอบยาง พนกังานขบัรถรับจา้งจ าเป็นตอ้งขออนุญาตผูโ้ดยสารก่อนแวะจอดท่ีป๊ัมน ้ามนั 

โดยพดูวา่ 

 Can I stop at a gas station to check the tyres? 

 ใหผ้มจอดท่ีป๊ัมน ้ามนัเพื่อตรวจสอบยางนะครับ 

ผูโ้ดยสารต่างชาติรีบตอบทนัทีวา่ 

 Yes, go ahead.     ครับ เชิญเลยครับ 

ขณะท่ีพนกังานขบัรถรับจา้งก าลงัพาผูโ้ดยสารต่างชาติไปไดส้ักระยะหน่ึง เขารู้สึกวา่ยางแบน จึง

บอกผูโ้ดยสารต่างชาติวา่ 

 I think I have a flat tyre.   ผมคิดวา่ยางรถแบนครับ 



และขออนุญาตต่อไปวา่ 

 Can I call another taxi for you? ใหผ้มเรียกแทก็ซ่ีคนัอ่ืนใหคุ้ณไดม้ัย๊ครับ 

ผูโ้ดยสารตอบวา่  

 No problem. Take your time.  ไม่มีปัญหา ตามสบายครับ 

ทุกคร้ังท่ีมีขอ้ขดัขอ้งประการใดกต็าม พนกังานขบัรถรับจา้งจ าเป็นตอ้งขออนุญาตผูโ้ดยสารก่อน

ด าเนินการเร่ืองท่ีเกิดข้ึน เพื่อความสบายใจและมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั พนกังานขบัรถรับจา้งไม่ควร

แกปั้ญหาดว้ยตนเองโดยไม่บอกหรือขออนุญาตผูโ้ดยสารก่อน 

  

เร่ืองที่ 5   การพูดแทรกอย่างสุภาพ 

 ช่วงเวลาท่ีพนกังานขบัรถรับจา้งใหบ้ริการผูโ้ดยสารอยูน่ั้น ยอ่มมีเวลาท่ีจะพูดคุยกนับา้ง   

ถา้ผูโ้ดยสารก าลงัพดูอยู ่หรือพดูยงัไม่จบ พนกังานขบัรถรับจา้งตอ้งไม่พดูแทรก แต่เม่ือใดท่ี

ตอ้งการพดู ควรเอ่ยดว้ยความสุภาพวา่ 

 Excuse me.   ขอโทษนะครับ 

จากนั้นจึงเอ่ยถึงเร่ืองท่ีตอ้งการจะพดู หรืออาจเร่ิมดว้ยการเรียกผูโ้ดยสารท่ีอยูบ่นรถ คือ 

 sir. ท่านครับ   (เป็นการเรียกผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูช้าย) 

 madam คุณผูห้ญิงครับ   (ใชเ้รียกผูโ้ดยสารท่ีเป็นหญิงสูงวยั) 

 ma’am คุณผูห้ญิงครับ   (เรียกผูโ้ดยสารท่ีเป็นหญิงสูงวยั) 

 miss คุณผูห้ญิงครับ   (เรียกผูโ้ดยสารท่ีเป็นหญิงสาว) 

จากนั้นพนกังานขบัรถรับจา้งจึงพดูเร่ืองราวท่ีตอ้งการจะบอกหรือจะพดูคุยกบัผูโ้ดยสารต่างชาติ 

หากพนกังานขบัรถรับจา้งเขา้ใจมารยาททางสังคมและสามารถใชภ้าษาองักฤษไดเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์อยา่งน้ีแลว้ ท่านจะเป็นพนกังานขบัรถรับจา้งท่ีมีความสามารถอยา่งยิง่ 

 



Exercise 1   พนักงานขบัรถรับจ้าง จะทักทายผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการอย่างไร 

1. ผูโ้ดยสารหญิงสูงวยัเรียกใชบ้ริการหลงัอาหารกลางวนั 
_________________________________________________________________ 

2. ผูโ้ดยสารชายเรียกใชบ้ริการหลงัจากชมภาพยนตร์รอบค ่าจบ 
_________________________________________________________________ 

3. ผูโ้ดยสารหญิงอาย ุ20 ปี ใชบ้ริการเพื่อจะเดินทางไปท างาน 
_________________________________________________________________ 

4. ผูโ้ดยสารชายวยัท างาน ดูภูมิฐาน ใชบ้ริการหลงัรับประทานอาหารเชา้เรียบร้อยแลว้ 
_________________________________________________________________ 

5. ผูโ้ดยสารหญิงกลางคนเรียกใชบ้ริการหลงัท างานล่วงเวลาตอนเยน็แลว้ 
_________________________________________________________________ 

 

Exercise 2   ลองทักทายผู้โดยสารต่อไปนี ้

1. หญิงสาวอายรุาว 20 ปี 
Good morning, ___________________________. 

2. ผูช้ายท่าทางภูมิฐาน 
Good evening, ___________________________. 

3. ผูห้ญิงอายปุระมาณ 65 ปี 
Good afternoon, __________________________. 

4. ผูห้ญิงแต่งตวัสวยงามอาย ุ55 ปี 
Good morning, ___________________________. 

5. ผูช้ายท างานบริษทั 
Good evening, ___________________________. 



Exercise 3   พนักงานขบัรถรับจ้างพูดอย่างไรในกรณีต่อไปนี ้(ข้อ 1-3) และพูดเม่ือต้องการ  

                        บอกว่าอย่างไร (ข้อ 4-5) 

1. ตอ้งการใหผู้โ้ดยสารพดูซ ้ าอีกคร้ัง 
__________________________________________________________ 

2. ตอ้งการพดูวา่ “อะไรนะครับ” 
__________________________________________________________ 

3. ตอ้งการใหผู้โ้ดยสารพดูชา้ ๆ 
__________________________________________________________ 

4. I’m sorry. I don’t understand. 
__________________________________________________________ 

5. I beg your pardon. 
__________________________________________________________ 

 

Exercise 4   พนักงานขบัรถรับจ้างจะถามอย่างไร 

1. __________________________________________________________ 
Please drop me off at the Miramar Hotel. 

2. __________________________________________________________ 
To Suvarnabhumi airport, please. 

3. __________________________________________________________ 
I want to go to the Australian Embassy. 

4. __________________________________________________________ 
Please take me to the Eastern Bus Terminal. 

 



5. __________________________________________________________ 
To BB beauty salon, please. 

 

Exercise 5   วางค าว่า please อีกแบบหน่ึง 

1. Please get in. 
__________________________________________________________________ 

2. Please don’t forget your luggage. 
__________________________________________________________________ 

3. Say again, please. 
__________________________________________________________________ 

4. Drop me here, please. 
__________________________________________________________________ 

5. Please drive, slowly. 
__________________________________________________________________ 

 

Exercise 6   พนักงานขบัรถรับจ้างจะตอบรับอย่างไร 

1. Keep the change. 
__________________________________________________________________ 

2. Have a nice day. 
__________________________________________________________________ 

3. Here your are. 
__________________________________________________________________ 

 



4. This is your tip. 
__________________________________________________________________ 

5. See you. 
__________________________________________________________________ 

 

Exercise 7  ให้ตวัอย่างการเสนอแนะผู้โดยสาร 

1. ___________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________________  

4. ___________________________________________________________________  

5. ___________________________________________________________________  

 

Exercise 8  ให้ตัวอย่างการพูดแทรกอย่างสุภาพ 

1. ___________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________________  

4. ___________________________________________________________________  

5. ___________________________________________________________________  

 

 



บทที ่7 

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานบริการในสถานทีต่่าง ๆ 
 สาระส าคญั 

 อาชีพพนกังานบริการในสถานท่ีต่าง ๆ มีความจ าเป็นตอ้งรู้ภาษาต่างประเทศ เพราะตอ้ง

ส่ือสารกบัลูกคา้ กบัผูม้าติดต่อรับบริการจากสถานประกอบการหรือหน่วยงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

ภาษาองักฤษท่ีตอ้งส่ือสารกบัชาวต่างประเทศ นกัท่องเท่ียวท่ีรับบริการในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น สถานี

รถไฟ สนามบิน โรงแรม   ท่ีท าการไปรษณีย ์หา้งร้าน บริษทั เป็นตน้ พนกังานบริการในสถานท่ี

ต่าง ๆ หมายรวมถึง พนกังานตอ้นรับท่ีตอ้งมีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารดว้ย 

 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

1. ใชภ้าษาในการตอ้นรับลูกคา้ในสถานบริการต่าง ๆ ได ้
2. ใชภ้าษาน าเสนอความช่วยเหลือและใหบ้ริการขอ้มูลแก่ลูกคา้ประเภทต่าง ๆ ณ สถานบริการ

ประเภทต่าง ๆ ได ้
 

 ขอบข่ายเนือ้หา 
1. ประโยคการใหบ้ริการความช่วยเหลือและบริการ รวมทั้งการตอบรับในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น 

ท่ีท าการไปรษณีย ์โรงแรม เป็นตน้ 
- What can I do for you? 
- May I help you? 
- If you need something, please let me know. 

2. การกล่าวตอ้นรับลูกคา้ของพนกังานบริการประเภทต่าง ๆ 



เร่ืองที่ 1   การให้บริการ ณ สถานบริการประเภทต่าง ๆ  

                 (Various Services) 
  การใชภ้าษาในการน าเสนอ ใหบ้ริการและการตอบรับ ควรใชภ้าษาและส านวนท่ีสุภาพ 

ดงัน้ี 

1. พนกังานบริการ น าเสนอบริการ โดยใชส้ านวน ดงัน้ี 
1.1 กล่าวทกัทาย 

Good morning, sir/ madam. 

Good afternoon, sir/ madam. 

Good evening, sir/ madam. 

1.2 เสนอให้บริการ 
-  May I help you? 

-  Can I help you? 

-  What can I do for you? 

-  If you need anything, please tell me. 

-  If you want something, please let me know. 

1.3  ผู้รับบริการตอบ โดยใชส้ านวนดงัน้ี 

       -  Yes, please. 

 -  Yes, of course. 

 -  Sure 

 -  Certainly. 

 -  I need __________. 

 -  I want __________. 



1.4  การกล่าวขอบคุณ 

 -  Thank you. 

 -  Thank you for your help. 

 -  Thank you very much for your kindness. 

1.5  การตอบรับการขอบคุณของลูกค้า 

 -  It’s my pleasure. 

 -  It doesn’t matter. 

 -  Don’t worry. 

 -  Don’t mention it. 

1.6  การขอความช่วยเหลอื 

       -  Excuse me ______________________. 

 

ตัวอย่าง  การน าเสนอการให้บริการและการตอบรับ ณ สถานทีต่่าง ๆ  

 At the post-office  (ท่ีท าการไปรษณีย)์ 

Clerk : Good morning, sir. May I help you? 

Customer : Yes, I would like to send this present to my friend in Chiengmai. What should I do? 

Clerk : You should buy a parcel-box, we’ll wrap it for you. 

Customer : That’s great. How much does it cost? 

Clerk : Let me weigh your parcel. It weighs 2 gm. It takes 100 baht. 

Customer : Here’s 500 baht. 

Clerk : Thank you. Here is your change. 

Customer : Thank you. Good bye. 

Clerk : You’re welcome. 



Word Study (ค าศัพท์) 

Vocabularies (ค  าศพัท)์ 
Pronunciation (ค าอ่าน) 

ชนิดของค า 
Meaning (ความหมาย) 

present 

parcel-box 

parcel 

weigh 

change 

send 

เพรซ´ เซินทฺ  (n) 

พาร์เซิล-บอคซฺ (n) 

พาร์เซิล (n) 

เว (v) 

เชนจฺ (n) 

เซนดฺ (v) 

ของขวญั 

กล่องพสัดุ 

พสัดุ 

ชัง่น ้าหนกั 

เงินทอน 

ส่ง 

 

กจิกรรม 1 ให้ผู้ เรียนจับคู่ ฝึกบทสนทนาข้างต้น 

Exercise 1   Choose the best answer.  
1. Where can we send the parcel? 

            a.  At the post-office   b.  At the police station 

  c.  At the bank    d.  At school 
 

2. We put the present in a _______ for sending by mail. 
 a.  parcel b.  parcel-box  c.  wrap d.  weigh 
 

3. How much does the parcel cost? 
 a.  30 baht b.  50 baht  c.  100 baht d.  150 baht  
 

 

 



4. How does the clerk greet the customer? 
 a.  May I help you? b.  May I have this? c.  Good day. d.  Good bye.  
 

5. How does the clerk say when the customer said “thank you” ?   
 a.  Thank you.  b.  O.K.  c.  Bye. d.  You’re welcome. 

 

At the train station 

Clerk : Good afternoon, sir. What can I do for you? 

Passenger : I would like to buy a ticket to Hat Yai? 

Clerk : We have different classes such as  

  express train  : first class with air-conditioning. 

     Second class with air-conditioning, upper or lower bed. 

  rapid train : second class with air-conditioning, upper or lower bed. 

     second class with fan, upper or lower bed. 

Passenger : How many hours does it take for express train or rapid train? 

Clerk : It takes 12 hours for express train and 16 hours for rapid train. 

Passenger : I prefer express train, second class with air-conditioning. 

Clerk : How many tickets do you need? 

Passenger : Two please, one upper bed and one lower bed. 

Clerk : What do you prefer one-way ticket or round-trip ticket? 

Passenger : Round-trip ticket for two. How much do I have to pay? 



Clerk : Express train with air-conditioning, upper bed, one way ticket is 1,280 baht. 

Round trip is 2,560 baht, but the lower one is cheaper. It costs only 1,080 baht, 

but round trip is 2,160 baht. Total is 4,720 baht. 

Passenger : Here is 5,000 baht. 

Clerk : Thank you sir. Here is 280 baht your change. 

Passenger : Thank you. Good bye. 

Clerk : You’re welcome. Have a nice trip. 

 

Word Study (ค าศัพท์) 

Vocabularies (ค  าศพัท)์ 
Pronunciation (ค าอ่าน) 

ชนิดของค า 
Meaning (ความหมาย) 

express 

express train 

one-way ticket 

round-trip ticket 

อิคสฺเพรส (adj.) 

อิคสฺเพรส´ เทรน (n) 

วนั-เว ทิค´คิท (n) 

เรานดฺ-ทริป ทิค´คิท (v) 

ด่วน 

รถไฟด่วน 

ตัว๋เท่ียวเดียว 

ตัว๋ไป-กลบั 

 

กจิกรรม 2  Work in pair by practicing the above dialogue. 

                 (จับคู่ ฝึกบทสนทนาข้างต้น) 
 

 

 



Exercise 2   Answer the following questions. 
1. Where does the passenger want to go? 

______________________________________________________________ 

2. Which class of train does the passenger prefer? 
______________________________________________________________ 

3. How many hours does it take from Bangkok to Hat Yai by express train? 
______________________________________________________________ 

4. What kind of ticket does the passenger prefer? 
______________________________________________________________ 

5. How does the clerk bless the passenger when the conversation is ended? 
______________________________________________________________ 

 

พนักงานต้อนรับ 

 ผูป้ฏิบติังานพนกังานตอ้นรับ (Receptionist) ถือเป็นพนกังานบริการประเภทหน่ึง      

ท าหนา้ท่ีตอ้นรับ หรือ รับรองแขก หรือผูท่ี้เขา้มาติดต่อหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ  

เพื่อสอบถามขอ้มูล จึงตอ้งท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูลผูม้าติดต่อประสานงาน อ านวยความสะดวกตามความ

ตอ้งการของผูม้าติดต่อ หรือลูกคา้ 

ลกัษณะงานทีท่ า 

1. ตอ้นรับแขกหรือผูม้าติดต่อกบัองคก์ร ดว้ยอธัยาศยัอนัดีงาม ขอทราบนามและช่ือของ
องคก์รของ ผูม้าติดต่อ ขอทราบช่ือบุคคล หน่วยงาน และจุดประสงค ์ท่ีตอ้งการติดต่อหรือ
เขา้พบ แลว้จดัการติดต่อประสานงานใหต้ามความประสงคข์องผูม้าติดต่อ  

2. ท าหนา้ท่ีตอบขอ้ซกัถาม หรือใหข้อ้มูลพื้นฐานต่างๆ เก่ียวกบัองคก์รแก่ผูม้าติดต่อสอบถาม  
3. พนกังานตอ้นรับของโรงแรมจะตอ้งท าหนา้ท่ีท่ีส าคญัมากท่ีสุดในการตอ้นรับแขกหรือ

ลูกคา้ ท่ีเขา้มาท่ีแผนกโดยท าหนา้ท่ีตอ้นรับทกัทายแขกหรือผูม้าเขา้พกั ด าเนินการตาม



ขั้นตอนในการเขา้พกั ติดต่อประสานงานกบัแผนกต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ อาจ
ช่วยทางโรงแรมขายบริการต่างๆ ท่ีโรงแรมจดัเสนอไวบ้ริการอีกดว้ย 

4. ท าหนา้ท่ีนดัหมายตวับุคคล วนั เวลา สถานท่ี ของบุคลากรในองคก์ร ใหผู้ม้าติดต่อไดพ้บ 
โดยมอบบตัรติดเส้ือแสดง ตวัของผูม้าติดต่อ (ป้าย Visitor) เพื่อเขา้พบบุคคลท่ีตอ้งการพบ
หรือเขา้ไปในสถานท่ีตอ้งการใชบ้ริการ เช่น หอ้งสมุด หรือติดต่อธุรกิจ อาจท าหนา้ท่ีธุรการ 
เช่น เป็นพนกังาน รับโทรศพัท ์หรือผูค้วบคุมโทรศพัท ์หมายเลขกลาง เพื่อตอบรับ และ
ติดต่อหมายเลขภายในท่ีผูโ้ทรศพัทเ์ขา้มาตอ้งการจะพดูดว้ย  

5. ถา้ปฏิบติังานในโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิค อาจท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูลขั้นตน้แก่ผูท่ี้มาขอรับ
การตรวจ หรือ แจง้ท่ีตั้งของแผนกต่างๆ หอ้งตรวจของผูป่้วย ใหก้บัผูป่้วย หรือญาติของ
ผูป่้วยทราบ ตอบขอ้ซกัถามต่างๆ ตลอดจนแจกแผน่พบัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนั
โรคหรือกิจกรรมของ โรงพยาบาล  
 

ตัวอย่าง 

บทสนทนา    พนกังานตอ้นรับในโรงแรม 

Receptionist  : Hello, CK Park Hotel, may I help you? 

พนกังานตอ้นรับ สวสัดีครับ โรงแรมซีเคพาร์ค จะช่วยคุณไดอ้ยา่งไรครับ? 

Jane   : Hi. I’d like to make a room reservation. 

เจน   สวสัดี ฉนัอยากจะท าการจองหอ้ง. 

Receptionist  : Just a moment. OK, for what date. 

พนกังานตอ้นรับ กรุณารอสักครู่ โอเค ส าหรับวนัไหนครับ? 

Jane  : November, 26th.  

เจน   วนัท่ี 26 พฤศจิกายน  

Receptionist  : How many nights will you be staying? 
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พนกังานตอ้นรับ คุณจะพกัก่ีคืน ? 

Jane   : 2 nights. What’s the room rate? 

เจน   2 คืน หอ้งราคาเท่าไร? 

Receptionist  : 1,500 baht a night plus tax. Would you like me to reserve a room for you? 

พนกังานตอ้นรับ 1,500 บาท ต่อคืน รวมภาษี คุณตอ้งการใหผ้มจองหอ้งใหส้ าหรับคุณไหม 

Jane  : Yes, please. 

เจน   ใช่ กรุณาดว้ย 

Receptionist  : Your name? 

พนกังานตอ้นรับ ช่ือของคุณ? 

Jane   : Jane Patterson. 

เจน   เจน แพทเทอร์สัน 

Receptionist  : Miss Patterson, how will you pay, cash or credit card? 

พนกังานตอ้นรับ คุณแพทเทอร์สัน คุณจะช าระเงินอยา่งไร เงินสดหรือเครดิตการ์ด 

Jane   : Credit card. 

เจน   เครดิตการ์ด 

Receptionist  : How can we contact you by phone or e-mail address? 

พนกังานตอ้นรับ เราจะติดต่อคุณไดอ้ยา่งไร ทางโทรศพัทห์รือทางอีเมลค์รับ 

Jane   : My phone is ____________, and my e-mail address is ________________. 

เจน   หมายเลขโทรศพัทคื์อ___________ และอีเมลข์องฉนั คือ ______________ 

Receptionist  : OK. You’re all set. We’ll see you on the 26th. 

พนกังานตอ้นรับ โอเค คุณเรียบร้อยแลว้ เราจะเจอคุณในวนัท่ี 26 ครับ 
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At the hotel counter 

Receptionist : Good afternoon, sir. May I help you? 

Client  : Yes, I’m Robert Brown. I’ve reserved a room here. 

Receptionist : Mr. Robert Brown…….Just a moment, sir. 

   Yes, I have your reservation. A single room from 25-28 June, isn’t it? 

Client  : Yes, that’s right. 

Receptionist : Very good, sir. Would you please fill in this form?  

   Kindly sign your name here. 

   (after the guest finishes) 

   How are you going to pay, sir? By cash or credit card? 

Client  : Cash. 

Receptionist : May I see your passport, please? 

Client  : Yes, here it is. 

Receptionist : Thank you, sir. Here’s your key card and breakfast coupon. Our restaurant is 

on the 19th floor. You room number is 1709. The porter will show you up.  

Client  : Thank you. 

Receptionist : Thank you. Have a nice evening, sir. 

 
ส าหรับประโยคท่ีบอกวา่ Would you please fill in this form?  แปลวา่  กรุณากรอก

แบบฟอร์มดว้ยค่ะ  ซ่ึงค  าวา่  fill in แปลวา่ "กรอก" นั้นเราสามารถใชค้  าวา่ fill out แทนได ้เน่ืองจาก
มีความหมายเหมือนกนั ค าวา่ fill out ส่วนใหญ่จะใชใ้น America 
 

 



Word Study (ค าศัพท์) 

Vocabularies (ค  าศพัท)์ 
Pronunciation (ค าอ่าน) 

ชนิดของค า 
Meaning (ความหมาย) 

reservation 

available 

special 

offer 

discuss 

single bed room 

double bed room 

decision 

เร-เซอร์เว´ชนั (n) 

อะเวล´เบิล (adj.) 

สเพ´เชิล (adj.) 

ออฟ´-เฟอะ  (v) 

ดิสคสั´ (v) 

ซิง´เกิล เบด รูม (n) 

ดบั´เบิล เบด รูม (n) 

ดิซิส´ชนั (n) 

การจอง 

เหมาะ, หาได,้ หาง่าย 

พิเศษ 

เสนอ ให ้

พดูคุย 

หอ้งเตียงเด่ียว 

หอ้งเตียงคู่ 

การตดัสินใจ, การตกลงใจ 

 

กจิกรรม 3     Work in pair by practicing the above conversation. 
 (จับคู่ฝึกบทสนทนาข้างต้น) 

 

 

 

 
 
 



เฉลยแบบฝึกหัด 
 

บทที่ 1  การใช้ภาษาท่าทางในการส่ือความหมายในชีวติประจ าวนั 
(Language in Daily Life) 

 
เร่ืองที่ 1    การทกัทายและการกล่าวลา (Greeting and Leave Taking) 
Exercise 1 

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

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

เร่ืองที่ 2    การแนะน าตนเองและผู้อืน่ (Introducing Yourself and Others) 
 1. Nice to meet you, too. 
 2. This is Tik.   หรือ  Here’s Tik. 
 3. Nice to  meet you. 
 4. may I introduce you Mrs.Roger? 
 5. How do you do? Mrs.Johnson  : 
  How do you do? Mr.Anderson  : 
 
เร่ืองที่ 3  การให้และการสอบถามข้อมูลส่วนตัว (Sharing Personal Data) 

ใหมี้ประโยคแนะน าตวัเอง ท่ีอยู ่อาย ุครอบครัว อาชีพ หรือส่ิงท่ีชอบ ใหค้รบ 5-6 ประโยค  
ดงัตวัอยา่ง 

 
 
 
 



My  name is ____________________. I’m ____________________  year old. 
I’m ____________________.  
I lived at _____________.  I’ve________ sisters and ________________ borthers. 
I work at ________________.  I like to be ______________________________. 

 
เร่ืองที่ 4  การใช้ภาษากาย (Body Language) 
Exercise 1 

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

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

เร่ืองที่ 5  การพูดโทรศัพท์ (Telephone Conversation) 
Exercise 1 
  1. Lift 
  2. Insert 
  3. Listen 
  4. Dial 
  5. Speak 
  6. Replace 
  7.  Remove 
  8. Ensure 
  9. Enter 
 10. Press 
 
 



Exercise 2 
  1. Hello 
  2. Can I speak to Pam, please? 
  3. she’s not home 
  4. take a message 
  5. call back 
 

Exercise 3 
  1. Could I speak to Jack, please? 
  2. This is Pam. 
  3. called 
  4. I would love to 
  5. Goodbye. 
 

บทที่ 2 คุณรู้สึกอย่างไร (How do you feel?) 
 

เร่ืองที่ 1  ภาพยนตร์เร่ืองนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง  (How about the movie?) 
Exercise 1 
  1. like 
  2. like 
  3. like 
  4. like 
  5. like 
 
 
 



Exercise 2 
  1. don’t like or dislike 
  2. don’t like or dislike 
  3. don’t like or dislike 
  4. don’t like or dislike 
  5. don’t like or dislike 
 
Exercise 3 
  1. pleased 
  2. pleased 
  3. pleased 
  4. pleasant 
  5. unpleasant 
 
เร่ืองที่ 2  คุณสนใจอะไร  (Where are you interested in?) 
  1. It happened before Sunday afternoon. 
  2. Suda likes to dance. 
  3. Malee is interested in playing badminton. 
  4. Mana is preparing the project work in English. 
  5. Wichai will do the project work in Social Development subject. 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 3  เสียใจด้วยนะ  (Sorry to hear that.) 
  1. Mana had an accident. 
  2. The acdcident happened yesterday. 
  3. It happened while Mana was playing basktball.   
  He fell down as he was running to get the ball. 
  4. Mana had to stop playing basketball. 
  5. He felt sorry about that. 
 
เร่ืองที่ 4  ยนิดีด้วย  (Congratulation!) 
  1. Congratulations! 
  2. Thanks.  หรือ  Thanks a lot. 
  3. you’ve worked (so)  hard for it. 
  4. Thanks again. 
  5. Goodbye.   หรือ  See you. 
 

บทที ่3   คุณคดิอย่างไร (What  do  you  think?) 
 
เร่ืองที่ 1  ฉันควรสวมใส่ชุดไหนดีส าหรับงานเลีย้งต้อนรับ 
  (Which dress should I wear to the welcome party?) 
Exercise  
  1. He is a surveyor about mobile phone. 
  2. It is about mobile phone. 
  3. Preecha uses his mobile phone all the time. 
  4. He uses options to call, take photos and send SMS  and photos. 
  5. His problem is the large bill at the end of the month. 
 



เร่ืองที่ 2  เดินซ้ือของ (Shopping) 
Exercise 1 
  1. Siriporn is in the restaurant. 
  2. Specials for today are hot curry with fish ball, fried rice with garlic pork  
  sausages and super fried noodle with seafood gravy. 
  3. Siriporn orders fried rice with garlic pork sausages and a small Tomyamkung. 
  4. She takes cold water. 
  5. It takes for her meal to be served just a minute. 
 
เร่ืองที่ 3  การให้บริการด้านต่าง ๆ  (Various Services) 
Exercise 1 
  1. Suda wants to go to the police station. 
  2. No, she can't.  Because she is not from this city. 
  3. The man can tell her the way. 
  4. The police station is beside the post office. 
  5. Go up the street and turn right at Saint Bernard road.  The police station is  
  next to the post office. 
 
Exercise 2 
  1. This situation happens at the airport. 
  2. Suda asks airline staff. 
  3. TG 2008 will arrive at terminal C. 
  4. No, it is't in that building. 
  5. Suda should follow blue arrow. 
 
 



เร่ืองที่ 4  ขอโทษ  (Excuse me) 
Exercise 1 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 รูปแบบประโยคในภาษาองักฤษ 
(Types of English Sentence) 

 
เร่ืองที่ 1  ชนิดของประโยคภาษาองักฤษทีใ่ช้ในการส่ือสาร 
  (Types of Sentence for Communication) 
Exercise 1 
 1. Q : Shall I meet you tonight? 
  N : I shan't meet you tonight. 
 
 2. Q : Did he plant flowers of different kinds?  
  N : He didn't plant flowers of different kinds. 
  
 3. Q : Did she keep her secret very well? 
  N : She didn't keep her secret very well. 
 
 
 4. Q : Did they sing and play the guitar? 
  N : They didn't sing and play the guitar. 
 
 5. Q : Did he borrow books from the library? 
  N : He didn't borrow books from the library. 
 
 6. Q : Can she speak English? 
  N : She can't speak English. 
 



 7. Q : Had the World Trade building collapsed? 
  N : The World Trade building hadn't collapsed. 
 
 8. Q : Is the boy sneezing? 
  N : The boy isn't sneezing. 
 
 9. Q : Does he work hard everyday? 
  N : He doesn’t work hard everyday. 
 
 10. Q : Must Pom invite Toom to her party? 
  N : Pom must not invite Toom to her party. 
 
Exercise 2 
  1. Work harder. 

  2. Don't close the door. 

  3. Read loudly. 

  4. Don't smoke in this room. 

  5. Shut the window. 

  6. Visit your parent. 

  7. Do your homework. 

  8. Give me that pencil. 

  9. Cook Thai salad. 

 10. Turn the light off. 
 
Exercise 3 



  1. What a clever man you are!  หรือ  How clever you are! 

  2. What an inteligent girl she is!  หรือ  How intelligent she is! 

  3. What a talkative man he is!  หรือ  How talkative he is! 

  4. What wise men we are!  หรือ  How wise we are! 

  5. What a lazy man you are!  หรือ   How lazy you are! 

  6. What a fearful animal it is!   หรือ  How fearful it is! 

  7. What funny men they are!   หรือ   How funny they are! 

   8. What a lovely man I am!  หรือ  How lovely I am! 

  9. What a happy man he is!  หรือ  How happy he is! 

 10. What  a nice girl she is!   หรือ   How nice she is! 
 
เร่ืองที่ 2  ประโยคความรวม (Compound Sentence) 
Exercise 1 

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

6. d 7. d 8. a 9. a 10.    c 
 
Exercise 2 

 1. I met Toom and Obb in the restaurant. 

 2. They are talkative,  but they are friendly. 

 3. You can enroll Mathemetics or English according to your choice. 

 4. Pom ate both fried chicken and french fried. 

 5. Either Liverpool or Manchester United will win. 

 6. She is not only ugly but also silly. 

 7. He bought both a car and washing machine. 



 8. She has been very sad because her mother died. 

 9. I was very tried so I stayed at home. 

10. Today is neither Tuesday nor Friday. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่5  อดตีกาล (Past Tense) 
 

เร่ืองที่ 1  ทบทวนการใช้ Present Simple Tense,  Present Continuous Tense และ     Future 
Simple Tense 

 
Exercise 1 

 1. The teacher teaches us English. 

 2. Her mother loves him  very much. 
 3. My aunt gives me a book. 
 4. Suda kisses her mother. 
 5. The child cries loudly. 
 6. The rat catches a rat. 
 7. Malee lays down on the beach. 
 8. Suda passes the exam. 
 9. He buys a motorcycle. 
10. They often sing an English songs. 
 

Exercise 2 

 1. The children are eating mangoes. 

 2. My mother is cutting a mango. 

 3. Suda is studying English. 

 4. You and I are swimming in the pool. 

 5. We are travelling abroad. 

 6. Thay are watching football. 



 7. He is going to school. 

 8. Malee is writing a letter to her friend. 

 9. The boy is playing in the field. 

             10. A rat is running fast. 

 
Exereise 3 

 1. The movie will come soon. 

 2. Suda will go to Pattaya tomorrow. 

 3. The teacher will teach us English next week. 

 4. I shall go to school tomorrow. 

 5. We shall play tennis next month. 

 6. Malee will study in Australia next year. 

 7. My father will take me to Koh Samet on next Sunday. 

 8. Her sister will see me at home tomorrow 

 9. That boy will play badminton in the afternoon. 

10. She will work on the farm soon. 

 
เร่ืองที่ 2  Past Simple Tense 
Exercise 1 

 1. The play bagan at 7 p.m. 

 2. Malee visited Suda at home yesterday. 

 3. Suda wrote a letter to her mother. 

 4. Somebody rang the bell jsut a moment. 

 5. A robber broke into her house last night. 



 6. She came here yesterday. 

 7. They forgot to bring us a book. 

 8. We cut meat with knife. 

 9. May went there five years ago. 

             10. The wind blew strongly last night. 

 

Exercise 2 

 1. She rode her bicycle to school. 

 2. They stood under the tree. 

 3. The door bell rang loudly. 

 4. They were very happy. 

 5. I broke the glass. 

 6. We enjoyed walking in the park. 

 7. Mana wrote a letter to Suda. 

 8. Malee and Wichai bought a house. 

 9. You sent me those pictures. 

10. She loved classical music. 

 
เร่ืองที่ 3  Past Continuous Tense 
Exercise 1 

 1. While Suda was sleeping in the bedroom, Malee called her. 

 2. The workers was repairing the car at this time last week. 

 3. The sun was shining brightly all afternoon yesterday. 

 4. The children were playing football in the playground at 5 o’clock yesterday  



 evening. 

 5. It was raining when we got home yesterday. 

 6. Suda was helping her mother in the kitchen all day yesterday. 

 7. Her baby was climbing the table when her mother came back from the  

 market. 

 8. I saw Suda yesterday while she was getting out of taxi. 

 9. They were driving along Sukhumvit road at 6 o’clock this morning. 

             10. While the audience was clapping, the curtain fell. 

 

 

 

 
Exercise 2 

 1. I  saw  him when he was shopping in the Big A supermarket. 

 2. His mother called him when he was playing basketball. 

 3. I was reading a magazine when she brought me a cup of coffee. 

 4. Before you came here, I was eating pizza with my friends. 

 5. Suda was driving to work when I called. 

 6. John came in while his mother was cooking dinner. 

 7. While Mary was sleeping last night, someone stole her car. 

 8. They saw an acident while they were walking along the street. 

 9. I was reading a book when my mother arrived. 

             10. We were visiting my parents every Sunday while we were in Bangkok. 

 



Exercise 3 

 1. He stopped drinking three years ago. 

 2. I am studying English now. 

 3. Suda wakes up at 5 o’clock every day. 

 4. Malee will finish the report tomorrow. 

 5. They are cooking some food in the kitchen at present. 

 6. Mana will go to America next week. 

 7. Nuch drove her new car last night. 

 8. The sun sets in the west. 

 9. Nipa always walked to school when she was young. 

10.      We were playing football at this time yesterday. 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่6 

อาชีพพนักงานขบัรถรับจ้าง 
Exercise 1   พนักงานขบัรถรับจ้าง จะทักทายผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการอย่างไร 

1. Good afternoon, madam.  หรือ Good afternoon, ma’am. 

2. Good evening, sir.  

3. Good morning, miss. 

4. Good morning, sir. 

5. Good evening, madam. หรือ Good evening, ma’am. 

 

Exercise 2   ลองทักทายผู้โดยสารต่อไปนี ้
1. miss 
2. sir 
3. madam หรือ ma’am 
4. madam หรือ ma’am 
5. sir 

 

Exercise 3   พนักงานขบัรถรับจ้างพูดอย่างไรในกรณีต่อไปนี ้(ข้อ 1-3) และพูดเม่ือต้องการ  

                        บอกว่าอย่างไร (ข้อ 4-5) 

1. Again, please. 
2. Pardon me. 
3. Please speak slowly. 



4. ตอ้งการใหผู้โ้ดยสารพดูซ ้ าอีกคร้ัง 
5. ตอ้งการใหผู้โ้ดยสารพดูซ ้ าอีกคร้ัง 

 

Exercise 4   พนักงานขบัรถรับจ้างจะถามอย่างไร 

1. Where are you going to? 
2. Where to, sir? 
3. Where are you going to? 
4. Where are you going to? 
5. Where to, miss? 

 

Exercise 5   วางค าว่า please อีกแบบหน่ึง 

1. Get in, please 
2. Don’t forget your luggage, please. 
3. Please say again. 
4. Please drop me here. 
5. Drive slowly, please. 

 

Exercise 6   พนักงานขบัรถรับจ้างจะตอบรับอย่างไร 

1. Thank you very much. 
2. You too. 
3. Thank you very much. 
4. Thank you very much. 
5. See you. 



Exercise 7  ให้ตัวอย่างการเสนอแนะผู้โดยสาร 

1. Why don’t’ you ask the police? 

2. Why don’t you go to the Emerald Buddha Temple? 

3. I think you should visit the floating market? 

4. I’ll show you around Bangkok. 

5. Why don’t you join a group tour to Ayuttaya. 

 

Exercise 8  ให้ตัวอย่างการพูดแทรกอย่างสุภาพ 
1. Excuse me. Can I stop at this gas station? 

2. Sir. Can I take the toll way? 

3. Madam. Can I use the express way? 

4. Excuse me. Is this your first time in Thailand? 

5. Excuse me. How long will you stay in Bangkok. 

 

 

 

 

 

 



บทที ่7 

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานบริการในสถานทีต่่าง ๆ 
Exercise 1 

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

 

Exercise 2 

1. The passenger wants to go to Hat Yai. 
2. The passenger prefers second class with air-conditioning. 
3. It takes 12 hours by express train. 
4. The passenger prefers round-trip ticket. 
5. “Have a nice trip.” 
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ส านกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  เอกสารเสริม การเรียนรู้ 

ภาษาองักฤษส าหรับพนักงานขับรถรับจ้าง  โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.) 

กรุงเทพฯ 2548 

 
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
 กระทรวงศึกษาธิการ, ชุดปรับความรู้พืน้ฐานภาษาองักฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. โรงพิมพ ์ 
 ดอกเบ้ีย : 2552. 
 
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
 กระทรวงศึกษาธิการ,  หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  
 สาระความรู้พืน้ฐาน.  รังษีการพิมพ ์: 2553. 
 
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หนังสือเรียนสาระความรู้พืน้ฐานรายวชิา

ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พต21001 หลกัสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551, 2554. 

อารี  จงัสถิตยก์ุล ภาษาองักฤษส าหรับผู้ให้บริการรถโดยสาร การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2546. 

Taylor Grant.  Mastering American English.  London : Oxford university Press : 1981. 

http://www.งานวนัน้ี.com/.../พนักงานต้อนรับ-Receiptionist.html 

http://www.englishspeak.com/th/english-lesson.cfm?lessonID=62 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/107579 
 
 
 

http://www.งานวันนี้.com/.../พนักงานต้อนรับ-Receiptionist.html
http://www.englishspeak.com/th/english-lesson.cfm?lessonID=62
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/107579


 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัตกิารพฒันาหนังสือเรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
ตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

คร้ังที ่1 ระหว่างวนัที ่7 - 10 กนัยายน 2552 ณ โรงแรมอู่ทองอนิน์ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 1. นางนนัฐิณี  ศรีธญัญา  สถาบนัการศึกษาทางไกล 
 2. นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 3. นายสุรพงษ ์  มัน่มะโน  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน (เลขานุการ) 
         

คร้ังที ่2 ระหว่างวนัที ่2 - 15 มกราคม 2553 ณ โรงแรมอู่ทองอนิน์ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 1. นางสาววไิล  แยม้สาขา  สถาบนัการศึกษาทางไกล 
 2. นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 3. นายสุรพงษ ์  มัน่มะโน  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน (เลขานุการ) 
         

คร้ังที ่3 ระหว่างวนัที ่2 - 5 มนีาคม 2553 ณ โรงแรมอู่ทองอนิน์  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 1. นางสาววไิล  แยม้สาขา  สถาบนัการศึกษาทางไกล 
 2. นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 3. นายสุรพงษ ์  มัน่มะโน  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน (เลขานุการ) 
      

 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 1.   นายประเสริฐ   บุญเรือง   เลขาธิการ กศน. 
  2. ดร.ชยัยศ    อ่ิมสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 
  3. นายวชัรินทร์   จ าปี                       รองเลขาธิการ กศน. 
  4. ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ  ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตร กศน. 
  5. นางรักขณา ตณัฑวฑุโฒ  ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษา 
       นอกโรงเรียน 
 

ผู้เขยีนและเรียบเรียง 
   นางนนัฐิณี  ศรีธญัญา   สถาบนัการศึกษาทางไกล 
 

ผู้บรรณาธิการ 
   นางสาววไิล    แยม้สาขา   สถาบนัการศึกษาทางไกล 

 

คณะท างาน 
   1.  นายสุรพงษ ์  มัน่มะโน    กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
   2.  นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
   2. นางสาววรรณพร ปัทมานนท ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
   3. นางสาวศริญญา กลุประดิษฐ ์   กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
   4.  นางสาวเพชรินทร์ เหลืองจิตวฒันา กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 
 



ผู้พมิพ์ต้นฉบับ 
  1. นางปิยวดี  คะเนสม  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
  2. นางเพชรินทร์  เหลืองจิตวฒันา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
  3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพ์ิพฒัน ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
  4. นางสาวชาลีนี ธรรมธิษา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
  5. นางสาวอริศรา บา้นชี  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผู้ออกแบบปกและภาพประกอบ 
   1. นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป์     กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 1.   นายประเสริฐ   บุญเรือง   เลขาธิการ กศน. 
  2. ดร.ชยัยศ    อ่ิมสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. 
  3. นายวชัรินทร์   จ าปี                       รองเลขาธิการ กศน. 
  4. ดร.ทองอยู ่ แกว้ไทรฮะ  ท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตร กศน. 
  5. นางศุทธินี งามเขตต ์  ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษา 
       นอกโรงเรียน 
 

ผู้พฒันาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 
   1.  นางสาวศรีสวา่ง  เล้ียววาริณ  ขา้ราชการบ านาญ 
   2.  นางทองพิน      ขนัอาสา  หน่วยศึกษานิเทศก ์
   3.  นางชนิดา ดียิง่  ศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา   
   4.  นางสาวสุลาง เพช็รสวา่ง  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
   5.  นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 


