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โมดลูที ่3 
บทที ่1 : ความปลอดภยัในการทาํงาน 

 
Track 1 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 

คาํศพัท ์
 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. chainsaw 
เชนซอฺว 

เลือ่ยไฟฟ้า 

2. operate 
ออ๊พเพอรเรท 

ใชง้าน 
 

3. operator 
ออ๊พเพอรเรเ้ทอ่ร 
 

ผูใ้ช ้

4. precaution 
พรคีอ้ชัน่ 

การป้องกนั 

5. throttle 
ธรอ้ทเทิล่ 

วาลว์/ลิน้ 
 

6. sharpness 
ชา้รพ์เนส 

ความคม 
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7. tight 

ไทท้ 
แน่น 

 
 

8. tension 
เทน้ชัน่ 

ความตงึ 
 

9. well-lubricated 
เวลฺล 

ลูบ้รเิคท้เทด 

หลอ่ลืน่ด ี

10. fuel 
ฟ้ิวเอิล้ 

เชือ้เพลงิ 

11. wipe off 
ไวพ้ ออ๊ฟ 

เชด็ออก 

12. fell 
เฟลฺล 

ตดั โคน่ 

13. slippery 
สลพิเพอรี ่

ลืน่ไถล 
 

14. obstacle 
ออ๊บสเตเ๊คิล่ 

อปุสรรค 
สิง่กดีขวาง 

15. trip 
ทรพิ 

 

สะดดุ 
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16. alert 

อะเลริท์ 
ตืน่ตวั/ 
ระวงัภยั 

17. sturdy 
สเตอ้รด์ี ้

แข็งแรง/ 
ทนทาน 

18. gloves 
กลั๊ ฟฺส/โกลฟฺ๊ส 

ถงุมอื 

19. safety goggles 
เซฟที ่กอเกิลฺ้ส 

แวน่ตานริภยั 

20. ear plugs 
เอยีร พลคฺัส 

ทีปิ่ดห ู

 
 
 
II.  Phrases and sentences (เฟรซ้เซส แอน๋ด 
เซ็นเทน้เซส) =  วลแีละประโยค 
 

1.  cutting firewood and fallen trees 
    (คทัทิง่ ฟายเออ่รวูด้ แอนฺด ฟ้อลเลน่ ทรสี) 
    ตดัไมแ้ละตน้ไมท้ีโ่คน่แลว้ทําฟืน 
2.  makes them very dangerous tools 
  (เมคฺ้ส เธม เวร้ี ่แดน๊เจอ้รัส ทูลฺ่ส)      
  ทําให ้... เป็นเครือ่งมอืทีอ่นัตราย 
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3.  the most important factor is your 
   own safety 

   (เธอะ โมสฺ้ท อมิพอ้รแทนฺ่ท/อมิพอ้รทั่นฺท  
     แฟ้คเทอ่ร อสิ ยัวร โอน เซฟ้ตี)้ 
     ขอ้เท็จจรงิทีสํ่าคญัคอืเพือ่ความปลอดภยั

   ของคณุเอง 
4. understanding your operator's 

manual 
    (อั๊นเดอ้รส์แตน๊ดิง้ ยวัร ออ๊พเพอเรเ้ทอ่รส์ 
    แมน่้วล) 
  เขา้ใจคูม่อืของผูป้ฎบิตั/ิ ผูใ้ช ้

 5.  take the time 
   (เทค้ เธอะ ทา่ม) 
     ใชเ้วลา อยา่รบี 
 6.  make trial cuts 
     (เมค้ ทรา้ยอัล่ คัทฺ้ส) 
     ทดลองตดั 
 7.  get familiar with it 
   (เก็ท ฟามเิลยี วธิ อทิ) 
   ทําตวัใหคุ้น้เคยกบั ... 
 8.  never work alone 
   (เนเ้วอ่ร เวริค์ อะโลน่) 

 จงอยา่ทํางานโดยลําพัง 
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 9.  within yelling distance of help 

 (วธิอนิ เยล้ลิง่ ดสิแทนฺ่ซ ออ๊ฟ เฮลฺ้พ) 
     ในระยะทีต่ะโกนขอความชว่ยเหลอืได ้
10. the one you can comfortably handle 
     (เธอะ วนั ย ูแคน คอ้มฟ่อรทฺ์ทาบลี ่แฮน้
   เดิล้) 
     อนัทีค่ณุสามารถจัดการไดอ้ยา่งสบายใจ 
11. appropriate for the type of work 
     (แอพ๊พรอ้พพรเิอท ฟอร เธอะ ทา้ยฺพ ออ๊ฟ 
   เวริค์) 
     เหมาะสําหรับชนดิของงาน 
12. for more frequent use 
     (ฟอร มอร ฟรีเ้ควนฺ่ท ยูส้)  
     เพือ่การใชไ้ดบ้อ่ยๆ 
13. in that case 
   (อนิ แธท้ เคส้) 
   ในกรณีนัน้ 
14. to clear your work area 
   (ท ูเคลยีร ยัวร เวริค์ แอเรีย่) 
     สะสางบรเิวณงานใหส้ะอาดไมร่กรงุรัง 
15. make sure 
   (เมค้ ชวัร) 
     ทําใหแ้น่ใจ 
16. check your chain's condition 
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    (เชคฺ็ค ยัวร เชนฺส คอนดิ๊ชัน่) 
     ตรวจสอบสภาพของโซท่ีค่ณุใช ้  
17. easier to use 
   (อี๊ซเิออ้ร ท ูยูส้) 
     งา่ยขึน้ทีจ่ะใช ้
18. follow the instructions    
     (ฟ้อลโลว่ ธ ิอิ๊นสตร๊ัคชัน่ส) 
     ทําตามคําสัง่ 
19. cause a severe injury 
     (คอ้ส อะ ซเีวยีร อิ๊นเจอรี)่ 
     เป็นเหตใุหเ้กดิการบาดเจ็บสาหสั 
20. keep in mind 
     (คพี อนิ มายฺด) 
     จําใหข้ ึน้ใจ 
     

III.  Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
Conversation 1 : A conversation 
between a new worker (Somnuek) 
and his supervisor (Dan) about 
how to avoid an accident when 

using a chainsaw.  
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(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
นวิ เวริค์เคอ่ร สมนกึ แอนฺด ฮสิ ซพุเพอ่รไวเ้ซอ่ร แดน 
อะเบา๊ท ฮาว ท ูอะวอยฺด แอน แอค๊ซเิดนฺ้ท เวน  
ยูส้ซิง่ อะ เชนซอ่ว) 
บททนาระหวา่งคนงานใหม ่ (สมนกึ) กบัหวัหนา้งาน
ของเขา (แดน) เกีย่วกบัวธิกีารหลกีเลีย่งอบุตัเิหตไุด ้
อยา่งไรเมือ่ใชเ้ลือ่ยยนต ์
 
Somnuek   :Chainsaws are so powerful 

because they have to cut fire 
wood and fallen trees, is that 
right? 

 (เชนซอ่วส์ อาร โซ ้พา้วเวอ่รฟู่ ล บคีอ้ส 
เธย ์ แฮฟ้ ท ู คทั ฟ้ายเออ่รวูด้ แอนฺด 
ฟ้อลเลน่ ทรสี, อสิ แธท้ ไรท้?) 

 เลือ่ยยนตน์ีม่กํีาลงัแรงดเีพราะใชต้ดัไม ้
ฟืนและตน้ไมท้ีล่ม้ ถกูไหมครับ 

 Dan     : Yes, but their power makes them 
       very dangerous tools. 

        (เยส, บัท้ แธร พา้วเวอ่ร เมคฺ้ส เธม เวร้ี ่
        แดน๊เจอ้รัส ทูลฺ่ส.) 

ใชแ่ลว้ แตแ่รงของมันก็ทําใหมั้นเป็น 
เครือ่งมอืทีอ่นัตราย  

Somnuek : How can we prevent accidents? 
        (ฮาว แคน ว ีพรเีวนฺ้ท แอค๊ซเิดนฺ้ทส์?)      
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       แลว้เราจะป้องกนัอบุตัเิหตจุากเลือ่ย     
                 ยนตไ์ดอ้ยา่งไรละ่ครับ 
Dan          : You are the most important 

      factor in your own safety. 
        (ย ูอาร เธอะ โมสฺ้ท อมิพอ้รแทนฺ่ท 

       แฟ้คเทอ่ร อนิ ยัวร โอน เซฟ้ที.่  
                  คณุเองคอืสว่นทีสํ่าคญัทีส่ดุสําหรับ

       ความปลอดภยัของคณุเอง 
Somnuek   : Really? How? 
        (รลีลี/้เรยีลลี?้) (ฮา้ว?) 

       จรงิหรอืครับ เป็นไปไดอ้ยา่งไร 
Dan        : First, you must read and under 

       stand your operator’s manual 
(เฟิรสฺ์ท, ย ูมัสฺท รีด้ แอนฺด อั๊นเดอ้ร 
สแตนฺ้ด ยวัร ออ๊พเพอเรเ้ทอ่รส์ 
แมน่้วล) 
ประการแรก คณุตอ้งอา่นและทํา

        ความเขา้ใจกบัคูม่อืสําหรับผูใ้ช ้
 เลือ่ยยนตก์อ่น 

Somnuek : Yes, I agree. What else? 
  (เยส, ไอ อะกรี.้ วอ้ท เอลฺ้ซ?) 

        ใชค่รับ ผมเห็นดว้ย แลว้อะไรอกีครับ 
Dan         : Then take the time to prepare  

        for the job. 
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        (เธน เทค้ เธอะ ทา่ม ท ูพรแีพร่ ฟอร 
        เธอะ จ๊อบ.) 
        แลว้ใชเ้วลาเตรยีมตวัทํางาน 

Somnuek    : Do you think I should practise 
        using it? 

          (ด ูย ูธิงฺ้ค ไอ ชูด้ แพรค้ทซิ ยูส้ซิง่ 
        อิท้?) 
        คณุคดิวา่ผมควรฝึกฝนการใชเ้ลือ่ย 
        ยนตใ์ชไ่หม 

Dan           : Absolutely, begin with logs on   
  which you can make trial cuts 
          to get the feel of your saw and    

         the way it handles. 
         (แอบ๊โซลทุลี,่ บกีิน้ วธิ ล็อกฺส ออน วชิ       
         ย ูแคน เมค้ ทรา้ยอัล่ คัทฺ่ส ท ูเก็ท    
         เธอะ ฟีล ออ๊ฟ ยัวร ซอ่ว แอนฺ๋ด เธอะ      
         เวย ์อทิ แฮน้เดิลฺ้ส.) 
         แน่นอน เริม่ดว้ยการหดัเลือ่ยทอ่นซงุ  
 ลองตดัเพือ่ใหช้นิกบัความรูส้กึขณะที ่
 คณุจับและใชง้านมัน 

Somnuek : If I get familiar with it, can I 
         start using it then?  
         (อีฟ้ ไอ เก็ท ฟามเิลยีร วธิ อทิ, แคน  
         ไอ สตา๊รท์ ยูส้ซิง่ อทิ เธน๊?) 
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         ถา้ผมคุน้เคยกบัเลือ่ยยนต ์ผมจะเริม่ใช ้
         มันเลยไดไ้หม 

Dan          : Sure, but remember that you 
           should never work alone. At 
         least you should be within 
         yelling distance for help.  

(ชอ้ร, บัท้ รเีมม้เบอ้ร แธท่ ย ูชูด้ เนฟ้
เวอ่ร เวริค์ อะโลน่. แอท้ ลสฺีท ย ูชูด้  
บ ีวธิอนิ เยล้ลิง่ ดสิแทน่ซ ฟอร 
เฮลฺ้พ.) 
 แน่นอน แตจํ่าไวว้า่คณุไมค่วรใชเ้ลือ่ย
โดยลําพัง อยา่งนอ้ยทีส่ดุคณุควรจะ         
ใชเ้ลือ่ยในทีท่ีค่ณุตะโกนขอความชว่ย         
เหลอืได ้
  
 

Conversation 2 : A conversation between two 
Thai workers (Manop and Chaiya) about what 
to prepare when using a chainsaw. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท:ู อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี ท ูไท ้
เวริค์เคอ่รส มานพ แอนฺ๋ด ไชยา อะเบา๊ท วอ้ท ท ูพรี
แพร่ เวน ยูส้ซิง่ อะ เชนฺซอว) 
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บทสนทนาระหวา่งคนงานไทยสองคน (มานพและ  
ไชยา) เกีย่วกบัการเตรยีมงานในการใชเ้ลือ่ยยนต ์

 
Manop :  What saw should I choose? 
       (วอ้ท ซอว ชูด้ ไอ ชูส่?) 

      นีผ่มควรใชเ้ลือ่ยแบบไหนกนั 
Chaiya   :  The best saw for you is the one 

     you can comfortably handle and is 
     appropriate for the type of work 
     you do most often. Midweight saws 
     are usually better. 
       (เธอะ เบสฺ้ท ซอฺว ฟอร ย ูอสิ เธอะ วนั ย ู
     แคน คอ้มฟอรท์ทาบลี ้แฮน้เดิล้ แอนฺด    
       อสิ แอพ๊พรอ้พรเิอท ฟอร เธอะ ทา้ยฺพ   
       ออ๊ฟ เวริค์ ย ูด ูโมสฺ้ท ออ๊ฟเฟ่น/ 
     ออ๊ฟเทน่.  มดิเวท่  ซอวส์  อาร ยสูชว่ลลี ่
     เบท๊เทอ่ร.) 

เลือ่ยทีด่ทีีส่ดุสําหรับคณุคอือนัทีค่ณุถอื
ไดอ้ยา่งเหมาะมอืและเหมาะสมกบั
ประเภทของงานทีค่ณุทําบอ่ยๆ    โดย 
ทั่วไปเลือ่ยยนตน้ํ์าหนักปานกลางน่าจะ 
ดทีีส่ดุ 
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Manop   :  What should I do before I start 
     cutting? 
    (วอ้ท ชูด้ ไอ ด ูบฟ่ีอร ไอ สตา๊รท์ คัท้
     ทิง่?) 
     ผมควรจะทําอยา่งไรกอ่นเริม่งานตดั 
Chaiya     :  Before you begin, the first step 
     is to clear your work area. 

     (บฟีอร ย ูบกิิน้, เธอะ เฟิรสฺ์ท สเต็พ อสิ 
     ท ูเคลยีร ยวัร เวริค์ แอเรีย่.) 

       กอ่นเริม่ใชเ้ลือ่ยยนต ์ขัน้แรกคอื ทําพืน้ที่
     ตรงนัน้ใหโ้ลง่กอ่น 
Manop     : How? 
      (ฮา้ว?) 

     ทําอยา่งไร 
Chaiya    :  Make sure there are no nails in 
                 the wood and no twigs, brush 
                 leaves and stones in the area. 
   (เมค้ ชวัร แธร อาร โน เนลฺส อนิ เธอะ 
   วูด้ แอนฺ๋ด โน ทวกฺิส,บรัช้ ลฟฺีส แอนฺ๋ด  
   สโตน้ อนิ ธ ิแอเรยี.) 
   คณุตอ้งแน่ใจวา่ไมม่ตีะปใูนไมท้ีจ่ะเลือ่ย      
   ไมม่กี ิง่ไม ้พุม่ไม ้ใบไมห้รอืหนิในบรเิวณ   
   นัน้ๆ 
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Manop    : When I have cleared the area, 
      the next step is… 
      (เวน ไอ แฮฟ้ เคลยีรด์ ธ ิแอเรี,่ เธอะ  
      เน็กซท์ สเตพ้ อสิ.....) 

        พอทําพืน้ทีใ่หโ้ลง่เสร็จแลว้ ขัน้ตอ่ไปคอื 
        ......... 

Chaiya       :  Check your chain's condition and 
                 sharpness. 
                 (เชคฺ็ค ยัวร เชนฺส คอ้นดชิัน่ แอนฺ๋ด ์
                 ชารพ์เนส.) 

        ตรวจสอบสภาพของโซแ่ละดวูา่เลือ่ย 
        ยนตค์มหรอืไมค่ม  

Manop        :  Why? How is it important? 
                  (วาย? ฮาว อสิ อทิ อมิพอ้รแทนฺ่ท?) 

         ทําไม สําคญันักหรอื    
Chaiya      :  A sharp chain makes the chain 

saw easier to use, and if the 
chain is too loose,  it may 
derail and  cause a severe 
injury. 
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(อะ ชารพ์ เชน เมคฺ้ส เธอะ เชนซอว ์ 
อี๊ซเิออ้ร ท ูยูส้, แอนฺด อีฟ้เธอะ เชน 
อสิ ท ูลูซ้, อทิ เมย ์ดเีรล้ แอนฺด คอ้ส 
อะ ซเีวยีร อี๊นเจอ้รี.่)  
เลือ่ยยนตค์มๆทําใหเ้ลือ่ยงา่ยขึน้และ
ถา้โซห่ลวมเกนิไป เวลาเลือ่ย อาจจะ
ทําใหต้กรอ่งและทําใหเ้กดิการบาด 
เจ็บสาหสัได ้

Manop        : I’ll keep in mind. What else 
          should I know? 
                     (ไอล คีพ้ อนิ มา้ยฺ. วอ้ท เอลฺ๊ซ ชูด้  
          ไอ โนว?) 
                   ผมจะจําไวใ้หข้ ึน้ใจเลย มอีะไรอกี
          ไหมทีผ่มควรรู ้
Chaiya         : There are more but this is 
          enough for today. 
          (แธร อาร มอร บัท่ ธสิ อสิ อนัีฟ้ ฟอร 
          ทเูดย)์ 
          ยังมอีกีมากแตว่นันีพ้อแคน่ีก้อ่น 
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IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) ไวยากรณ ์
Question Tags 
Question tags หรอื Tag questions คอื คําถามสัน้ 
เชน่ do you?, don't we? ทีห่อ้ยตดิไวท้า้ยประโยค  
และทําใหป้ระโยคนัน้กลายเป็นประโยคคําถาม ชนดิที่
ตอ้งการคําตอบเป็น Yesหรอื No  
Question tags นีเ้ป็นลกัษณะคําถามแบบหนึง่ทีใ่ชใ้น 
การสนทนาทั่วๆ ไป    
      

         
ลกัษณะของประโยค Question Tags  

1. อยูท่า้ยประโยคหลกั (main 
sentence)                              

2. ม ี comma (,) คัน่ระหวา่งประโยคหลกั (main 
sentence) กบั question tag           
3. สว่น question tag อยูใ่นรปูของประโยคคําถาม 
คอื   เชน่ You are Thai, aren't you?          
4. ถา้กรยิาในประโยคหลกัเป็นบอกเลา่ กรยิาใน tag 
ตอ้งเป็นปฏเิสธ 

    ถา้กรยิาในประโยคหลกั เป็นปฏเิสธ กรยิาใน tag 
ตอ้งเป็นบอกเลา่ 
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หลกัการใชก้ริยิาใน  Question Tags 

1. ถา้ประโยคหลกัทีม่าขา้งหนา้มคํีากรยิาตอ่ไปนี ้

● Verb to be ไดแ้ก ่ is, are, was, were  เชน่       
▪ The manager is in the meeting, isn’t he?             
▪ You are the new operator, aren’t you? 

● Verb to have   ไดแ้ก ่has, have, had ทีใ่ชใ้น 
present perfect และ past perfect tense  เชน่      
▪ You have met Jack before, haven’t you?      
We haven’t been told about the changes, 
have we?                       

●กรยิาพเิศษ (modal verbs) ไดแ้ก ่shall, should, 
may, might, can, could, must ใหใ้ชก้รยิาเหลา่นี ้
มาทํา question tag ไดเ้ลย เชน่            
▪ Linda can speak 4 languages, can’t she?     
▪ We should check the flight schedule, 
shouldn’t we? 
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V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
If……., you should………….. 
Let the trainees make a sentence using this  
pattern: If …, you should (not) … e.g.  
 
ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกแตง่ประโยคโดยใชโ้ครงสรา้ง
ประโยค 
If …, you should (not) … ตวัอยา่งเชน่ 
 
don’t know how to use a chainsaw / read 
operator’s manual 
 
If you don’t know how to use a chainsaw, you 
should read your operator’s manual. 
 
1. don’t know how to use a chainsaw / read 
operator’s manual 
 
2. aren’t good at using a chainsaw / practice 
cutting logs to get the feel of it  
 
3. don’t use it often / use a lightweight saw 
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4. the chain is too loose / tighten it 
 
5. are felling a tree / make sure which way 
the wind is blowing 
 
6. the ground is slippery from rain or snow /  
not cut there 
 
7. want to avoid a very loud noise / wear ear 
plugs or ear muffs 
 
8. working with a chainsaw / not wear 
anything loose that could catch in the moving 
chain 
 
9. notice the chain tends to walk sideways 
while cutting / sharpen the chain 
 
10.  the cut produces fine 
powder instead of chips / 
sharpen the chain 
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Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
 
English Proverbs. สภุาษติคาํคมใน
ภาษาองักฤษ 
 
A bad beginning is a bad ending. 
การเริม่ตน้ทีไ่มด่คีอืการจบทีไ่มด่ ี
 

A bad workman blames his 
tools. 
รําไมด่โีทษป่ีโทษกลอง 

                    (คนงานไมด่โีทษเครือ่งมอืตวัเอง) 
 
A bird in the hand is worth 
two in the bush. 
สบิเบีย้ใกลม้อื 
กําขีด้กีวา่กําตด 
 
A danger foreseen is half avoided. 
อนัตรายทีม่องเห็นลว่งหนา้สามารถหลกีเลีย่งได ้
ครึง่หนึง่แลว้ 
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โมดลูที ่3 
บทที ่2 : ระเบยีบกฎเกณฑต์า่งๆในการทํางาน  

 
Track 2 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 

คาํศพัท ์
 
ลําดบั 
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. interview 
อิ๊นเทอรว์วิ 

สมัภาษณ์ 

2. probation period 
โพรเบช๊ัน่ พีเ้รีย่ด 

ชว่งทดลองงาน 

3. confirm 
คอนเฟิรม 

ยนืยัน 

4. public holiday 
พับลคิ ฮอ้ลเิดย ์

วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 

5. annual leave 
แอน๊น่วล ลีฟ้ 

หยดุพัก 
ผอ่นประจําปี 

6. entitled 
เอนไทเ้ทิล่ 

ไดส้ทิธิ ์

7. generous 
เจ๊นเนอรัส 

 

ใจกวา้ง/ เอือ้เฟ้ือ/ 
มน้ํีาใจ 
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8. canteen 

แคนทนี 
โรงอาหาร 

9. suggestion 
ซคัเจ๊สชัน่ 

คําแนะนํา 
 

10. violate 
ไวโ้อเหลท 

ฝ่าฝืน 

11. allow 
อะลาวฺ 

ยนิยอม 
 

12. commit 
คอมมทิ 

กระทํา 

13. engage in 
เอ็นเกจ้ อนิ 

มสีว่นรว่ม 

14. retaliatory 
conduct 

รแีทลลเิอทอรี ่
คอ้นดคฺัท 

แกแ้คน้ 
ตอบโต ้

15. disciplinary 
action 

ดสิซพิลแินรี ่
แอค๊ชัน่ 

ลงโทษ 
ทางวนัิย 

 

16. termination 
เทอรม์เินช้ัน่ 

การเลกิจา้ง 

17. participate 
พารทซิเิผท 

มสีว่นรว่ม 
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18. cooperation 

โคออ๊พเพอเรช้ัน่ 
ความรว่มมอื 

19. trustworthy 
ทรัสทฺเวริท์ธ ี

น่าไวใ้จ เชือ่ถอืได ้

20. illegal 
อลิีเ้ก ิล้ 

ผดิกฎหมาย 

 
 
II. Phrases and sentences (เฟรซ้เซส แอน๋ด 
เซ็นเทน้เซส) =  วลแีละประโยค 

1.  probation period is three months 
   (โพรเบช๊ัน่ พีเ้รีย่ด อสิ ธร ีมัน้ธส์) 
   ชว่งทดลองงานคอืสามเดอืน 

 2.  after you complete this period 
     (อา๊ฟเทอ่ร ย ูคอมพลีท้ ธสิ พีเ้รีย่ด) 
   หลงัจากคณุผา่นชว่งทดลองงานไปแลว้ 
 3.  confirm the employment 
   (คอนเฟิรม์ ธ ิเอ็มพลอ้ย  

   เมนฺ่ท)  
     ยนืยันการวา่จา้ง 
4.  I’ll do my best. 
    (ไอล ด ูมาย เบสฺ๊ท.)     
   ฉันจะทําใหด้ทีีส่ดุ  
5.  We start work at 8 and finish at 5. 
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   (ว ีสตา๊รท์ เวริค์ แอท้ เอท้ แอนฺ๋ด ฟินชิ   

    แอท้ ไฟ้ฟ.) 
    เราเริม่ทํางานแปดโมงเชา้และเลกิงานหา้   

   โมงเย็น  
6.  Our lunch break starts at 12.00. 
    (อา๊วเวอ่ร ์ลันฺ้ช เบรค้ สตา๊รทฺ์ส แอท้ 

   ทเวลฺ้ฟ.) 
    ชว่งอาหารกลางวนัเริม่ 12 นาฬกิา 
7.  We also have 13 public holidays. 
    (ว ีออลโซ แฮฟ้ เธอ้รท์นี พับลิค่  
    ฮอ้ลเิดยส์.) 
    เรายังมวีนัหยดุนักขตัฤกษ์อกี 13 วนั 
8.  The employees are entitled to     
     annual leave of ten days. 
    (ธ ิเอม่พลอ้ยยีส่ อาร เอนไทเ้ทิล่ ท ู 
     แอน๊น่วล ลีฟ้ ออ๊ฟ เท็น เดย้ส์.) 
     พนักงานมสีทิธิล์าประจําปีได ้10 วนั 
9.  That’s generous. 
     (แธท้ส เจน๊เนอรัส.) 
     นับวา่ใจกวา้งทเีดยีว 
10. Do you mind if I smoke? 
     (ด ูย ูมา้ยฺด อี๊ฟ ไอ สโมค้?) 
     คณุจะวา่อะไรไหมถา้ฉันจะสบูบหุรี ่
11. Nobody is allowed to smoke.     
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    (โนบอ๊ดี ้อสิ อะลาวฺด ท ูสโมค้.) 
     หา้มมใิหผู้ใ้ดสบูบหุรี ่
12. Let’s go there.  
     (เล็ทฺส โก แธร.) 
     เราไปทีน่ั่นกนัเถอะ 
13. Congratulations again! 
     (คอนแกรท้ชเูลช้ันฺ่ส อะเกน!) 
     ขอแสดงความยนิดอีกีครัง้ 
14. Welcome to our company! 
     (เวล้คัม่ ท ูอา๊วเวอ่ร คอ้มพานี!่) 
     ขอตอ้นรับสูบ่รษัิทของเรา 
15. May I have your suggestions. 
     (เมย ์ไอ แฮฟ้ ยัวร ซคัเจส๊ชันฺ่ส.) 
     ผม/ฉันใครไ่ดรั้บขอ้เสนอแนะจากคณุ 
16. Any potential or actual violations 
     (เอน๊ี ่โพเทน้เชีย่ล ออร แอค๊ชว่ล  
    ไวโอเลช้ันฺ่ส) 
    การฝ่าฝืนทีเ่ป็นจรงิหรอืมแีนวโนม้วา่จะ 
      เกดิขึน้ได ้
17. You must not engage in any     
     retaliatory conduct. 

               (ย ูมัสฺท นอท เอนเกจ้ อนิ เอน๊ี ่   
    รแีทลลเิอทอรี ่คอนดคฺัท.)      

    คณุตอ้งไมม่สีว่นรว่มกบัพฤตกิรรมตอบโต ้  
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     ใดๆ 
18. Disciplinary action 

              (ดสิซพิลแินรี ่แอค๊ชัน่) 
     การลงโทษทางวนัิย 
19. Act in a lawful manner 
     (แอค๊ อนิ อะ ลอ้วฟ์ู่ ล แมน้เน่อร) 
     กระทําในลกัษณะถกูตอ้งตามกฎหมาย 
20. Participate and cooperate with the    
     Company 
     (พารท์ซิเิผท แอนฺ๋ด โคออ๊พเพอเหรท วธิ 
     เธอะ คอ้มพานี)่ 
     มสีว่นรว่มและรว่มมอืกบับรษัิท 

 
III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) 
=บทสนทนา 
Conversation 1 : A conversation between a 
new worker (Chartsiam) and the HR manager  
(Tim) about the rules and regulations of the 
firm.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
นวิ เวริค์เคอ่ร ชาตสิยาม แอนฺด ธ ิเอช๊ อาร แมเ้นเจอ่ร 
ทมิ อะเบา๊ท เธอะ รลฺูส แอนฺ๋ด เรก้กวิเลช้ันฺ่ส ออ๊ฟ 
เธอะ เฟิรม์) 
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บทสนทนาระหวา่งคนงานใหม(่ชาตสิยาม) และผูจั้ด 
การฝ่ายทรัพยากรมนุษย(์ทมิ) เกีย่วกบักฏและระเบยีบ
ของบรษัิท 

 
 Chartsiam  : During the interview, you told  

me that the probation period  
  was three months, didn’t you? 
  (ดิ๊วริง่ ธ ิอิ๊นเทอรว์วิ, ย ูโทลฺ้ด ม ีแธท้ 
  เธอะ โพรเบช๊ัน่ พีเ้รีย่ด วอส ธร ี 
  มัน้ธส์, ดิ๊ดนึน่ ยู?้) 
  ตอนสมัภาษณ์เขา้ทํางานคณุบอกผม 

 วา่ชว่งทดลองงานคอืสามเดอืนใช ่
         ไหมครับ 

 Tim           : Yes, after you complete this  
         period, the company will confirm 

         your employment. 
         (เยส, อา๊ฟเทอ่ร ย ูคอมพลีท้ ธสิ  
         พีเ้รีย่ด, เธอะ คอ้มพานี ่วลฺิล  
         คอนเฟิรม์ ยัวร เอ็มพลอ้ยเมนฺ่ท.) 
            ใชค่รับหลงัจากคณุผา่นชว่งนีไ้ป

         บรษัิทจงึจะยนืยันการวา่จา้งกบัคณุ   
Chartsiam  : I see. I’ll do my best. What time 
          do we start work? 
                    (ไอ ซี.่ ไอล ด ูมาย เบสฺ้ท. วอ้ท ทา่ม 
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          ด ูว ีสตา๊รท์ เวริค์?) 

          ผมเขา้ใจ ผมจะทําใหด้ทีีส่ดุ เราเริม่
          งานกนักีโ่มงครับ 
Tim              : Well, we start work at 8 and  

          finish at 5. Our lunch break   
          starts at 12.00 and finishes at   

          1.00. 
            (เวลฺ้ล, ว ีสตา๊รท์ เวริค์ แอท้ เอท้ 

          แอนฺด ฟินชิ แอท้ ไฟ้ฟ. อาวเวอ่ร 
          ลันฺ้ช เบรค้ สตา๊รทฺ์ส แอท้ ทเวลฺ้ฟ 
          แอนฺ๋ด ฟินชิเชส แอท้ วนั.) 

          คอืวา่ เราเริม่ทํางานแปดโมงเชา้ 
          และเลกิงานหา้โมงเย็น  หยดุรับ 
          ประทานอาหารกลางวนัตอนเทีย่ง

          และหมดเวลาพักตอนบา่ยโมง 
Chartsiam    : That’s fine. Do we work on  

          Saturdays? 
            (แธทฺ้ส ฟ้ายฺน. ด ูว ีเวริค์ ออน แซท้

          เทอ่รเดย๊ส์?) 
            ดมีากครับ เราทํางานวนัเสารไ์หม 

Tim          :  Certainly, we work six days a    
                     week. We also have 13 public 

         holidays a year. 
  



 28
 
 (เซอ้รเทน่ลี,่ ว ีเวริค์ ซกิซ เดยส์ อะ 

วคี.ว ีออ๊ลโซ ่แฮฟ้ เธอรท์นี พับลิค่  
 ฮอลเิดยส์ อะ เยยีร.) 

         แน่นอน เราทํางานหกวนัตอ่สปัดาห ์
         และยังมวีนัหยดุนักขตัฤกษ์อกี 13 วนั 

Chartsiam   : Are we entitled to have any 
         annual leave? 
          (อาร ว ีเอนไทเ้ทิลฺ่ด ท ูแฮฟ้ เอน๊ี ่ 
         แอน๊น่วล ลีฟ้?) 
        เรามสีทิธิไ์ดล้าพักบา้งไหมครับ 

Tim           : Sure, employees are  entitled to    
  ten days annual leave with pay  
  on completion of one year’s   
  employment. 

                    (ชอฺ่ร เอ็มพลอ้ยยีส่ อาร เอนไทเ้ทิลฺ่ด 
   ท ูเท็น เดยส์ แอน๊น่วล ลีฟ้ วธิ เพย้ ์    
   ออน คอมพลีช้ัน่ ออ๊ฟ วนั เยยีรส์ เอ็ม   
   พลอ้ยเมนฺ่ท.) 
         ออ๋ แน่นอน พนักงานมสีทิธิล์าได ้
         สบิวนัในหนึง่ปีและยังไดค้า่จา้งใน 
         กรณีไดรั้บการจา้งมาแลว้หนึง่ปี 
Chartsiam    :  Oh! That’s generous.  
          (โอห้!์ แธท้ส เจ๊นเนอรัส.) 
                    นับวา่กรณุาทเีดยีว 
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Conversation 2 : A conversation 
between a new Thai worker 
(Aumnart) and his supervisor 
(Mike) about ethics in the 
workplace.  

(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ นวิ 
ไท ้ เวริค์เคอ่ร อํานาจ แอนฺด ฮสิ ซพุเพอ่รไวเ้ซอ่ร 
ไมค้ อะเบา๊ท เอธ้ ิคฺ่ส อนิ เธอะ เวริค์เพลซ้)  
บทสนทนาระหวา่งคนงานไทยคนใหม ่ (อํานาจ) กบั
หวัหนา้งานของเขา (ไมค)์ เกีย่วกบัจรยิธรรมในที่
ทํางาน 
 
Mike       :  First of all, congratulations again 

       and welcome to our company. 
        (เฟิรสฺ์ท ออ๊ฟ ออล, คอนแกรท้ชเูลช้ันฺ่ส  
          อะเกน แอนฺด เวล้คัม่ ท ูอา๊วเวอ่ร คอ้ม

       พานี.่) 
        กอ่นอืน่ผมขอแสดงความยนิดกีบั

       คณุอกีครัง้ และขอตอ้นรับสูบ่รษัิทของ
       เรา 

Aumnart  :  Thank you very much. May I have 
       your suggestions for working 
       successfully here? 

        (แธง้คิว่ เวร้ี ่มัช. เมย ์ไอ แฮฟ้ ยัวร 
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        ซคัเจ๊สชันฺ่ส ฟอร เวริค์คิง่ ซคัเซส้ฟลูลี ่
        เฮีย้ร?) 

       ขอบคณุมากครับ ผมอยากไดคํ้าแนะนํา
       ใหทํ้างานอยา่งประสบความสําเร็จทีน่ี ่
Mike    :  Certainly! You must not violate 
       The Code of Ethics  or The Key 
        Policies of the company.     
        However, you have to report 
        any potential or actual violations 
        committed by yourself or others. 
        (เซอ้รเทน่ลี!่ ย ูมัสท นอ้ท ไวโ้อเลท 
        เธอะ โคด้ ออ๊ฟ เอธ๊ ิคฺ่ส ออร เธอะ คีย่ ์
        โพล้ซิีส่/พอ้ลซิีส่ ออ๊ฟ เธอะ คอ้มพานี.่  
        ฮาวเอฟ๊เวอ่ร, ย ูแฮฟ้ ท ูรพีอรท์ เอน๊ี ่
        โพเทน้เชีย่ล ออร แอค๊ชว่ล ไวโอเล ้
        ชันฺ่ส คอมมทฺิเทด บาย ยัวรเซลฺ้ฟ ออร 
        อา๊เธอ่รส์.) 
                ไดเ้ลย พวกคณุตอ้งไมฝ่่าฝืนหลกั
        จรยิธรรม หรอืนโยบายหลกัของบรษัิท 
        อยา่งไรก็ตามคณุตอ้งรายงานการฝ่า 
        ฝืนทีอ่าจจะเกดิขึน้หรอืเกดิขึน้แลว้
        ไมว่า่จะโดยตวัคณุเองหรอืคนอืน่ใหเ้รา
        ทราบดว้ย 
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Aumnart   :  Report other people’s violations 
        as well? 
        (รพีอรท์ อา๊เธอ่ร พีเ้พิลฺ่ส ไวโอเลช้ันฺ่ส 
        แอส เวลฺ้ล?) 

          ตอ้งรายงานการฝ่าฝืนของคนอืน่ๆ
        ดว้ยหรอื 
Mike         :  That’s right! You must not  

          engage in any retaliatory  
          conduct. You will be subject  
          to disciplinary action which may 
          include termination. 
 (แธทฺ้ส ไรท้! ย ูมัสฺท นอ้ท เอน๊เกจ 
 อนิ เอน๊ี ่รแีทลลเิอทอรี ่คอ้นดคฺัท. 
           ย ูวลฺิล บ ีซบัเจ็คฺท ท ูดสิซพิลแินรี ่
 แอค๊ชัน่ วชิ เมย ์อนิคลูด้ เทอรมิ

เนช้ัน่.) 
 ใช ่คณุตอ้งไมม่สีว่นรว่มกบัพฤตกิรรม

โตต้อบใดๆ  ถา้ทําคณุจะไดรั้บการลง 
โทษทางวนัิยซึง่อาจจะรวมถงึการเลกิ
จา้งดว้ย 

Aumnart    :  Oh! That’s terrible.         
        (โอห๊! แธทฺ้ส แทร้เิบิล้.) 

        โอโ้ห น่ันรา้ยแรงมากเลย 
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Mike       :  In other words, all employees 

are required to act in a lawful 
manner and comply with all  

 applicable laws, rules and              
regulations. 
(อนิ อาเธอ่ร เวริดฺ์ส, ออล เอ็มพลอ้ย
ยีส่ อาร รคีวา้ยฺด ท ูแอค๊ อนิ อะ ลอ้ว ์
ฟู่ ล แมน้เน่อร แอนฺ๋ด คอมพลา้ย วธิ 
ออล แอพ๊พลเิคเ้บิล้ ลอวส์, รลฺูส 
แอนฺด เรก้กวิเลช้ันฺ่ส.) 
อกีนัยหนึง่ พนักงานทัง้หมดตอ้ง 
ปฏบิตัติวัในลกัษณะทีถ่กูตอ้งตาม 
กฎหมายและสอดคลอ้งกบักฎหมาย       
กฏระเบยีบและขอ้บงัคบัทีใ่ชอ้ยู ่

Aumnart     :  It means every employee must 
participate and cooperate with 
the company, right? 

                    (อทิ มนฺีส เอฟ๊รี ่เอ็มพลอ้ยยี ่มัสฺท พาร์
ทซิเิผท แอนฺด โคออ๊พเพอเรท 

 วธิ เธอะ คอ้มพานี,่ ไรท้?) 
 หมายความวา่พนักงานทกุคนตอ้งมี

สว่นรว่มและรว่มมอืกบับรษัิท ถกูไหม
ครับ 
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Mike         :  Correct, and they must ensure 

that its dealings with clients and 
society in general are 
trustworthy and ethical. 

 (คอรเ์รคฺ้ท, แอนฺด เธย ์มัสฺท เอน๊ชวัร 
แธท อทฺิส ดีล้ลิง่ส วธิ คลา้ยเอนฺ่ทส์ 

 แอนฺ๋ด โซซายอทิี ่อนิ เจ๊นเนอรัล 
 อาร ทรัสทฺเวริท์ธ ีแอนฺ๋ด เอธ๊คิัล่.) 
 ถกูครับ และเขาตอ้งแน่ใจวา่การ 

   ตดิตอ่กบัลกูคา้และคนทัว่ไปน่า 
    ไวว้างใจและมจีรยิธรรม 

Aumnart    :  That sounds good. 
         (แธท้ ซาวฺดส์ กูด๊) 
         ฟังดเูขา้ทา่ดคีรับ 
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IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
Question Tags (continued) 

●  ถา้กรยิาในประโยคขา้งหนา้เป็นกรยิาทั่วๆ ไป (ที่
ไมใ่ช ่verb to be, verb to have และ modal 
verbs) เชน่   go, come, sit , stand, do, make, 
etc. ใหใ้ช ้verb to do (do, does, did) ใน 
question tag เชน่     

 ▪  Tim goes to work, doesn't he?      
 ▪  Anna did her report, didn't  she?
 ▪  They live in Rome, don't they 

●  กรยิาใน Question tag จะตอ้งเป็น tense 
เดยีวกนักบักรยิาในประโยคหลกัทีม่าขา้งหนา้ เชน่    
 ▪  Ray works in a bank, doesn't he? 
กรยิาในประโยคหลกัคอื works อยูใ่นรปู present 
tense ดงันัน้กรยิาใน question tag จงึตอ้งใช ้
doesn't เพือ่ใหอ้ยูใ่น tense เดยีวกนั คอื present 
simple tense และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประธานซึง่
เป็นเอกพจน ์(he) 
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 ▪  The tourists want to go shopping, 
don't they?   กรยิาในประโยคหลกัคอื want อยูใ่น
รปู present tense ดงันัน้กรยิาใน question tag จงึ
ตอ้งใช ้don't เพือ่ใหอ้ยูใ่น tense เดยีวกนั คอื 
present simple tense และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ประธานของประโยค (the tourists) ซึง่เป็นพหพูจน ์
จงึตอ้งใช ้don't 

 ▪  We went to Hua-Hin last summer, 
didn't we? กรยิาในประโยคหลกัคอื went อยูใ่นรปู 
past tense ดงันัน้กรยิาใน question tag จงึตอ้งใช ้
didn't เพือ่ใหอ้ยูใ่น tense เดยีวกนั คอื past 
simple tense  

● กรยิาใน question tag ทีเ่ป็นปฏเิสธ จะตอ้งอยูใ่น
รปูยอ่ปฏเิสธเทา่นัน้ เชน่       
 ▪  The man is a doctor, isn't he?
 ▪   He studies hard, doesn't he?
 ▪   We must answer the letter, 
 musn't we? 
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NOTE:    เราไมใ่ช ้is not he?, does not he?, 
could not they?  หรอื must not we? ใน 
question tag โดยเด็ดขาด 

 

  
 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 

Activity 1 (กจิกรรม 1) 
Let the trainees answer each question.  
ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกตอบคําถามแตล่ะขอ้ ตวัอยา่งเชน่ 
 
Teacher : When is Teacher’s Day? 
Student : It is on the sixteenth of January. 

1. New Year's Day (January 1)  
2. Children’s Day (second Saturday of  
    January)  
3. Teacher’s Day (January 16)  
4. Valentine’s Day (February 14)   
5. Makha Bhucha Day (Full moon in the   
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   third lunar month) 
6. Long Live Her Royal Highness Princess    
    Maha Chakri Sirindhorn (April 2)   
7. Chakri Day (April 6)  
8. Songkran Days (April 13-15)  
9. National Labor Day (May 1)  
10.Coronation Day (May 5)  
11.The Royal Ploughing Ceremony (May 8)  
12. Visakha Puja Day (Full moon in the  

sixth lunar month)  
13. Asalha Bhucha Day (Full moon in   
     the eighth lunar month) 
14. Khao Phansa Day (the first day after 

full moon of the eighth lunar month)  
15. H.M. the Queen's Birthday (August  
     12)   
16. End of Buddhist Lent (full moon of  
      the eleventh lunar month)  
17. Chulalongkorn Day (October 23)  
18. Halloween Day (October 31)  
19. Loy Krathong Day (full moon night 
      in November)   
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20. H.M. The King’s Birthday  
     (December 5) 
23. Thai Constitution Day (December 
      10) 
24. Christmas Day (December 25)  

  
Activity 2 (กจิกรรมที ่2) 
  Ask students to brainstorm what each sign  
means. 
ใหนั้กศกึษาระดมสมองอภปิรายวา่แตล่ะป้ายความ 
หมายวา่อะไร 
1. Staff Only 
2. No Entry 
3. No Solicitors 
4. Safety First 
5. High Voltage 
6. Machine In Operation 
7. Danger Zone 
8. Construction Site 
9. Out of Order 
10. Be Quiet 
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11. Danger-Authorized Personnel Only 
12. Caution-Slippery Floor 
13. First Aid 
14. Fire Alarm 
15. No Smoking 
16. Radiation 
17. Fire Exit 
18. Fire Extinguisher 
19. Hard Hat-Mandatory Beyond This Point  
20. Caution-Eye Protection Must Be Worn 

In This Area 
   
 
Cultural tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
 
English Proverbs. สภุาษติคาํคมใน
ภาษาองักฤษ 
 

A cat in gloves catches no 
mice. 
แมวทีใ่สถ่งุมอืไมส่ามารถจับหนูได ้
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A close mouth catches no flies. 
แมลงวนับนิเขา้ปากทีปิ่ดไมไ่ด ้
 
 
A cracked bell can never sound 
well.  
ระฆงัทีร่า้วไมส่ามารถมเีสยีงที่
ไพเราะได ้
 
A burnt child dreads the fire. 
เด็กทีเ่คยถกูไฟไหมจ้ะกลวัไฟ 
 
Laughter is the best medicine. 
การหวัเราะคอืยารักษาโรคทีด่ทีีส่ดุ 
 
 

Never put off till tomorrow 
what can be done today. 
อยา่ผลดัวนัประกนัพรุง่ในสิง่ที่
สามารถทําใหเ้สร็จวนันีไ้ด ้
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โมดลูที ่3 
บทที ่3 : ศพัทเ์ทคนคิเกีย่วกบักระบวนการผลติ 
และข ัน้ตอนในการผลติรถยนต ์ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
สิง่ทอ อเิล็กทรอนกิส ์ 

 
Track 3 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 

คาํศพัท ์
 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. procurement 
โพรเคยีวฺรเมน่ท 

จัดหา 

2. fabrication 
แฟ้บรเิคช้ัน่ 

สรา้งชิน้สว่น 

3. assembly 
แอสเซม้บลี ้

การประกอบ 

4. distribution 
ดสิทรบิิ๊วชัน่ 

การกระจายสนิคา้ 

5. component 
คอมโพเ้น่นฺท 

สว่นประกอบ 

6. raw materials 
รอว ์แมททีเ้รีย่ลฺส 

 

วตัถดุบิ 
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7. molding 

โมลดิง้ 
หลอ่แบบ 

8. sheet metal 
ชที เมท้ั่ล 

โลหะแผน่ 

9. transmission 
ทรานฺสมชิชัน่ 

สายพาน 

10. steering 
สเตยีริง่ 

พวงมาลยั 

11. bolt 
โบล้ท์ 

ยดึตดิกบั 

12. install 
อิ๊นสตอลฺล 

ตดิตัง้ 

13. harvest 
ฮา้รเวสฺท 

เก็บเกีย่ว 
 

14. crush 
ครัช 

บดละเอยีด/ คัน้ 

15. inspect 
อนิสเป็คทฺ 

ตรวจสอบ 

16. transport 
ทรา้นฺสปอรท์ 

ขนสง่ 

17. must 
มัสท 

น้ําองุน่ที ่
เพิง่คัน้ใหม่ๆ  
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18. fermentation 

เฟอรเ์มนเทช้ัน่ 
ขบวนการหมัก 

 
 

19. alcoholic 
content 

แอลกอฮอลิค่ 
คอนเทน้ท 

ปรมิาณ 
แอลกอฮอล ์

20. distributor 
ดสิทรบิิ๊วเทอ่ร 

ผูแ้ทนจําหน่าย 
 

 
 
II. Phrases and sentences (เฟรซ้เซส แอน๋ด 
เซ็นเทน้เซส) =  วลแีละประโยค 

1. produce the final product 
   (โพรดิ๊วซ เธอะ ไฟ้น่ัล โพรด้คฺัท/พรอ้ดคัท) 
   ผลติผลผลติขัน้สดุทา้ย 
2. stages of a manufacturing process 
   (สเตจ้เจส้ ออ๊ฟ เอ แมนูแฟ้คเชอ่ริง่ โพรเ้ซส/ 
   พรอ้เซส) 
   ขัน้ตอนของการผลติ 
3. What do you mean by…?  
   (วอ้ท ด ูย ูมนี บาย.....?) 
   คณุหมายความวา่อยา่งไรทีพ่ดูนี.่.... 
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4. put together the components 
   (พทุ ทเูกเ๊ธอ่ร เธอะ คอ้มโพเน่นฺทส์) 
   นําสว่นประกอบทัง้หมดมาประกอบเขา้ดว้ยกนั 
5. be responsible for… 
   (บ ีเรส้พอ้นซเิบิล้ ฟอร...) 
   รับผดิชอบตอ่... 
6. The next step then is… 
   (เธอะ เน็กซท์ สเต็พ เธน อสิ....)  
   ขัน้ตอนตอ่ไปจากนีค้อื ... 
7. Can you give me some examples? 
   (แคน ย ูกีฟ้ ม ีซมั เอ็กซแซม้เพิลฺ้ส?) 
   คณุชว่ยใหต้วัอยา่งผม/ฉันสกัหน่อยไดไ้หม 
8. This stage is called… 
   (ธสิ สเตจ้ อสิ คอลฺลด์....) 
   ขัน้ตอนนีเ้รยีกวา่ ... 
9.  How fast does the fabric catches fire? 
   (ฮาว ฟ้าสฺท/แฟ้สฺท ดา๊ส เธอะ ฟ้าบริค่ แคท้เชส 
ฟายเออ้ร?) 

   ผา้นีจ้ะตดิไฟไดเ้ร็วแคไ่หน 
10. How far do the flames spread? 

(ฮาว ฟาร ด ูเธอะ เฟลมฺส สเปร๊ด?) 
   เปลวไฟจะลกุลามไดไ้กลแคไ่หน 
11. body panels are spot welded together    
   (บอ๊ดี ้แพเ้น่ลฺส อาร สป็อท เวล้เดด     
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    ทเูกเ๊ธอ่ร) 
    ตวัถังถกูเชือ่มแบบจดุเขา้ดว้ยกนั 
12. We set fire to them.  
    (ว ีเซท็ ฟายเออ้ร ท ูเธม.) 
    เราจดุไฟเผามัน 
13. It can be divided into four steps. 
    (อทิ แคน บ ีดวิา้ยเด็ด อิ๊นท ูโฟร/ฟอร      
    สเตพฺ้ส.)     
    สามารถแบง่ไดเ้ป็นสีข่ัน้ตอน 
14. check the amount of the sugar 
    (เชคฺ็ค ธ ิอะเมา้ท ออ๊ฟ เธอะ ชูก้า้ร) 
    ตรวจสอบปรมิาณของน้ําตาล 
15. What do they do next? 
    (วอ้ท ด ูเธย ์ด ูเน็กซท์?) 
    เขาทําอะไรตอ่จากนี ้
16. How long does it take? 
    (ฮาว ลอง ดา๊ส อทิ เทค้?) 
    กนิเวลานานเทา่ไร 
17. It depends on the types of wine you    
    want. 
    (อทิ ดเีพนฺดส์ ออน เธอะ ทา้ยฺพส์ ออ๊ฟ วายฺน 
    ย ูวอ้นฺท.) 
    ขึน้อยูก่บัชนดิของไวนท์ีค่ณุตอ้งการ 
18. White and  rose wines may age for a     
     year to four years. 
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    (ไวท้ แอนฺด โรเซ ่ วายฺนส์ เมย ์เอจ ฟอร อะ      
    เยยีร ท ูโฟร/ฟอร เยยีรส์.)    
    ไวนข์าวและไวนโ์รเซอ่าจจะมอีายหุนึง่ถงึสีปี่ 
19. It takes so long. 
     (อทิ เทคฺ้ส โซ ลอง.) 
     ใชเ้วลานานมาก 
20. That’s terrific. 
     (แธท้ส แทรฟิิค.) 
     ยอดเยีย่มมาก 
 

III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = 
บทสนทนา 
Conversation 1 : A conversation between a 
new technician (Saksiam) and the production 
manager (Tom) about the production process. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ 
นวิ เทคนเิชีย่น ศกัดิส์ยาม แอนฺ๋ด เธอะ โพรดัค้ชัน่ แม ้
เนเจอ้ร ทอม อะเบา๊ท เธอะ โพรดั๊คชัน่ โพรเ้ซส/พรอ้
เซส)  
บทสนทนาระหวา่งชา่งคนใหม ่ (ศกัดิส์ยาม) กบัทอม 
ผูจั้ดการฝ่ายผลติ เกีย่วกบัขัน้ตอนการผลติ 
 
Saksiam    : Could you tell me how many 
       stages in the manufacturing 
       process there are? 
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                  (คูด้ ย ูเทลฺล ม ีฮาว เมน้ี ่สเตจ้เจส้ อนิ  
       เธอะ แมนูแฟ้คเชอริง่ โพรเ้ซส/พรอ้เซส 
       แธร อาร?) 

กรณุาบอกผมวา่มกีีข่ัน้ตอนในการผลติ 
Tom     : Certainly, it involves five major         
               stages: procurement, fabrication,   
      assembly, test and distribution. 
       (เซอ้รเทน่ลี,่ อทิ อนิโวลฺ้ฟ์ส ไฟ้ฟ  
      เมเ้จอ้ร สเตจ้เจส้ : โพรเคีย้วฺรเมนฺ้ท,       
      แฟ้บรเิคช้ัน่, แอสเซม้บลี,้ เทสฺ้ท      
      แอนฺด ดสิทรบิิ๊วชัน่.) 
      ไดค้รับ มหีา้ขัน้ตอนสําคญัๆดว้ยกนั การ     
      จัดหา การสรา้งชิน้สว่น การประกอบ การ   
      ทดสอบ และการกระจายสนิคา้ 
Saksiam    : What do you mean by    
      “procurement”? 
      (วอ้ท ด ูย ูมนี บาย โพรเคีย้วฺรเมนฺ่ท?) 
      การจัดหาหมายความวา่อะไรครับ 
Tom    : Procurement is the act of      
      acquiring the basic inputs required     
      to manufacture a product such as   

     purchasing components and raw  
    materials. 
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(โพรเคีย้วฺรเมนฺ้ท อสิ ธ ิแอค๊ ออ๊ฟ แอค๊ 
ควา้ยริง่ เธอะ เบส๊ ิค่ อิ๊นพทฺุส รคีวายรด์ 
ท ูแมนูแฟ้คเชอ่ร อะ โพรด้คฺัท/พรอ้ดคฺัท 
ซชั แอส เพอรเชส้ซิง่ คอมโพเ้น่นทส์ 
แอนฺด รอว ์แมท่ทีเ้รีย่ลฺส.) 

     การจัดหาคอืการจัดหาปัจจัยพืน้ฐานที ่    
     จําเป็นตอ่การผลติ เชน่ การจัดซือ้สว่น   
     ประกอบและวตัถดุบิ 

Saksiam    : So the purchasing department 
      is responsible for these activities. 
      (โซ ้เธอะ เพอรเชส้ซิง่ ดพีา้รท์เมนฺ่ท อสิ  
      เรส้พอ้นซเิบิล้ ฟอร ธสี แอค๊ทวิทีีส่.) 
      แผนกจัดซือ้ก็ตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเหลา่นี ้ 
       ใชไ่หมครับ 
Tom      : Right! The next step then is  

   fabrication which refers to the     
   basic processes used to form    
   parts, components and materials     
   required in later stages of     
   production.  
  (ไรท้! เธอะ เน็กซท์ สเต็พ เธน อสิ     
  แฟ้บรเิคข้ัน่ วชิ รเีฟอรส์ ท ูเธอะ เบส๊คิ    
  โพรเซส้เซส ยูสฺ้ด ท ูฟอรม์ พารทฺ์ส,    
  คอมโพเ้น่นฺทส์ แอนฺ๋ด แมท่ทีเ้รีย่ลฺส   
  รคีวา่ยรด์ อนิ เลเ้ทอ่ร สเตจ้เจส้ ออ๊ฟ           
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  โพรดั๊คชัน่) 
  ถกูตอ้ง ขัน้ตอนตอ่ไปคอืสรา้งชิน้สว่น       
  ซึง่หมายถงึขัน้ตอนพืน้ฐานใชใ้นการทํา   
  ชิน้สว่น สว่นประกอบและวตัถดุบิที ่
  จําเป็นตอ่ขัน้ตอนตอ่มาในการผลติ 

Saksiam    : Can you give me some examples? 
      (แคน ย ูกีฟ้ ม ีซมั เอ็กซแซม้เพิลฺ้ส?) 
      ชว่ยยกตวัอยา่งใหฟั้งหน่อยครับ 
Tom      : Sure, they include molding     
                 plastic  parts from   
                 resins, stamping   

     automobile body   
     panels from sheet  
     metal, and die casting aluminum                 
     valve covers. 
    (ชอฺร, เธย ์อนิคลูด้ โมล้ดิง้ พลาสตคิ 
    พา้รท์ส ฟรอม เรซ้ ินฺ่, สแตม๊พิง่ ออโทโม ้    
    บิล่ บอ๊ดี ้แพเ้น่ลฺส ฟรอม ชีท้ เมท้ั่ล,     
    แอนฺ๋ด ดาย คา้สทิง่ อลูม้น่ัิม วาลฟ์ คฟั    
    เวอ่ร.) 
    ไดค้รับ ก็มกีารใชแ้มพ่มิพห์ลอ่ชิน้สว่น 
    พลาสตคิจากเรซนิ  การขึน้รปูตวัถังจาก       
    โลหะแผน่ดว้ยการสแตมป้ิง  และการ    
    หลอ่ขึน้รปูฝาครอบลิน้ 
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Saksiam  : Aha, after that they put           
  together the components to 

produce more complex      
intermediate components or to 
produce the final product, is that 
correct? 

     (อะฮา้, อา๊ฟเทอ่ร แธท้ เธย ์พทุ ทเูก ๊
     เธอ่ร เธอะ คอมโพเ้น่นฺทส์ ท ูโพรดิว้ซ 
     มอร คอ้มเพล็กซ อนิเทอ้รมเีดีย่ท คอม
     โพเ้น่นฺทส์ ออร ท ูโพรดิว้ซ เธอะ 
     ฟ้ายน่ัล โพรด้คฺัท/พรอ้ดคฺัท, อสิ แธท้ 
     คอรเ์รคฺ้ท) 
     ทนีีก็้ประกอบสว่นประกอบเขา้ดว้ยกนั
     เพือ่ผลติสว่นประกอบระดบักลางที่
     ยุง่ยากมากขึน้ หรอืผลติผลผลติสดุทา้ย 
     ใชไ่หมครับ 
Tom    : That’s right. This stage is called  
     “assembly.”The last two stages, 
      testing and distribution have to   
                 wait until the production is   
                 complete.  
      (แธท้ส ไรท้. ธสิ สเตจ้ อสิ คอลฺลด์ 
      “แอสเซม้บลี”้. เธอะ ลา้สฺท ท ูสเตจ้เจส้,  
                 เทสฺ้ทติง้ แอนฺ๋ด ดสิทรบิิ๊วชัน่ แฮฟ้ 



 51
       
      ท ูเวท้ อนัทลิ เธอะ โพรดั๊คชัน่ อสิ คอม 

       พลีท้.)   
       ถกูแลว้ครับเราเรยีกขัน้ตอนนีว้า่การ
       ประกอบชิน้สว่นเขา้ดว้ยกนั  สว่นอกี 2  
       ขัน้ตอนคอืการทดสอบและการกระจาย
       สนิคา้ตอ้งรอใหก้ารผลติเสร็จสิน้เสยี 
       กอ่น 
Saksiam     : It’s very interesting. Thank you. 
                  (อทิส เวร้ี ่อิ๊นเทอเรส้ทิง่. แธง้คิว่.) 
       มันน่าสนใจมาก ขอบคณุครับ 
  
Conversation 2: A conversation between a 
new worker (Sonthi) and his supervisor (Mr. 
Wong) about how to make wine.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่   บทีวนี อะ 
นวิ เวริค์เคอ่ร สนธ ิแอนฺด ฮสิ ซพุเพอ่รไวเ้ซอ่ร   
มสิเตอ้ร วอง อะเบา๊ท ฮาว ท ูเมค้ 
วายฺน) 
บทสนทนาระหวา่งคนงานใหม ่
(สนธ)ิ กบัหวัหนา้งาน (มสิเตอร ์
หวอ่ง) เกีย่วกบัการผลติไวน ์
 
Sonthi     :  Can you tell me about the wine- 
    making process? 
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 (แคน ย ูเทลฺ้ล ม ีอะเบา๊ท เธอะ วายฺน  
 เมค้คิง่ โพรเซส้?) 
 คณุชว่ยบอกขัน้ตอนการผลติไวนใ์หผ้ม

หน่อยไดไ้หมครับ 
Mr. Wong: Sure, it can be divided into four  

steps. The first one is to harvest  
    and crush grapes. 
    (ชอ้ร, อทิ แคน บ ีดวิา้ยเด็ด อิ๊นท ูโฟร/    
    ฟอร สเตพฺ้ส. เธอะ เฟิรสฺ์ท วนั อสิ ท ู 
    ฮา้รเวสฺท แอนฺด ครัช เกรพฺ๊ส.) 
    ไดค้รับ การผลติไวนแ์บง่ออกเป็นสีข่ัน้      
    ตอนดว้ยกนั ขัน้ตอนแรกคอืการเก็บเกีย่ว  
    และบดผลองุน่ 

Sonthi   : How do they choose the grapes? 
               (ฮาว ด ูเธย ์ชูส้ เธอะ เกร๊พฺส?) 
     ผลองุน่นีเ่ก็บกนัอยา่งไรครับ 
Mr. Wong: Vineyardists inspect sample 

clusters of wine grapes with a 
tool to determine if the grapes 
are ready to be picked.  
(วนิยารด์ดิสฺ่ทส์ อนิสเป็คฺท แซม้เพิล่ 

       คลสัเทอ่รส์ ออ๊ฟ วายฺน เกร๊พฺส วธิ อะ    
      ทลู ท ูดเีทอ้รมิน่ อฟิ เธอะ เกร๊พฺส อาร     
      เรด้ดี ้ท ูบ ีพิคฺ้ท.) 



 53
     
     ชาวไรอ่งุน่จะสํารวจพวงองุน่ทีใ่ชทํ้า    
     ไวนด์ว้ยเครือ่งมอืชนดิหนึง่เพือ่ดวูา่องุน่        
     พรอ้มจะเก็บไดห้รอืยัง 

Sonthi     : Do they need to check the amount 
of the sugar in the grapes  
accurately? 
(ด ูเธย ์นีด้ ท ูเชคฺ็ค ธ ิอะเมา๊ท ออ๊ฟ 
เธอะ ชูก้า้ร อนิ เธอะ เกร๊พฺส แอค๊ควิเรท
ลี?้) 
ตอ้งมกีารตรวจปรมิาณของน้ําตาลที่
แทจ้รงิ ในผลองุน่ดว้ยไหม 

Mr. Wong: Absolutely, if the grapes are 
     ready for picking, they use a 
     mechanical harvester to gather  
     the grapes into a field hopper, or 
     mobile storage container. 

(แอบ๊โซลทุลี,่ อีฟ้ เธอะ เกร๊พฺส อาร 
เรด้ดี ้ฟอร พิค้คิง่, เธย ์ยูส้ อะ เมแคน้คิัล่ 
ฮารเวส้เทอ่ร ท ูกา๊เธอ่ร/แกเ๊ธอ่ร เธอะ 
เกร๊พฺส อนิท ูอะ ฟีลด ์ฮอ้พเพอ่ร, ออร  
โมบายฺล สตอ๊เรจ่ คอนเทน้เน่อร.) 
ออ๋ แน่นอน ถา้ผลองุน่พรอ้มสําหรับการ
เก็บ เราจะใชเ้ครือ่งเก็บเกีย่วเก็บองุน่ไว ้
ในถังเก็บ  หรอืตูสํ้าหรับเก็บแบบเคลือ่น 
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ทีไ่ด ้

Sonthi     : Interesting!  What do they do 
 next? 
 (อิ๊นเทอเรส้ทิง่! วอ้ท ด ูเธย ์ด ูเน็กซท์?) 
 น่าสนใจมาก จากนัน้ทําอะไรอกี  
Mr. Wong: Then the field hoppers are  

transported to the winery where    
they are unloaded into a crusher- 
stemmer machine and the grapes 
are crushed leaving liquid must 
that flows into a stainless steel 
tank. 

 (เธน เธอะ ฟีลด ์ฮอ้พเพอ่รส์ อาร ทรา้น
 สปอรท์เทด ท ูเธอะ วา้ยเนอรี ่แวร เธย ์ 
 อาร อนัโลด้เด็ด อนิท ูอะ ครัชเชอ่ร-สเต็ม
 เมอ่ร แมชนี แอนฺด เธอะ เกร๊พส อาร 

ครัชทฺ ลีฟ้วิง่ ลคิวิด่ มัสฺท แธท้ โฟลฺส 
อนิท ูอะ สเตนเลส สตลี แทงฺ้ค.) 
จากนัน้องุน่จะถกูนําไปยังโรงบดเพือ่บด
ใหน้ํ้าองุน่ไหลลงไปในถังเหล็ก   

  สเตนเลส 
Sonthi     : That is the fermentation process,  
      isn’t it? How long does it take? 
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     (แธท้ อสิ เธอะ เฟอรเ์มนเทช้ัน่ โพรเ้ซส/
     พรอ้เซส, อสิซึน่ อิ๊ท? ฮาว ลอง ดา๊ส อทิ 
     เทค้?)      
      น่ันเป็นขัน้ตอนการบม่ใชไ่หม ใชเ้วลา 
      นานเทา่ไรในการบม่ 
Mr. Wong: Yes, the time depends on the 
     types of wine you want. For     
     example, white and rose wines may 
     age for a year to four years while 
     red wines may age for seven to ten 
     years. 
     (เยส, เธอะ ทา่ม ดเีพนดส์ ออน เธอะ 
     ทา้ยฺพส์ ออ๊ฟ วายฺน ย ูวอ้นฺท. ฟอร เอ็ก 
     แซม้เพิล่, ไวท้ แอนฺด โร๊เซ ่วายฺนส์ เมย ์
     เอจ ฟอร อะ เยยีร ท ูโฟร/ฟอร เยยีรส์  
     ไวล เรด้ วายฺนส์ เมย ์เอจ ฟอร เซเ้วน่ ท ู
     เท็น เยยีรส์) 
     เวลาในการบม่ขึน้อยูก่บัชนดิของไวนท์ี่
     คณุตอ้งการ ยกตวัอยา่งเชน่ ไวนข์าวและ
     ไวนโ์รเซอ่าจใชเ้วลาตัง้แต ่1-4 ปี  สว่น
     ไวนแ์ดงอาจใชเ้วลาเจ็ดถงึสบิปี 
Sonthi     : Oh! It takes so long. 
     (โอห๊!์ อทิ เทค้ส โซ ลอง.) 
     โอโ้ห นานมากเลย 
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Mr. Wong: Sure it does. Moreover, during  
     the fermentation process, wild    
     yeast is fed into the tank to turn   

 the sugar must into alcohol. In  
 addition, cane or beet sugar may    
 be added to increase the alcoholic 

     content. 
(ชวัร อทิ ดา๊ส. มอรโอเ๊วอ่ร ดิ๊วริง่ เธอะ 
เฟอรเมนเทช้ัน่ โพรเ้ซส/พรอ้เซส,ไวลด์ 
ยสฺีท อสิ เฟ้ด อนิท ูเธอะ แทง้ค ท ูเทริน์ 
เธอะ ซูก้า้ร มัสฺท อนิท ูแอลกอฮอล.อนิ  
แอด๊ดชิัน่, เคน ออร บี๊ท ชกูา้ร เมย ์บ ี
แอด๊เด็ด ท ูอนิครสี ธ ิแอลกอฮอลิค่ คอน 
เทน้ท.) 

 ใชแ่ลว้ นานมาก ยิง่กวา่นี ้ในขัน้ตอนการ
 บม่จะมกีารป้อนยสีตด์บิๆเขา้ไปในถังบม่
 เพือ่เปลีย่นน้ําองุน่ทีถ่กูคัน้ใหม่ๆ ใหเ้ป็น 
 แอลกอฮอล ์ อาจเตมิน้ําตาลออ้ย หรอื
 น้ําตาลจากหวับีท้เพือ่เพิม่ปรมิาณ
 แอลกอฮอล ์
Sonthi     : Wow! That’s terrific. What about 
 the packaging?  
 (วา้ว! แธท้ส แทรฟิิค. วอ้ท อะเบา๊ท เธอะ 
 แพค้เกจ้จิง้?) 
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 ยอดเลย แลว้การบรรจภุณัฑล์ะ่  
Mr. Wong: The wine is now ready to be 
 bottled,corked, sealed, crated, 
 labeled, and shipped to 
 distributors. 

(เธอะ วายฺน อสิ นาว 
เรด้ดี ้ท ูบ ีบอ้ทเทิลฺ่ด, 
คอ้รกฺ์ท, ซลฺีด, เครท้ 
เทด,เลเ้บิลฺ้ด แอนฺด ชิพฺ่ท 
ท ูดสิทรบิิ๊วเทอ่ร) 
ถงึขัน้นี ้ไวนพ์รอ้มแลว้ที่
จะถกูบรรจลุงขวด ปิดจกุ ผนกึ  บรรจลุงั 
ตดิสลาก และสง่ไปยังผูจั้ดจําหน่าย 

 
 
IV. Grammar (แกรม๊มา่ร)= ไวยากรณ ์
การใช ้Active และ Passive Voice 
ใจความในประโยค Active Voice และ Passive 
Voice นัน้มคีวามหมายอยา่งเดยีวกนั 
จะผดิกนัก็ตรงที ่
  
1.  ประโยค Active Voice เนน้ทีป่ระธานวา่เป็น
ผูก้ระทํากรยิานัน้ๆ ในประโยค 
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รปูประโยค ประธาน + กรยิา + กรรม 
  Sak kicked the dog. 
 
2.  ประโยค Passive Voice เนน้ทีป่ระธานวา่เป็นผูก้ระทํา
กรยิานัน้ๆ ในประโยค 
รปูประโยค ประธาน+กรยิา be + กรยิาชอ่ง 3 
  The dog was kicked by Sak. 
 
กฎการเปลีย่นประโยค Active ใหเ้ป็น Passive 
1. เอากรรมในประโยค Active Voice มาเป็นประธานใน
ประโยค Passive Voice   
2. ใส ่V. to be ในประโยค Passive Voice  
ซึง่ "be" ทีใ่ชใ้น Passive Voice จะตอ้งอยูใ่น tense 
เดยีวกบั tense เดมิในประโยค Active Voice 
 
 ถา้ประโยค Active Voice เป็น Present 
Simple ในประโยค Passive Voice จะใช ้V. to 
be: is/am/are 
 ถา้ประโยค Active Voice เป็น Past Simple ใน 
ประโยค Passive Voice จะใช ้V. to be: was/were 
 
การละ by ในประโยค Passive Voice 
1.  เมือ่ประธานในประโยค Active Voice เป็นคําสรรพ 
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นามทีไ่มรู่จั้ก ไมสํ่าคญั ไมเ่ป็นผูท้ีช่ ีเ้ฉพาะเจาะจง หรอื 
ไมรู่แ้น่วา่เป็นใครไมต่อ้งนํามาใสไ่วใ้นประโยค Passive 
 เชน่ people, men, everybody, nobody, someone 
 
Active  People in Japan speak Japanese. 
Passive  Japanese is spoken in Japan. 
 
2. เมือ่ไมส่นใจวา่ใครเป็นผูก้ระทําสิง่นัน้ หรอืผูก้ระทํา
อาการนัน้ไมม่คีวามสําคญั แตส่นใจสิง่ทีถ่กูกระทํามาก 

กวา่  
►  These cars are made in 
Japan. 
►  The dynamos were sold to 

factories and cotton mills. 
 
3. ในประโยค Passive Voice เมือ่ตอ้งการกลา่วถงึ
ผูก้ระทําอาการ จะใช ้by ตามดว้ยคํานาม โดยมคีวาม 
หมายวา่ “ถกู ... โดย...” 
รปูประโยค   
ประธาน + กรยิา be + กรยิาชอ่ง 3 + by + ผูก้ระทํา 
►  The maintenance work is carried out by 
our team of technicians.   
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►  All her clothes are designed by Armani. 
►  The first computer was invented by Alan 
Turing. 
 

 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 

  Ask the trainees to rearrange the letters to  
  complete these sentences. 
  ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกเรยีงคําในวงเล็บใหไ้ดคํ้าทีเ่หมาะสม 
  กบัความหมายในประโยค  
 

1.  They……………..the cars in the factory in 
Detroit.   (RATFEABCI) 
 

2.  There are several car……….plants in 
Amata Industrial Estate. (SBLMSYEA) 

 
3.  A dipstick is used to ……..how much oil 

is left in an engine. (AEEUMRS) 
 
  4.   Benzene is a clear, sweet-smelling,     
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         highly……………..liquid. (AAEBFLLMM) 
 

5.  I would like to know who …………..our 
goods in Thailand. (EBIIRSDTTU) 
 

 
Cultural Tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
วฒันธรรมเกีย่วกบัไวน ์
 

ไวนแ์บง่ออกเป็น 3 จาํพวก  
Vin de Table หรอื  Table 
Wines คอื ไวนร์าคาถกูทีข่ายกนั
ทั่วไปตามซปูเปอรม์ารเ์ก็ต       ไม่
คอ่ยมกํีาหนดกฎเกณฑใ์นการดืม่ แต่

ไมค่วรเก็บไวเ้กนิ 3 ปี เพราะไมม่สีารแทนนนิทีจ่ะเก็บ
ไดน้าน   มแีอลกอฮอล ์ระหวา่ง 7-15 ดกีร ี    มทีัง้
แบบหวานและไมห่วาน ประเภทไมห่วานจะเป็นไวน์
ขาว เหมาะสําหรับดืม่คูก่บัเนือ้บางชนดิทีม่สีอีอกขาว
เชน่ เนือ้ปลา เนือ้ป ู 
 
Sparkling Wines คอื ไวนท์ีม่ฟีอง หรอืเป็นไวน์
จําพวกทีม่ดีกีรปีานกลาง 15-18 ดกีร ีสว่นใหญจ่ะเป็น
ไวนข์าว รสชาตมิตีัง้แตห่วานนอ้ยไปจนถงึหวานมาก 
เป็นไวนท์ีไ่มเ่หมาะสําหรับดืม่คูก่บัอาหาร เหมาะแก ่
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การดืม่ฉาบฉวยในบางโอกาส อยา่งการเฉลมิฉลอง 
ปกตไิมน่ยิมเรยีกไวนช์นดินีว้า่ไวน ์แตจ่ะมชีือ่จําเพาะ 
เชน่ เหลา้แชมเปญ เหลา้ชารมั์ง เหลา้คารบ์อเนต 
เหลา้สปารก์ลิง้เบอรก์นัด ี 
 
 
Fortified Wines เป็นไวนท์ีม่ดีกีรสีงูทีส่ดุ ประมาณ 
18-22 ดกีร ีบรรดานักดืม่นยิมเรยีกวา่ เหลา้ไวน ์แถม
ไวนช์นดินีย้ังผดิเพีย้นไปจากชนดิอืน่ๆ คอืการนําเหลา้
หรอืบร่ันด ีมาผสมกบัไวนอ์งุน่ 15 % ไวนต์ระกลูนี้
บางตวัก็เป็นไวนพ์สิดาร เชน่ เหลา้เชอรี ่ ของสเปน
ประเภทฟีโน เมือ่รนิลงสูแ่กว้จะมดีอกไมเ้บง่บานใน 
น้ําเหลา้ใหนั้กดืม่ไดต้ืน่ตาตืน่ใจดว้ย 
 
(ขอ้มลูจากนติยสารอมิเมจ) 
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โมดลูที ่3 
บทที4่:การอธบิายเกีย่วกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
Track 4 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 

คาํศพัท ์
 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. brake plate 
เบรค เพลท 

จานเบรค 

2. report 
รพีอ้รท์ 

รายงาน 

3. install 
อิ๊นสตอลฺล 

ตดิตัง้ 

4. complaint 
คอมเพลนฺ้ท 

รอ้งเรยีน/ ตําหน ิ

5. pallet 
พา้ลเลท 

แทน่วางสนิคา้ 

6. stack 
สแตค๊ 

กองทีซ่อ้นกนั 
 

7. shipping cost 
ชพิป้ิง คอ้สฺท 

 

ตน้ทนุการขนสง่ 
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8. satisfied 

แซท้สิฟายฺด 
พอใจ 

 
9. switch 

สวทฺิช 
เปลีย่น 

10. solution 
โซลูช้ัน่ 

การแกปั้ญหา 

11. organize 
ออรก์าไนซ้ 

จัดตัง้/จัดระบบ 

12. arrange 
อะเรน้จ 

ตระเตรยีม/ จัดการ 

13. method 
เมท้เธิด่ 

วธิกีาร 

14. supplier 
ซพัพลา้ยเออ้ร 

ผูผ้ลติสนิคา้ 

15. packaging 
แพ็คเคจจิง้ 

การบรรจหุบีหอ่ 

16. obviously 
ออ๊บเวยีสลี ่

อยา่งชดัเจน 

17. manage 
แมเ้นจ 

จัดการ 

18. problem 
พรอ้พเบลม้ 

ปัญหา 

19. factory 
แฟ้คทอรี ่

โรงงาน 
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20. immediately 

อมิมเิดี๊ยทลี ่
ทันททีันใด 

 
 
II. Phrases and sentences (เฟรซ้เซส แอน๋ด 
เซ็นเทน้เซส) =  วลแีละประโยค 
  

1. We’ve got a problem with… 
 (วีฟ้ ก็อท อะ พรอ้พเบลม้ วธิ...) 
      เรามปัีญหาเกีย่วกบั........ 
2. make a complaint 
      (เมค้ อะ คอมเพลนฺ้ท) 
      รอ้งทกุข ์ แสดงความไมพ่อใจ 
3. It’s the way they are packed. 

(อทิส เธอะ เวย ์เธย ์อาร แพ็คฺท.) 
นีเ่ป็นวธิบีรรจผุลติภํณฑข์องพวกเขา 

4. It’s difficult for someone to do 
something. 

 อทิส ดิ๊ฟฟิคัลฺ่ท ฟอร 
ซมัวนั ท ูด ูซมัธงิ.) 

      ยากสําหรับใครบางคนที่
จะทําอะไรบางอยา่ง 

5.   get something off 
 (เก็ท ซมัธงิ ออ๊ฟ) 
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    เอาบางอยา่งออก/ ถอดออก 

6.      How long has this problem been  
going on? 
(ฮาว ลอง แฮส้ ธสิ พรอ้พเบลม้ บนี 
โกอ๊ิง้ ออ๊น?) 
ปัญหานีเ้กดิขึน้นานเทา่ไรแลว้ 

7. Could you find out…? 
 (คูด้ ย ูฟายฺด เอา๊ท..?) 
 คณุชว่ยคน้/ดเูรือ่ง....ให ้

หน่อยไดไ้หม 
8. Let me know. 

(เล็ท ม ีโนว.) 
แจง้ใหผ้ม/ฉันทราบ 

9. I’ll look into it immediately. 
(ไอล ลคุ อนิท ูอทิ อมิมเิดี๊ยทลี.่) 
ผม/ฉันจะดแูลใหท้ันท ี

10.  Please get back to me. 
 (พลสี เก็ท แบค๊ ท ูม.ี) 
      กรณุาตดิตอ่กลบัมาทีผ่ม/ฉันดว้ย 

11. As soon as you can. 
      (แอส ซนู แอส ย ูแคน.) 
      เร็วทีส่ดุเทา่ทีค่ณุจะทําได ้

12.       What did you find out? 
      (วอท ดิ๊ด ย ูฟายฺด เอา๊ท?) 
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      คณุพบอะไรบา้ง 

13. They managed to find a new way. 
 (เธย ์แมเ้น่จฺด ท ูฟายฺด อะ นวิ เวย.์) 
      พวกเขาหาวธิใีหมไ่ดแ้ลว้ 

14. I see.  
      (ไอ ซี.่ ) 
      เขา้ใจแลว้ 

15. They should have  
       checked with us. 
      (เธย ์ชูด้ แฮฟ้ เชคฺ็ท วธิ อัส้.) 
      พวกเขาควรจะตรวจสอบกบัพวกเรา 

16. Forget it! 
      (ฟอรเก็ท อทิ!) 
      ลมืมันไปไดเ้ลย 

17. Switch to another supplier. 
 (สวทฺิช ท ูอะนา้เธอ่ร ซพัพลา้ยเออ้ร.) 
      เปลีย่นเป็นผูจั้ดหาสนิคา้รายใหม ่

18. Change back to the old method. 
  (เชนฺ้จ แบค๊ ท ูธ ิโอลฺด เมท้เธิด่.) 
      เปลีย่นกลบัไปใชว้ธิเีดมิ 

19. for the time being 
      (ฟอร เธอะ ทา่ม บี๊อ ิง้) 
      สําหรับตอนนี ้
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20. find the best solution 
      (ฟายฺด เธอะ เบสฺ๊ท โซลูช้ัน่) 
      หาวธิทีีด่ทีีส่ดุ 

   
III.Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) 
= บทสนทนา 
Conversation1 : Somrak works 
for a company that makes brake 
plates for cars. He’s making a 
phone call to his production 
manager (Somchit) to report the problem. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : สมรัก เวริคฺ์ส ฟอร อะ คอ้มพานี ่
แธท้ เมคฺ้ส เบรค เพลทฺส ฟอร คารส์. ฮสี เมค้คิง่ อะ 
โฟ้น คอลฺล ท ูฮสิ โพรดั๊คชัน่ แมเ้นเจอ้ร สมจติ ท ู 
รพีอ้รท์ เธอะ พรอ้พเบลม้)  
บทสนทนาระหวา่งสมรักซึง่ทํางานใหบ้รษัิทผลติจาน
เบรกสําหรับรถยนตก์บัสมจติรซึง่เป็นผูจั้ดการฝ่าย
ผลติเพือ่รายงานเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
 
Somrak    : Hello, this is Somrak.  
     (เฮลโล,่ ธสิ อสิ สมรัก.) 
                สวสัด ีนีส่มรักพดู 
Somchit   : Hi Somrak. How’s it going? 
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     (ฮา้ย! สมรัก. ฮาวฺส อทิ โกอ๊ิง้?) 
     สวสัด ีสมรัก เป็นอยา่งไรบา้ง 
Somrak    : Fine thanks, but we’ve got a  
     problem with our brake plates. 
     (ฟายฺน แธง้คส์, บัท้ วีฟ้ ก็อท อะ พรอ้พ 
     เบลม้ วธิ อา๊วเวอ่ร เบรค เพลทฺส.) 
     สบายด ีขอบคณุ  แตเ่รามปัีญหาเกีย่วกบั 
     จานเบรกของเรา 
Somchit  : What’s that? 
     (วอ้ทส แธท?) 
     ปัญหาอะไร 
Somrak : I visited the factory 
     this afternoon. The    
     technicians were     
     installing them but have made a 
     complaint. 
     (ไอ วซิ ิท่เทด เธอะ แฟ้คทอรี ่ ธสิ อา๊ฟ
     เทอ่รนู่น. เธอะ เทคนเิชีย่นฺส เวอร อิ๊นส
     ตอลลิง่ เธม บั๊ท แฮฟ้ เมด อะ คอม  
     เพลนฺ้ท.) 
     ผมไปทีโ่รงงานมาเมือ่บา่ยนี ้  ชา่งไดต้ดิ 
     ตัง้จานเบรกแลว้  แตม่ขีอ้ทีพ่วกเขาไม่
     พอใจ 
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Somchit  : Do you mean the brake plates  
     don’t work?  
     (ด ู ย ู มนี เธอะ เบรค เพลทฺส ดอ้นฺท 
     เวริค์?) 
                คณุหมายความวา่จานเบรกเหลา่นัน้ไม่
     ทํางานหรอื 
Somrak    : Yes, they work well, but it is the  
     way they are packed. It’s difficult  
     for the workers to get them off 
     the  pallets and do their job. 
     (เยส, เธย ์เวริค์ เวลฺล, บัท้ อทิ อสิ เธอะ 

เวย ์เธย ์อาร แพ็คฺท. อทิส ดิ๊ฟฟิคัลฺ่ท 
ฟอร เธอะ เวริค์เคอ่รส์ ท ู เก็ท เธม 
ออ๊ฟ เธอะ พา้ลเลทฺส แอนฺด ด ูแธร 
จ๊อบ.) 

     จานเบรกทํางานไดด้แีตปั่ญหาคอืการ 
     บรรจหุบีหอ่ มันยากสําหรับคนงานทีจ่ะ
     เอามันออกจากหอ่เพือ่ใชง้าน 
Somchit  : How long has this problem been 
     going on? 
       (ฮาว ลอง แฮส้ ธสิ พรอ้พเบลม้ บนี 
     โกอ๊ิง้ ออน?) 
     ปํญหานีเ้กดิขึน้นานเทา่ไรแลว้ 
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Somrak   : For a week. Before that,they were 
     all right.  
     (ฟอร อะ วีค้. บฟีอร แธท้, เธย ์เวอร ออล
     ไรท้.) 
     ประมาณ 1 อาทติย ์  กอ่นหนา้นัน้ไมม่ี
     ปัญหาอะไร 
Somchit   : Could you find out what our  
     packaging staff have been doing 
     and let me know? 

    (คูด้ ย ูฟายฺด เอา๊ท วอ้ท อา๊วเวอ่ร แพค้  
    เกจ้จิง้ สตา๊ฟ/สแตฟ๊ แฮฟ้ บนี ดูอ๊ ิ๊ง       
    แอนฺด เล็ท ม ีโนว?) 
    คณุชว่ยดหูน่อยไดไ้หมวา่พนักงานแผนก     
    บรรจหุบีหอ่กําลงัทําอะไรแลว้แจง้ใหผ้ม 
    ทราบดว้ย 

Somrak   :  Certainly. I’ll look into it  
     immediately. 
     (เซอ้รเทน่ลี.่ ไอล ลคุ อนิท ูอทิ  
     อมิมเีดี๊ยทลี.่) 
     ไดค้รับ ผมจะเขา้ไปดใูหท้นัท ี
Somchit  : Good. Please get back to 
    me  as soon  as you can. 
     (กูด้. พลสี เก็ท แบค๊ ท ู ม ี
     แอส ซนู แอส ย ูแคน) 
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   ดคีรับ ชว่ยตดิตอ่กลบัมาทีผ่มเร็วที ่
   สดุเทา่ทีจ่ะทําได ้
 
 
Conversation 2: Somrak calls Somchit to 
report what he has found out to solve the 
problem.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท:ู สมรัก คอลฺลส์ สม
จติร ท ูรพีอ้รท์ วอ้ท ฮ ีแฮส้ ฟาวฺนด์ 
เอา๊ท ท ูโซลฺ้ฟ เธอะ พรอ้พ  
เบลม้)    
บทสนทนาระหวา่งสมรักกบัสมจติร  
สมรักโทรศพัทไ์ปรายงานสมจติร
เกีย่วกบัสิง่ทีเ่ขาพบในการแกปั้ญหา 
 
Somrak   : Hello Somchit. I’ve talked with 
     the people in packaging. 
     (เฮลโล ่สมจติร. ไอฟ้ ทอ้ลคฺ์ท วธิ เธอะ 
     พีเ้พิล่ อนิ แพค้เกจ้จิง่.) 
     สวสัดคีรับ คณุสมจติร ผมคยุกบัคนงาน
     ในแผนกบรรจหุบีหอ่แลว้ 
Somchit  : What did you find out? 
     (วอท ดิ๊ด ย ูฟายฺด เอา๊ท?) 
     คณุพบอะไรบา้ง 
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Somrak   : They changed the stacking    
      method two weeks ago. They  
      managed to find a new way to get 
      more brake plates onto the 
      pallets. 
      (เธย ์เชนฺ้จด์ เธอะ สแตค๊คิง่ เมทเธิด่ ท ู
     วีคฺ้ส อะโก.้เธย ์แมเ้น่จฺด ท ูฟายฺด อะ นวิ  

    เวย ์ท ูเก็ท มอร เบรค เพลทฺส ออนท ู
     เธอะ พา้ลเลทฺส.) 

 พวกเขาเปลีย่นวธิกีารซอ้นจานเบรกเมือ่ 
     2 อาทติยก์อ่น  พวกเขาพบวธิใีหมท่ีจ่ะใส่
     จานเบรกจํานวนมากขึน้ในกลอ่งบรรจ ุ
Somchit  : I see! In fact, they should 
     have checked with us first. Have 
     you told them to change back? 
     (ไอ ซี!่ อนิ แฟ้คฺท, เธย ์ชูด้ แฮฟ้ เชคฺ็ด 
     วธิ อัส้ เฟิรสฺ์ท. แฮฟ้ ย ูโทลฺ้ด เธม ท ู
     เชนฺ้จ แบค๊) 
    เขา้ใจแลว้  แตพ่วกเขาน่าจะตรวจสอบ
     กบัพวกเรากอ่น คณุบอกพวกเขาให ้
     เปลีย่นกลบัไปแบบเดมิหรอืยัง 
Somrak  : Certainly, they are not happy about 
     it though.  
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     (เซอ้รเทน่ลี,่ เธย ์อาร นอ้ท แฮพ้ป้ี 
     อะเบา๊ท อทิ โธ.) 
     บอกแลว้ครับ  แตพ่วกเขาไมค่อ่ยพอใจ
     เทา่ไร 
Somchit   : Why not?  
     (วาย น่อท?) 
     ทําไม 
Somrak  : They’d like to save money on 
     shipping costs. 
     (เธยด์ ไลค้ ท ูเซฟ้ มัน้นี ่ออน ชพิป้ิง 
     คอ้สฺท.) 
     พวกเขาตอ้งการประหยดัเงนิคา่สง่สนิคา้ 
Somchit  : Forget the shipping costs! The  
     customers aren’t satisfied with us 
     and  want to switch to another 
     supplier. 
     (ฟอรเก็ท เธอะ ชพิป้ิง คอ้สฺทส์! เธอะ  
     คสัทอ่มเมอ่รส์ อา๊รนฺ์ท แซท้สิฟายฺด วธิ 
     อสั แอนฺด วอ้นฺท ท ูสวทฺิช ท ูอะนา้เธอ่ร 
     ซพัพลา้ยเออ้ร.) 
     ลมืเรือ่งคา่ขนสง่สนิคา้ไปไดเ้ลย ลกูคา้จะ
     ไมพ่อใจเราและจะเปลีย่นไปใชผู้ผ้ลติ    
                รายอืน่แน่ 
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Somrak   : However, they’ve agreed to 
     change  back to the old method for 
     the time  being. 
     (ฮาวเอเ๊วอ่ร, เธยฟ์ อะกรีท้ ท ูเชนฺ้จ แบค๊ 
     ท ูธ ิโอลฺด เมทเธิด่ ฟอร เธอะ ทาม 
     บี๊อ ิง้.) 
     อยา่งไรก็ตามพวกเขาก็ตกลงทีจ่ะเปลีย่น
     กลบัไปใชว้ธิเีดมิสําหรับตอนนี ้
Somchit  : Have they? Good! Could you please 
     arrange a meeting on this Friday so  
     that we could find the best     
     solution? 
     (แฮฟ้ เธย้?์ กูด้! คูด้ ย ูพลสี อะเรน้จ อะ 
     มทีทิง่ ออน ธสิ ฟรา้ยเดย ์โซ แธท ว ีคูด้ 
     ฟายฺด เธอะ เบสฺ๊ท โซลูช้ัน่?) 
     อยา่งนัน้หรอื ดแีลว้ คณุชว่ยจัดประชมุให ้
     หน่อยไดไ้หม  วนัศกุรน์ีเ้พือ่จะไดช้ว่ยกนั
     หาทางแกท้ีด่ทีีส่ดุ 
Somrak  : Ok. I’ll organize it. 
     (โอเค.่ ไอล ออรกาไนซ้ อทิ.) 
     ไดค้รับ ผมจะจัดการให ้
Somchit  : Thanks a lot. Bye!  
     (แธง้คส์ อะ ล็อท. บาย!) 
     ขอบคณุมาก  สวสัด ี
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IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
 
การใช ้Present Simple Passive  
รปูประโยค  
ประธาน + is / am / are + กรยิาชอ่ง 3 
 
วธิใีช ้ใชเ้มือ่ตอ้งการแสดงใหรู้ว้า่ประธานใน 
         ประโยคถกูกระทํา ตวัอยา่งเชน่ 
Active  : The painter paints and dries the shell. 
Passive : The shell is painted and dried. 
 
Active  : The carpenters install windows and 
  seats. 
Passive : Windows and seats are installed. 
 
Active  : We take a larger piece of fabric. 
Passive : A larger piece of fabric is taken  
 (by  us). 
 
Active  : They use this software to detect  
   errors in the system. 
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Passive : This software is used to detect errors in 
   the system. 
 
Active  : She gives this list of company rules 
              to every employee. 
Passive : This list of company rules is given to 
    every employee. 
 
Active  : The company monitors our quality 
    procedures strictly. 
Passive :  Our quality procedures are strictly  
               monitored. 
  
การใช ้Past Simple Passive  
รปูประโยค  
ประธาน + was / were + กรยิา
ชอ่ง 3  
 
Active  : A large multinational trader took      
              over the company last year. 
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Passive : The company was taken over by a large  
              multinational trader last year.  
 
Active  : The workers transported the goods to  
              our main warehouse.  
Passive : The goods were transported to our  
              main warehouse. 
 
Active  : The teacher asked the students to wrap  
              up their compositions. 
Passive :  The students were asked to wrap up 
              their compositions. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 79
 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม  
Ask the trainees to brainstorm the problems 
they might face in their workplaces and 
speak about them using the sentence given 
e.g. 
ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกระดมสมองเกีย่วกบัปัญหาทีอ่าจ 
เกดิขึน้ในทีทํ่างานและใหฝึ้กพดูโดยใชป้ระโยคดงันี ้
 
We’ve got a problem with…(parking lots) 
 
Possible answers: 

1. people who fail to deliver what they 
 promise 
2. too many tasks and responsibilities 
3. criticism from others 
4. gossip 
5.  poor or no direction from the person 

assigning the task. 
6. not having the authority to do what 

is required 
7. bullying  
8. poor job security   
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9. lack of trust between workers and    
      bosses 
10. stress 
11. sexual harassment 
12. drug and alcohol abuse 
13. biased bosses 
14. unfriendly colleagues 
15. no privacy 
16. noisy office 
17. poor environment 
18. too high a temperature 
19. lack of storage space 
20.  unreliable computer equipment 
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Cultural Tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม)
ประวตัคิวามเป็นมาของไวน ์

 
เป็นทีย่อมรับกนัโดยทั่วไปวา่ไวน์
เป็นเครือ่งดืม่ทีม่มีาหลายรอ้ยปีแลว้ 
มกีารคน้พบโถโบราณบรรจเุมล็ด
องุน่ไรซ่ ึง่มอีายนัุบเนือ่งขึน้ไปกวา่ 
8,000 ปี กอ่นครสิตกาล 
 
นอกจากทีป่ระเทศอหิรา่นแลว้ ยังมี

การพบรอ่งรอยของเครือ่งดืม่ชนดิหนึง่ทีไ่ดจ้าก
กรรมวธิกีารหมกัแบบเดยีวกบัไวนใ์นสมัย 7,000 ปี
กอ่นครสิตกาล ทางตอนเหนอืของประเทศจนี 
 
ในยคุอยีปิตโ์บราณ การเพาะปลกูองุน่เพือ่ทําไวนม์ี
การดําเนนิการอยา่งเป็นระบบระเบยีบมาก เทพตา่ง ๆ 
ในตํานานเทพปกรณัม ทัง้โอซริสิของอยีปิต ์เทพได
โอนซีสุของกรกี บคัคสัของโรมัน หรอืกลิกาเมชของ
บาบโิลน ลว้นแลว้แตเ่ป็นเทพแหง่ไวน ์ 
 
นอกจากนัน้ ไวนย์ังเป็นสญัลกัษณ์ของพระโลหติของ
พระเยซเูจา้ตามความเชือ่ทางศาสนาครสิต ์ 
 
ไวนม์กีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงเป็นอนัมากในชว่งสอง
รอ้ยปีหลงั ชาวโรมันในสมัยกอ่นนัน้ดืม่ไวนท์ีม่รีสฉุน 
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จนตอ้งผสมน้ําทะเลกอ่นดืม่ รสชาตขิองไวนด์งักลา่ว
แตกตา่งจากไวนใ์นปัจจบุนัอยา่งสิน้เชงิ 
 
ในสมัยศตวรรษที ่19 ไวนถ์อืวา่เป็นเครือ่งดืม่บํารงุ
กําลงั โดยคนงานทีรั่บจา้งเก็บเกีย่วพชืผลจะดืม่ไวน์
ถงึวนัละ 6-8 ลติร และนายจา้งจะจา่ยไวนใ์หเ้ป็นสว่น
หนึง่ของคา่แรง  เพราะสมัยนัน้น้ํายังไมค่อ่ยสะอาดด
พอทีจ่ะนํามาดืม่ได ้
 
ถงึจะมกีารศกึษาและตัง้ขอ้สงัเกตวา่ไวนเ์ป็นเครือ่งดืม่
ทีม่ผีลดตีอ่สขุภาพ      แตไ่วนก็์เป็นเครือ่งดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล ์ และมผีลรา้ยตอ่สขุภาพไดเ้ชน่เดยีวกบั
เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลช์นดิอืน่ๆ เชน่ สรุา เบยีร ์
ถา้มกีารดืม่มากกวา่ปรมิาณทีกํ่าหนดอาจกอ่ใหเ้กดิ
ปัญหาครอบครัวและสงัคม  เชน่  อาชญากรรม  อกี
ทัง้ยังเป็นสาเหตขุองอบุตัเิหตจุราจร  กอ่ใหเ้กดิการ
ตายและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากในแตล่ะปี  ดงันัน้   
 
ถา้ทา่นไมใ่ชน่กัดืม่ก็ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งหดัดืม่   
ถา้ทา่นหลกีเลีย่งการดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์
ไมไ่ด ้ ไวนก็์เป็นทางเลอืกทีด่ ี แตต่อ้งพจิารณา
วา่จะดืม่อยา่งไรขนาดไหน  จงึจะไดป้ระโยชนต์อ่
รา่งกายของทา่นเอง 
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โมดลูที ่3 
บทที5่: การสนทนาเกีย่วกบัผลงาน คณุภาพ 
ของงาน และความคาดหวงัในการทาํงาน 
 

Track 5 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. career 
คาเรยีร/แคเรยีร 

อาชพี 

2. engineering 
เอนจเินีย้ริง่ 

วศิวกรรมศาสตร ์

3. repair 
รแีพร 

ซอ่มแซม 

4. machine 
แมชนี 

 

เครือ่งจักร 

5. breakdown 
เบรคฺดาวฺน ์

เสยี/  
ใชง้านไมไ่ด ้
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6. high-speed 

ไฮ-สปีด 
ความเร็วสงู 

 
7. land and water 

แลนฺด แอนฺ๋ด 
วอ้เทอ่ร 

บกและน้ํา 

8. upgrade 
อพัเกรด 

การเพิม่ขึน้ 
 

9. wheel 
วลี 

ลอ้รถ 

10. performance 
เพอรฟ้อรม์
แมน่ซ/ 

เพอรฟ้อรม์ม่ันซ 

การดําเนนิการ 

11. innovation 
อนิโนเวช้ัน่ 

สิง่ใหม ่ 
นวตักรรม 

12. opportunity 
ออ๊พพอรทูน้ทิี ่

โอกาส 

13. experience 
เอ็กซพีเ้รีย่นฺซ 

ประสบการณ์ 

14. position 
โพซีช้ัน่ 

ตําแหน่ง 

15. leadership 
ลีด้เดอ้รชพิ 

 

ความเป็นผูนํ้า 
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16. chairperson 

แชรเ์พอ้รซัน่ 
ประธาน 

17.        project 
โพรเ้จ็คฺท/พรอ้เจ็คฺท

โครงการ 

18.      subsidiary 
      ซบัซเิดยีรี ่

บรษัิทสาขา 

19.       overseas 
      โอเ้วอ่รซสี 

ตา่งประเทศ 

20.   responsibility 
  เรส้พอนซบิลิทิี ่

ความรับผดิชอบ 

 
 
II. Phrases and sentences (เฟรซ้เซส แอน๋ด 
เซ็นเทน้เซส) =  วลแีละประโยค 
 

1. I started my career as… 
 (ไอ สตา๊รท์เทด มาย แคเรีย่ร แอส ...) 
 ฉันเริม่ทํางานเป็น.... 
2. a variety of toys 
     (อะ แวไรท้ี ่ออ๊ฟ ทอ้ยฺส) 
     ของเลน่หลากหลายชนดิ 
3. to be in charge of… 
      (ท ูบ ีอนิ ชา้รจ์ ออ๊ฟ.....) 
      รับผดิชอบดแูลเรือ่ง..... 
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4. that kind of thing 
     (แธท้ คา่ยฺด ออ๊ฟ ธงิ.....) 
 ประเภทนัน้ 
5. I enjoyed it immensely. 
      (ไอ เอ็นจอยฺด อทิ อมิเมนฺ้สลี.่) 
      ผม/ฉันสนุกกบัมันมากจรงิๆ 
6. I learned a lot every day. 
 (ไอ เลรินฺ์ด อะ ล็อท เอฟ๊รี ่เดย.์) 
      ผม/ฉันเรยีนรูอ้ะไรมากมายทกุวนั 

  7.   Why did you leave your last job? 
          (วาย ดิ๊ด ย ูลีฟ้ ยัวร ลาสฺท จ๊อบ?) 
          ทําไมคณุถงึออกจากงาน 
    8.   I started my own small business. 
                  (ไอ สตา๊รท์เทด มาย โอน สมอลฺล  
  บซิซเินส) 
          ผม/ฉันเริม่ทําธรุกจิเล็กๆ ของตวัเอง 

9.   What do you do exactly? 
      (วอ้ท ด ูย ูด ูอคิแซค้ลี?่) 
      จรงิๆ แลว้คณุทําอะไร 
10. The idea for this car is that… 
      (ธ ิไอเดีย้ ฟอร ธสิ คาร อสิ แธท....) 
      แนวคดิสําหรับรถคนันีค้อื..... 
11. That sounds interesting.   
      (แธท้ ซาวดส์ อิ๊นเทอเรส้ทิง่.) 
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      ฟังดนู่าสนใจ 
12. I won an award for…      
      (ไอ วนั แอน อะวอรด์ ฟอร....) 
      ผม/ฉันชนะรางวลัสําหรับ...... 
13. I graduated from… 
 (ไอ แกร๊ดดเูอท๊เทด ฟรอม....) 
 ฉันจบการศกึษาจาก.... 

    14. What was your position at… 
          (วอ้ท วอ้ส ยัวร โพซ้ชิัน่ แอท้....) 
                 ตําแหน่งของคณุที.่..คอือะไร 
  15. You wouldn’t believe it! 
         (ย ูวูด้นึนฺ่ท บลีีฟ้ อทิ!)  
                 คณุตอ้งไมเ่ชือ่

       แน่นอน 
  16. What experience have you got  
         from this type of work? 
        (วอ้ท เอ็กซพีเ้รีย่นฺซ แฮฟ้ ย ูก็อท ฟรอม 
        ธสิ ทา้ยฺพ ออ๊ฟ เวริค์?) 
                 คณุไดป้ระสบการณ์อะไรจากงาน
        ประเภทนี ้
   17. My main responsibility is to… 
                 (มาย เมน้ เรส้พอ้นซบิลิทิี ่อสิ ท.ู.)          
       ความรับผดิชอบหลกัของผม/ฉันคอื.. 
 18. I’ve learned something new. 
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       (ไอฟ้ เลรินฺ์ด ซมัธงิ นวิ.) 
       ผม/ฉันไดเ้รยีนรูอ้ะไรใหม่ๆ  
 19. I have managed a number of  
       projects. 
       (ไอ แฮฟ้ แมเ้น่จฺด อะ นัม้เบอ้ร ออ๊ฟ 
       โพรเ้จ็คฺทส์/พรอ้เจ็คทส์.) 
       ผม/ฉันไดดํ้าเนนิการมาหลายโครงการ    
        แลว้ 
    20. What are you working on at the  
          moment? 
                  (วอ้ท อาร ย ูเวริค์คิง่ ออน แอท้ เธอะ 
          โมเ้มนฺ่ท?) 
                 คณุกําลงัทํางานอะไรอยูใ่นขณะนี ้
  

 
III. Conversation 
(คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = 
บทสนทนา 
Conversation 1: Robert, an HR 
manager, is interviewing Niyom, 

a Thai engineer, about his previous jobs.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : รอเบริท์, แอน เอช๊ อาร แมเ้น 
เจอ้ร, อสิ อิ๊นเทอรวิว้ว ิง่ นยิม, อะ ไท เอน๊จเินยีร, 
อะเบา๊ท ฮสิ พรเีวีย่ส จ๊อบฺส.)  
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บทสนทนาระหวา่งโรเบริต์ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากร
มนุษยก์บันยิมวศิวกรไทยในการสมัภาษณ์เกีย่วกบั 
งานเกา่ของเขา 
 
Robert  : Can you tell me what you did    
     before? 
     (แคน ย ูเทลฺล ม ีวอ้ท ย ูดิ๊ด บฟ้ีอร?) 
             ชว่ยเลา่ใหฟั้งหน่อยไดไ้หมวา่เมือ่กอ่นคณุ
      ทําอะไร 
Niyom   : After I finished studying      
     engineering, I started my career as  
     a Maintenance Engineer at Children's 
     Toys Company. The company makes a 
     variety of toys that are exported to 
     Europe. I checked all the equipment 
     regularly and was in charge of 
     repairing any broken down machines, 
     that kind of thing.      
    (อา๊ฟเทอ่ร ไอ ฟินชิทฺ สตั๊ดดีอ้ ิง้ เอนจเินีย้
     ริง่, ไอ สตา๊รท์เทด มาย คาเรยีร/แคเรยีร 
   แอส อะ  เมน้ทน่ัีนซ เอน๊จเินยีร แอท้ ชิล้
     เดรนฺ้ส ทอ้ยฺส คอ้มพานี.่ เธอะ คอ้มพานี ่
     



 90
      
   เมคฺ้ส อะ แวไรท้ี ่ออ๊ฟ ทอ้ยฺส แธท้ อาร 
     เอ็กซพอรท์เทด ท ูยูโ้รพ. ไอ เชคฺ็ด ออล  
     ธ ิอคีวพิเมนฺ่ เรก้กวิลารลี ่แอนฺด วอ้ส อนิ 
     ชา้รจ์ ออ๊ฟ รแีพร้ิง่ เอน๊ี ่โบรค้เคน่ ดาวน ์ 
     แมชนฺีส, แธท้ คา้ยฺด ออ๊ฟ ธงิ.) 
     หลงัจากเรยีนจบวศิวกรรมศาสตรผ์มเริม่
     ทํางานในตําแหน่งวศิวกรซอ่มบํารงุใน
     บรษัิทของเลน่เด็ก  บรษัิทผลติของเลน่
     เพือ่สง่ออกไปยโุรป  ผมมหีนา้ทีต่รวจ 
     เครือ่งจักรตามระยะเวลาและซอ่มแซมสว่น
     ทีใ่ชก้ารไมไ่ด ้    หลกัๆ ก็เป็นงานประเภท
     นีค้รับ 
Robert  : Did you like your 
     job? 
     (ดิ๊ด ย ูไลค้ ยัวร จ๊อบ?) 
      คณุชอบงานของคณุไหม 
Niyom   : Absolutely.  And I enjoyed it  

  immensely because I learned a lot      
  every day, every minute. I think a    
  job should be a process of  
  continuous learning. 
 (แอบ๊โซลทุลี ่.แอนฺ๋ด ไอ เอ็นจอยฺด      
 อทิ อมิเมนฺ้สลี ่บคีอ้ส ไอ เลรินฺ์ด อะ  ล็อท    
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เอฟ๊รี ่เดย,์ เอฟ๊รี ่มนิิท่. ไอ ธิง้ค อะ    จ๊อบ 
ชูด้ บ ีอะ โพรเ้ซส ออ๊ฟ คอนทนิิว้อสั เลิร้น์
นิง่.) 
แน่นอนครับ ผมสนุกกบังานอยา่งมาก    
เพราะผมไดเ้รยีนรูอ้ะไรมากมายทกุวนั ทกุ 
นาท ีผมคดิวา่การทํางานคอืกระบวนการ 
เรยีนอยา่งตอ่เนือ่ง 

Robert  : I see, so why did you leave your last  
     job? 
     (ไอ ซี,่โซ ้วาย ดิ๊ด ย ูลีฟ้ ยวัร ลา้สฺท  
    จ๊อบ?) 
     ผมเขา้ใจ  แลว้ทําไมคณุถงึออกจากงาน
     เสยีละ่ 
Niyom:  Because I started my own small 

   business, an engineering design   
   company. 
   (บี๊คอ้ส ไอ สตา๊รท์เทด      
   มาย  โอน สมอลฺล 
   บซิซเินส, แอน เอนจเินีย้ริง่       
   ดซีายฺน คอ้มพานี.่) 
   เพราะวา่ผมเริม่ทําธรุกจิเล็กๆ ของตวัเอง    
   เป็นบรษัิทออกแบบทางวศิวกรรม 

Robert: What do you do exactly?    
    (วอ้ท ด ูย ูด ูอคิแซค้ลี?่) 
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    จรงิๆ แลว้คณุทําอะไร 
Niyom: I’m designing a high-speed sports car.  
    The idea for this car is that it can be 

transformed to a speed boat so it 
travels both on land and water. 
(แอม ดซีา้ยนิง่ อะ ไฮ-สปีด สปอรทฺ์ส คาร. 
ธ ิไอเดีย้ ฟอร ธสิ คาร อสิ แธท อทิ แคน บ ี
ทรา้นสฟ่อรมฺ์ด ท ูอะ สปีด โบท้ โซ อทิ 

ทรา้ฟฺเวลฺิส โบธ๊ ออน แลนฺด 
แอนฺ๋ด วอ้เทอ่ร) 

 ผมออกแบบรถยนตส์ปอรต์
ความเร็วสงู แนวคดิสําหรับรถ
ชนดินีค้อืมันสามารถเปลีย่นเป็น 
เรอืเร็วได ้ ดงันัน้มันจงึใชไ้ดท้ัง้
บนบกและในน้ํา 

Robert: That sounds interesting.  What do    
             you think is your highest achieve   
             ment in your performance? 
  (แธท้ ซาวดส์ อิ๊นเทอเรส้ทิง่. วอ้ท ด ูย ูธิง้ค    
  อสิ ยัวร ฮา้ยเอส อะชีฟ้เมนฺ่ท อนิ ยัวร เพอร  
  ฟ้อรมั่นซ/เพอรฟ้อรมแมน่ซ.)  
  ฟังดนู่าสนใจทเีดยีว  คณุคดิวา่อะไรคอื     
  ความสําเร็จสงูสดุของคณุในการทํางานนี ้
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Niyom : I won an award for innovation in 
     Zurich in 2005. 
     (ไอ วนั แอน อะวอรด์ ฟอร อนิโนเวช้ัน่ อนิ 
     ซรูคิ อนิ ท ูทา้วซันฺ่ด ไฟ้ฟ.) 
             ผมไดรั้บรางวลัสําหรับนวตักรรมทีเ่มอืงซรูคิ
     ในปี 2005 
Robert : What will you do in the future? 
             (วอ้ท วลฺิล ย ูด ูอนิ เธอะ ฟ้ิวเชอ่ร?) 
      คณุจะทําอะไรในอนาคต 
Niyom  : I think I will upgrade the sports 
 car’s speed and put wheels on a boat  
            to drive on public roads. 
 (ไอ ธิง้ค ไอ วลฺิล อัพ้เกรด เธอะ สปอรท์ 
 คารส์ สป้ีด แอนฺ๋ด พทุ วลฺีส ออน อะ โบท้  
 ท ูไดรฟ้ ออน พับลิค่ โรดฺ้ส.) 
 ผมคดิวา่ผมจะเพิม่ความเร็วรถสปอรต์ของผม 
 และผมจะเอาลอ้ใสเ่รอืเพือ่ใหว้ ิง่บนทอ้งถนน  
 ได ้
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Conversation 2: Mario, the  Personnel 
Manager is interviewing Nirut, who is an 
engineer about his past performance and 
current responsibilities. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ูมารโิอ,้ เธอะ เพอรซนัเน่ล แมเ้น 
เจอ้ร อสิ อิ๊นเทอ่รวิ๊วว ิง่ นริตุ,ิ ฮ ูอสิ แอน เอนจเินยีร 
อะเบา๊ท ฮสิ พา้สฺท เพอรฟ้อรมั่นซ/เพอรฟ้อรแมน่ซ 
แอนฺ๋ด เคอ้รเรินฺ่ท เรส้พอ้นซบิลิทิี.่)  
บทสนทนาระหวา่งมารโิอ ้ผูจั้ดการฝ่ายบคุคลกบันริตุ ิ
ผูซ้ ึง่เป็นวศิวกรในการสมัภาษณ์เกีย่วกบัการทํางานใน
อดตีและความรับผดิชอบในปัจจบุนัของเขา 
 
Mario  : Can you tell me a little about your 
    last job? 
            (แคน ย ูเทลฺล ม ีอะ ลทิเทิล่ อะเบา๊ท ยัวร     
     ลา้สฺท จ๊อบ?) 
            คณุชว่ยเลา่เรือ่งงานเกา่ใหผ้มฟังหน่อยครับ 
Nirut   : I graduated from the Faculty of  
    Engineering, but I started my career      
            as a sales representative with a large  
 international company. Fortunately, 

the company offered me the 
opportunity to have some inter-  
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 national experience. So I moved to 

the head office in London.        
 (ไอ แกร๊ดดเูอท๊เทด ฟรอม เธอะ แฟ้คคลัที ่

ออ๊ฟ เอนจเินีย้ริง่, บัท่ ไอ สตา๊รท์เทด มาย 
คาเรยีร/แคเรยีร แอส อะ เซลฺ้ส เรพ้พรเีซน้

เทถฟี วธิ อะ ลา้รจ์ อิ๊นเทอ่รแนช้ัน่แน่ล 
คอ้มพานี.่ ฟ้อรทเูนทลี,่เธอะ คอ้มพานี ่
ออ๊ฟเฟอรด์ ม ีธ ิออ๊พพอรทนูทิี ่ท ูแฮฟ้ 
ซมั อนิเทอรแนช้ัน่แน่ล เอ็กซพีเ้รีย่นฺซ 
โซ ้ ไอ มูฟฺ้ท ท ู เธอะ เฮด้ ออ๊ฟฟิซ       

อนิ ลอ้นดอ้น) 
 ผมเรยีนจบวศิวกรรมศาสตรแ์ตผ่มเริม่ทํางาน

ในฐานะตวัแทนขายในบรษัิทนานาชาติ
ขนาดใหญ ่ โชคดทีีบ่รษัิทใหโ้อกาสผมได ้

 มปีระสบการณ์ระดบัสากล    ผมจงึยา้ยไป
ทํางานทีสํ่านักงานใหญใ่นลอนดอน 

Mario  : London! Very interesting. What was  
     your position at the head office? 
            (ลอ้นดอ่น! เวร้ี ่อิ๊นเทอ้เรสทิง่. วอ้ท วอ้ส 
     ยัวร โพซ้ชิัน่ แอท้ เธอะ เฮด้ ออ๊ฟฟิซ?) 
     ลอนดอนหรอื น่าสนใจมาก ตําแหน่งของ 
     คณุทีสํ่านักงานใหญค่อือะไร 
Nirut  :  Sales manager, but you wouldn’t 
     believe it, I’ve changed my job  
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     completely. I  am now a Technical
     Supervisor. 
             (เซลฺส แมเ้นเจอ้ร, บัท่ ย ูวูด้นึน่ บลีีฟ้ อทิ, 
     ไอฟ้ เชนฺ้จด์ มาย จ๊อบ คอมพลทีลี.่ ไอ 
     แอม นาว อะ เทคนคิัล่ ซพุเพอ่รไวเ้ซอ่ร.) 
     ตําแหน่งผูจั้ดการฝ่ายขาย  แตค่ณุตอ้งไม่
     เชือ่แน่  ผมเปลีย่นงานของผมแลว้ ตอนนี้
     ผมเป็นผูด้แูลเรือ่งเทคนคิ 
Mario   : Really? What experience have you 
     got from this type of work? 
    (เรีย้ลลี/่รีล้ลี?่ วอ้ท เอก๊ซพีเ้รีย่นฺซ แฮฟ้ ย ู
    ก็อท ฟรอม ธสิ ทา้ยฺพ ออ๊ฟ เวริค์?) 
    จรงิหรอื  คณุไดป้ระสบการณ์อะไรจากงาน
    ประเภทนี ้
Nirut:    My main responsibility is to manage 
     new product development. I’ve  
     learned something new such as 
     product improvement skills and 
     product innovation. 

 (มาย เมน เรส้พอ้นซบิลิทิี ่อสิ ท ูแมเ้น่จ        
 นวิ โพรด้คฺัท/พรอ้ดคฺัท ดเีวล้ลอพเมนฺ่ท.      
 ไอฟ้ เลรินฺ์ด ซมัธงิ นวิ ซชั แอส      
 โพรด้คฺัท/พรอ้ดคฺัท อมิพรูฟ้เมนฺ่ท         
 สกลฺิลส์ แอนฺด โพรด้คฺัท/พรอ้ดคฺัท  
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 อนิโนเวช้ัน่.) 

ความรับผดิชอบสว่นใหญข่องผม
คอืการพัฒนาสนิคา้ใหม ่ ผมได ้
เรยีนรูเ้กีย่วกบัทักษะการพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรม 

Mario  : What is your plan for the future, say 
in five years' time?  

 (วอ้ท อสิ ยัวร แพลน ฟอร เธอะ ฟ้ิวเชอ่ร, 
 เซย ์อนิ ไฟ้ฟ เยยีรส์ ทาม?) 
 ผนสําหรับอนาคตของคณุคอือะไร  เอาเป็นวา่

ประมาณชว่ง 5 ปีนี ้ 
Nirut: . I hope to have my own business and 

produce a 'green product' which 
reduces waste and protects the 
environment for the world. 

 (ไอ โฮพ้ ท ูแฮฟ้ มาย โอน บซิซเินส แอนฺด 
โพรดี๊วซ อะ กรนี โพรด้คฺัท/พรอ้ดคฺัท วชิ รดี ิ๊ว
เซส เวสฺท แอนฺด โพรเทค้ทส์ ธ ิเอนไวร้อน
เมนฺ่ท ฟอร เธอะ เวริล์ด.์) 

 ผมหวงัวา่จะมธีรุกจิของตวัเองทีจ่ะผลติ    
 สนิคา้สเีขยีวทีจ่ะชว่ยลดขยะและปกป้อง   
  สภาพแวดลอ้มของโลก 
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IV. Grammar: (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
การใช ้Helping Verbs กบั Too และ So 
Too และ So แปลวา่ “ดว้ย” 
เราใช ้Helping Verb รว่มกบั too และ so เพือ่
หลกีเลีย่งการพดูซํ้าๆ ในประโยคบอกเลา่เมือ่จะรวม  
2 ประโยคเขา้ดว้ยกนั 
 
1.  ถา้ประโยคแรกเป็น Prsent Simple Tense ใช ้
Helping Verb “does” และ “do” 
ประโยคแรก  ● She always hears the inter- 
ference in the radio. 
ประโยคทีส่อง ● Her brother always hears the 
interference in radio. 
เมือ่รวม 2 ประโยคเขา้ดว้ยกนัเป็น 
●  She always hears the interference in the 
radio and her brother does too.  หรอื 
●  She always hears the interference in the 
radio and so does her brother. 
 
2.  ถา้ประโยคตน้เป็น Simple Past Tense ใช ้
Helping Verb “did” ไมว่า่ Subjet ตวัหลงัจะเป็น 
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Singular หรอื Plural ก็ตาม 
●  She always heard the interference in the 
radio and so did her brother (brothers). 
●  She always heard the interference in the 
radio and her brother (brothers) did too. 
 
3.  ถา้ในประโยคแรกม ีVerb to be, to have, to do 
หรอื Helping Verb อืน่ๆ อยูด่ว้ย  ในประโยคหลงัก็ให ้
ใช ้ Helping Verb  ชนดินัน้ๆ แตใ่หเ้ปลีย่นรปูไปตาม 
รปูของประธานตวัหลงัวา่เป็นเอกพจนห์รอืพหพูจน ์
(ยกเวน้ can, could, sholl, should, will, would, 
may, might, และ must ทีไ่มต่อ้งเปลีย่นรปู) 
 
●  She is at home and so is her mother. 
●  She is at home and her mother is too. 
 
●  She is at home and so are her sisters. 
●  She is at home and her sisters are too. 
 
●  Bob came here this morning and so did Bill. 
●  Bob came here this morning and Bill did 
too. 



 100
 

V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
Activity 1: Ask the trainees to  talk about 
their careers in the past, present, and the  
job they are going to do in the future.  Use  
the information below as an example. 
กจิกรรม 1 ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกพดูเกีย่วกบัอาชพีใน 
อดตี ปัจจบุนั และอนาคต โดยใชข้อ้มลูทีใ่หม้า 
 
graduate from university 
leave Japan in 2005 
start your own company 
start work at Vipco Construction 
join Italian-Thai Construction 
produce a hybrid motorbike 
work as an engineer 
become a technical supervisor 
win an award for innovation 
 
Activity 2: Ask the trainees to complete a  
sentence with each career / responsibility in  
the box. 
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ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกฝึกพดูประโยคตอ่ไปนีโ้ดยใชคํ้าเกีย่วกบั 
อาชพี / ความรับผดิชอบทีใ่หม้า เชน่ 
I started my career as an accountant. 
 
an accountant / an engineer / a salesman  
a lawyer / a flight attendant /a newsreader / 
a graphic designer / a model  / a teacher / a 
clerk/ a journalist / secretary / sales 
assistant / etc. 
 
I am responsible for (in charge of) 
marketing. 
marketing / finance / production / quality 
control / advertising / administration / 
purchasing / human resources / stock 
control/ export / investment / sales / 
security etc.  
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Cultural Tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
English Proverbs. สภุาษติคาํคมใน
ภาษาองักฤษ 
 
A fair face may hide a foul 
heart.  
ใบหนา้ทีส่วยงามอาจจะซอ่น
จติใจทีเ่ลวรา้ยไว ้
(หนา้เนือ้ใจเสอื) 
 
A fool and his money are soon parted. 
คนโงก่บัเงนิของเขาจะตอ้งแยกจากกนัในไมช่า้ 
 
A friend in need is a friend indeed. 
เพือ่นในยามทีต่อ้งการคอืเพือ่นทีแ่ทจ้รงิ 
  

A good wife makes a good 
husband. 
ภรรยาทีด่ทํีาใหส้ามเีป็นคนด ี
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โมดลูที ่3 
บทที ่6: ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิานของ 
แตล่ะสายงาน 

 
Track 6 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 

คาํศพัท ์
 
ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. Motor Show 
มอ้เทอ่ร โชว 

งานแสดงรถยนต ์
 

2. brochure 
โบรช้วัร 

แผน่พับ 
 

3. software 
installation 
ซอ้ฟฺทแ์วร 

 อิ๊นสตอลเลช้ัน่ 

การตดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์

 

4. problem 
พรอ้พเบลม้ 

ปัญหา 
 

5. mistake 
มสิเทค้ 

ความผดิพลาด 
 

6. error 
แอเ้รอ่ร 

ขอ้ผดิพลาด 
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7. reprint 
รพีรินฺ้ท 

พมิพใ์หม/่   
พมิพซ์ํ้า 

8. security 
ซเิคีย้วรทิี ่

ความปลอดภยั 

9. truck 
ทรัค้  

รถบรรทกุ 

10. building 
บิ๊ลดิง้ 

อาคาร 

11. drive off 
ไดรฟ้ ออ๊ฟ 

ขบัออกไป 
 

12. regulations 
เรก้กวิเลช้ัน่ส 

ระเบยีบ/ 
กฎขอ้บงัคบั 

13. equipment 
อคีวพิเมนฺ่ท 

เครือ่งมอื/  
อปุกรณ์ 

14. alarm 
อะลารม์ 

สญัญาณเตอืนภยั 

15. closed circuit 
television 
cameras 

โคลสฺด เซอรค์ ิท่ 
เทเลวชิัน่ 
แคเ้มรา่ 

 

กลอ้งโทรทัศน ์
วงจรปิด 
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16. look into 

ลคุ อนิท ู
ตรวจสอบ 

 
17. colleague 

คอลลคี 
เพือ่นรว่มงาน 

 
18. apologize 

อะพอ้โลไจ๊ซ 
ขออภยั 

 
19. inconvenience 

อิ๊นคอนวีเ้นีย่นฺซ 
ความไมส่ะดวก 

 
20. happen 

แฮพ้เพิน่ 
เกดิขึน้ 

 
 
II. Phrases and sentences (เฟรซ้เซส แอน๋ด 
เซ็นเทน้เซส) = วลแีละประโยค 
  1. There is a mistake on... 
 (แธร อสิ อะ มสิเทค้ ออน....) 
         มคีวามผดิพลาดเกีย่วกบั 
  2. I think there's something wrong with....  
         (ไอ ธิงฺ้ค แธรส์ ซมัธิง่ รอง วธิ……..) 
          ผม/ฉันคดิวา่มบีางสิง่ผดิปกตเิกีย่วกบั…….)  
  3. There are two problems with... 
         (แธร อาร ท ูพรอ้พเบลมฺ้ส วธิ ……..)   
 มปัีญหา 2 อยา่งเกีย่วกบั 
  4. I have a lot of problems with... 
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 (ไอ แฮฟ้ อะ ล็อท ออ๊ฟ พรอ้พเบลมฺ้ส วธิ …) 
         ผม/ฉันมปัีญหาหลายอยา่งเกีย่วกบั ……… 
  5. There was an administrative error. 
         (แธร วอ้ส แอน แอด๊มนิสิเทรถ้ฟี แอเ้รอ่ร.) 
         มขีอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัการบรหิาร 
  6.    There was a computer error. 
       (แธร วอ้ส เอ คอมพิว้เทอ่ร แอเ้รอ่ร.) 
 มขีอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์
  7.    There was a technical problem. 
 (แธร วอ้ส เอ เทคนคิัล่ พรอ้พเบลม้.) 
 มขีอ้ผดิพลาดเกีย่วกบัดา้นเทคนคิ 
  8. What seems to be wrong /the problem? 
 (วอ้ท ซมฺีส ท ูบ ีรอง/เธอะ พรอ้พเบลม้?) 
         ขอ้ผดิพลาด/ปัญหาน่าจะเป็นอะไร 
  9. What happened then? 
     (วอ้ท แฮพเพินฺ่ด เธน?)  
 เกดิอะไรขึน้ 
  10. I'll find out what   
          happened and let you know. 
 (ไอล ฟายฺด เอา๊ท วอ้ท แฮพเพินฺ่ด แอนฺด  
 เล็ท ย ูโนว.) 
 ผม/ฉันจะดวูา่เกดิอะไรขึน้และแจง้ใหค้ณุ
 ทราบ 
  11. Let me check. / Let me see. 
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 (เล็ท ม ีเชคฺ็ค./ เล็ท ม ีซี.่) 
 ขอตรวจดหูน่อย 
  12. I'll call you back shortly. 
 (ไอล คอลฺล ย ูแบค๊ ชอรท์ลี.่) 
 เดีย๋วผม/ฉันจะโทรฯตดิตอ่กลบัไปหาคณุ 
  13. I'll look into the problem. 
      (ไอล ลคุ อนิท ูเธอะ พรอ้พเบลม้.) 
         ฉันจะเขา้ไปดแูลปัญหาเอง 
  14. I'll look into it straight away. 
 (ไอล ลคุ อนิท ูอทิ สเตร๊ท อะเวย.์) 
 ผมจะเขา้ไปดแูลทันท ี
  15. I'm very sorry about that. / I'm sorry 
 to hear that. 
         (แอม เวร้ี ่ซอ้รร์ี ่อะเบา๊ท แธท ./ แอม ซอ้รร์ี ่ท ู
 เฮยีร แธท.) 
 ผม/ฉันเสยีใจเกีย่วกบัเรือ่งนัน้มาก / 
 ผม/ฉันเสยีใจทีไ่ดย้นิอยา่งนัน้ 
  16  I do apologize for the mistake. 
     (ไอ ด ูอะพอ้โลไจ๊ซ ฟอร เธอะ มสิเทค้.) 
 ผมตอ้งขอโทษเรือ่งความผดิพลาด 
  17. Sorry again for the inconvenience. 
 (ซอ้รร์ี ่อะเกน ฟอร ธ ิอนิคอนวเีนีย่นฺซ.) 
 ขอโทษอกีครัง้เรือ่งความไมส่ะดวก 
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18. We're very sorry about this but it's 
 not our fault. 
 (เวยีร เวร้ี ่ซอ้รร์ี ่อะเบา๊ท ธสิ บั๊ท อทิส นอ้ท 
 อา๊วเวอ่ร ฟ้อลฺท.) 
         เราเสยีใจมากเกีย่วกบัเรือ่งนีแ้ตไ่มใ่ชค่วาม  
         ผดิของเรา 
 
III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา      
Conversation 1:  Peter Smith works in the  
Sales Department.  He is phoning to Somjit  
Jorhor, a purchasing officer to ask about 
the brochures he is waiting for.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : พีเ้ทอ่ร สมธิ เวริคฺ์ส อนิ เธอะ  
เซลฺส ดพีา้รท์เมนฺ่ท. ฮ ีอสิ โฟ้นนิง่ ท ูสมจติร จอหอ,   
อะ เพอรเชส้ซิง่ ออ๊ฟฟิซเซอ่ร ท ูอา๊สค์ อะเบา๊ท  
เธอะ โบรชวัรส์ ฮ ีอสิ เวท้ทิง่ ฟอร)  
บทสนทนาระหวา่งปีเตอร ์สมธิ ซึง่ทํางานในแผนก 
ขาย  กบัสมจติร จอหอ เจา้หนา้ทีแ่ผนกจัดซือ้เพือ่ 
จะถามถงึแผน่พับทีเ่ขากําลงัรออยู ่
 
 Somjit :  Hello.  Somjit speaking. 
  (เฮลโล.่ สมจติร สป้ีคคิง่.) 
  สวสัด ี สมจติรกําลงัพดูครับ 
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 Peter :  Hi.  It's Peter.  I'm ringing 
   about the brochures.  I asked 
  you to reprint them six weeks 
  ago and I'm still waiting for 
  them.  
  (ฮา้ย. อทิส พีเ้ทอ่ร. แอม ริง้งิง่ 
  อะเบา๊ท เธอะ โบร๊ชวัรส์. ไอ  
  อา้ส ์คฺท ย ูท ูรพีรินฺ้ท เธม ซกิซ 
  วคฺีส อะโก แอนฺด แอม สตลฺิล เวท้
  ทิง่ ฟอร เธม.) 
    สวสัด ีนีปี่เตอรพ์ดู ผมโทรฯ มาถาม
  เรอืงแผน่พับ  ผมขอใหค้ณุพมิพใ์ห ้
  ใหมเ่มือ่ 6 อาทติยก์อ่น  ผมยังรอ
  อยูน่ะ 
 Somjit :  I'll check with my staff     

   what happened, and I'll call       
   you back in five minutes.  Is     
   that OK?  
    (ไอล เชคฺ็ค วธิ มาย สตา๊ฟฺฟ วอ้ท          
   แฮพเพินฺ่ด แอนฺด ไอล คอลฺล ย ู  
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  แบค๊ อนิ ไฟ้ฟ มนิิทฺ่ส. อสิ แธท้  
  โอ เค?๊)  
         ผมจะตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีว่า่เกดิ       
         อะไรขึน้ และจะโทรฯ กลบัไปหา
  คณุภายใน 5 นาท ีตกลงไหมครับ 
 Peter :  That's fine.  Well, the 
  problem is we have a Motor 
  Show coming up at the  
  beginning of next month and 
  we want to have them for 
  then.  
  (แธทฺ้ส ฟายฺน. เวลฺ้ล, เธอะ พรอ้พ 
  เบลม้ อสิ ว ีแฮฟ้ อะ มอ้เทอ่ร โชว 
  คัม้มิง่ อัพ้ แอท้ เธอะ บกีิ๊นนิง่ ออ๊ฟ 
  เน็กซท์ มัน้ธ แอนฺด ว ีวอ้นฺท ท ู
  แฮฟ้ เธม ฟอร เธน.) 
  ไมเ่ป็นไร  ปัญหาก็คอืเราจะมงีาน 
  แสดงรถยนตต์อนตน้เดอืนหนา้และ
  เราตอ้งการจะใชแ้ผน่พับสําหรับ
  งานในชว่งนัน้ 
 
 (5 minutes later)  
 (ไฟ้ฟ มนิิทฺ่ส เลเ้ทอ่ร) 
 หา้นาทตีอ่มา 
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 Peter :  Hi, Somjit.  So, any news 
  about what happened? 
  (ฮา้ย, สมจติร. โซ,้ เอน๊ี ่นวฺิส 
  อะเบา๊ท  วอ้ท แฮพเพินฺ้ด?) 
    สวสัด ีสมจติร มขีา่วอะไรเกีย่วกบั
   เรือ่งทีเ่กดิขึน้บา้งไหม 
 Somjit : Yes, it seems there were a 
  lot of problems last week 
  with the new software  
  installation. 
  (เยส, อทิ ซมฺีส แธร เวอร อะ ล็อท 
  ออ๊ฟ พรอ้พเบลมฺ้ส ลา้สฺท วีค้ วธิ 
  เธอะ นวิ ซอ้ฟทแ์วร อิ๊นสตอล
  เลช้ัน่.) 
  มคีรับ  ดเูหมอืนวา่อาทติยท์ีแ่ลว้
  จะมปัีญหามากเกีย่วกบัการตดิตัง้ 
  ซอ้ฟแวรใหม ่
 Peter :  How soon can you get them 
  done? 
  (ฮาว ซนู แคน ย ูเก็ท เธม ดัน้?) 
  คณุจะทําเสร็จไดเ้ร็วแคไ่หน 
 Somjit :  Would the end of the week 
  be OK? 
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  (วูด้ ธ ิเอนฺด ออ๊ฟ เธอะ วคี บ ีโอ
  เค?๊) 
  เสร็จประมาณปลายอาทติยไ์ดไ้หม 
 Peter :  That would be great. 
  (แธท้ วูด้ บ ีเกรท้.) 
  เยีย่มเลย 
 Somjit :  Right, then.  And I'm sorry 
  about this problem. 

       (ไรท้, เธน. แอนฺด แอม ซอ้รร์ี ่  
       อะเบา๊ท  ธสิ พรอ้พเบลม้.) 
       ตกลงตามนัน้  และผมตอ้งขอโทษ 
       ปัญหาเรือ่งนีด้วย 

 Peter :  Don't worry.  These things 
  can happen. 
  (ดอ้นฺท วอ้รรี.่ ธสี ธงฺิส แคน  
  แฮพ้เพิน่)  
  ไมเ่ป็นไร    ปัญหาเหลา่นี ้
  เกดิขึน้ไดเ้สมอ 
 
Conversation 2: David Wright, a warehouse 
manager, and Chatree Sorapong, head of the 
security department are discussing the 
security arrangements for their company's 
new warehouse.  
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(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: เดว๊ ิด่ ไรท้, อะ แวรเฮา้ แมเ้น   
เจอ้ร, แอนฺด ชาตร ีสรพงษ์, เฮด้ ออ๊ฟ เธอะ ซเิคีย้วริ
ที ่ดพีา้รท์เมน่ อาร ดสิคสัซิง่ เธอะ ซเิคีย้วรทิี ่อะเรน้จ
เมนฺ่ทส์ ฟอร แธร คอ้มพานสี นวิ แวรเฮา้ส.)   
บทสนทนาระหวา่งเดวดิ ไรท้ผูจั้ดการคลงัสนิคา้ และ 
ชาตร ีสรพงษ์ หวัหนา้แผนกรักษาความปลอดภยัซึง่
กําลงัปรกึษากนัเกีย่วกบัการจัด ระบบการรักษาความ
ปลอดภยัสําหรับคลงัสนิคา้แหง่ใหม ่
 
David    :  I'm afraid we have a problem with 
        our new warehouse. 
       (แอม อะเฟรด้ ว ีแฮพ้ อะ พรอ้พเบลม้ 
       วธิ อาวเวอ่ร นวิ แวรเฮา้ส.) 
        ผมเกรงวา่เราจะมปัีญหากบัคลงัสนิคา้
        ใหมข่องเรา 
Chatree :  What's wrong with it? 
        (วอ้ทส รอง วธิ อทิ?) 
        มปัีญหาอะไรหรอื 
David     :  This area is very busy.  A lot of 
        trucks come in and out of here 
        each day. The warehouse has six 
        doors so ,of course, security may 
        be a  problem. 
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   (ธสิ แอเ้รยี อสิ เวร้ี ่บซีี.่ อะ ล็อท ออ๊ฟ 
   ทรัคฺ้ส คมั อนิ แอนฺด เอา๊ท ออ๊ฟ เฮยีร 
    อชี เดย.์ เธอะ แวรเฮา้ส แฮส้ ซกิซ 
        ดอรส์ โซ,ออ๊ฟ คอ้รส์, ซเิคีย้วรทิี ่เมย ์ 
   บ ีอะ พรอ้พเบลม้.) 
        บรเิวณนีม้กีารใชง้านมาก  มรีถบรรทกุเขา้
        ออกเป็นจํานวนมากทกุวนั  คลงัสนิคา้มี
        ประต ู6 ประต ู ดงันัน้การรักษาความ
        ปลอดภยัอาจจะมปัีญหา 
Chatree  :  I agree.  What equipment should 
         we use? 
         (ไอ อะกรี.้ วอ้ท อคีวพิเมนฺ่ท ชูด้ ว ียูส้?) 
         ผมเห็นดว้ย  เราควรจะใชอ้ปุกรณ์อะไร
         ชว่ยเราด ี
David     :  I think we should install closed 
          circuit television cameras and 
          a telephone line to the main 
     building.The door opens straight 
     onto the car park.  So, it's easy 
     to take things from the ware 
     house and drive off. 
         (ไอ ธิงฺ้ค ว ีชูด้ อนิสตอลฺล โคลสฺ้ด  
         เซอ้รคิท่ เทเลวีช้ัน่ แคเ้มรา่ส แอนฺด  
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         อะ เทเ้ลโฟน ลายฺน ท ูเธอะ เมน บิ๊ลดิง้. 
         เธอะ ดอร โอเพินฺ่ส สเตรท้ ออนท ูเธอะ 
         คาร พา้รค์. โซ อทิส อซีี ่ท ูเทค้ ธงฺิส 
         ฟรอม เธอะ แวรเฮา้ส แอนฺด ไดรฟ้ 
         ออ๊ฟ.) 
         ผมคดิวา่เราควรตดิตัง้กลอ้งโทรทัศน์
         วงจรปิดและสายโทรศพัทไ์ปทีต่กึใหญ ่
         ประตจูะเปิดออกดา้นทีจ่อดรถ  มันงา่ย
         มากทีจ่ะเอาของจากคลงัสนิคา้แลว้ขบั
         ออกไปเลย 
Chatree  :  I know.  Well, can we move or 
         close this door?  
         (ไอ โนว. เวลฺ้ล, แคน ว ีมูฟ้ ออร โคลส้ 
         ธสิ ดอ๊ร?) 
         น่ันซคิรับ  ถา้อยา่งนัน้เรายา้ยหรอืปิด
         ประตนูีไ้ดไ้หม 
David     :.. Impossible, that would break the 
         fire regulations. 
         (อมิพอ้สสเิบิล้, แธท้ วูด้ เบรค เธอะ 
         ฟายเออ้ร เรก้กวิเลช้ันฺ่ส.) 
         เป็นไปไมไ่ด ้ น่ันจะเป็นการฝ่าฝืน
         ระเบยีบเรือ่งการป้องกนัอคัคภียั 
Chatree  :  What will you do about security 
         for it then? 
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       (วอ้ท วลฺิล ย ูด ูอะเบา๊ท ซเิคีย้วรทิี ่ฟอร 
        อทิ เธน?) 
              คณุจะทําอยา่งไรเกีย่วกบัเรือ่งความ
        ปลอดภยัของคลงัสนิคา้ 
David     :  We'll fit alarms.  They'll go off 
        any time one of the doors opens 
        without the password.  
                (วลิล ฟิท อะลา่รมฺ์ส. เธยล์ โก ออ๊ฟ 
        เอน๊ี ่ทาม วนั ออ๊ฟ เธอะ ดอรส์ โอเ๊พิน่ส 
        วธิเอา๊ท เธอะ พา้สเวริด์.) 
        เราจะตดิตัง้สญัญานเตอืน  มันจะดงั
        เมือ่ประตบูานใดบานหนึง่เปิดออกโดย
        ไมใ่ชร้หสัผา่น 
Chatree  :  That's a good idea. 
         (แธทฺ้ส อะ กูด๊ ไอเดยี.) 
         เป็นความคดิทีด่คีรับ  
 
IV. Grammar: (แกรม๊มา่ร) =ไวยากรณ ์
การใช ้Either และ Neither 
Either และ Neither แปลวา่ .”ดว้ย” เหมอืนกบั 
too และ so   แต ่too และ so ใชใ้นประโยคบอกเลา่
สว่น either และ neither ใชใ้นประโยคปฎเิสธ 
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มวีธิกีารใชด้งันี ้
1.  เมือ่เราตอ้งการรวมประโยคปฏเิสธเขา้ดว้ยกนั 
เราใช ้Helping Verb กบั either หรอื neither เพือ่
แทนขอ้ความประโยคหลงั 
เชน่ ● That woman doesn’t stop smoking. 
      ●  Her husband doesn’t stop smoking. 
 
เมือ่รวม 2 ประโยคเขา้ดว้ยกนัโดยใช ้either 
●  That woman doesn’t stop smoking and her 
husband doesn’t either. 
เมือ่รวม 2 ประโยคเขา้ดว้ยกนั โดยใช ้neither 
●  That woman doesn’t stop smoking and 
neither does her husband. 
 
ถา้ประธานในประโยคหลงัเป็นรปูพหพูจน ์ ใช ้ 
Helping Verb ในรปูพหพูจนต์ามประธาน 
●  The mother doesn’t like spicy food and her 
children don’t either. 
หรอื 
●  The mother doesn’t like spicy food and 
neither do her children. 
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ขอ้สงัเกต  
1.  ใช ้either วางไวห้ลงั Helping Verb ทีเ่ป็นรปู
ปฏเิสธและ either จะอยูท่า้ยประโยคเสมอ 
2.  ใช ้neither วางไวห้นา้ Helping Verb ทีเ่ป็นรปู
บอกเลา่เสมอ 
 
 
V. Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
Problems and solutions 
The trainer divides trainees to work in pairs.  
Both trainees talk about some problems.  
Take turns to tell each other about his/her 
problems and to offer advice.  Then compare 
your advice with another group. 
 
Problems can be something like 
 ►  I'm always tired. 
 ►  I can't sleep.  
 ►  I'm always late for work. 
 ►  My colleague smokes non-stop. 
 ►  It takes me two hours to get to 
      work. 
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 ►  I'm often at the office until 8 
      p.m. 
 ►  My boss wants me to learn    
      English. 
 ►  I can't stop thinking about work.
   
ปัญหาและทางออก 
วทิยากรแบง่ผูเ้ขา้รับการฝึกเป็นคู ่แตล่ะคูค่ยุกนัเรือ่ง 
ปัญหาและชว่ยกนัหาทางแกไ้ข (ปัญหาจรงิหรอืสมมตุ ิ
ก็ได)้  เมือ่ไดท้างแกแ้ลว้ใหเ้ปรยีบเทยีบกบัคนอืน่ใน
หอ้งวา่เหมอืนหรอืแตกตา่งกนัอยา่งไร 
ปัญหาทีอ่าจจะใชไ้ด ้เชน่ 
 

►  ผม/ฉันรูส้กึเหนือ่ยเสมอ 
►  ผม/ฉันนอนไมห่ลบั 
►  ผม/ฉันมาทํางานสายเสมอ 
►  เพือ่นรว่มงานสบูบหุรีไ่มห่ยดุ 
►  ใชเ้วลา 2 ชัว่โมงในการเดนิทาง มา    
     ทํางาน 
►  ตอ้งอยูท่ีทํ่างานจนถงึ 2 ทุม่บอ่ยๆ 
►  หวัหนา้ตอ้งการใหเ้รยีนภาษาองักฤษ 

      ►  ผม/ฉันหยดุคดิถงึงานไมไ่ด ้
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Cultural Tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
English Proverbs. สภุาษติคาํคมใน
ภาษาองักฤษ 
 
A penny saved is a penny gained. 
เงนิหนึง่เพนนทีีป่ระหยดัไดเ้ป็นเหมอืนหนึง่เพนนทีีห่า
มาได ้
 
A silent fool is counted 
wise.  
คนโงท่ีทํ่าตวัเงยีบๆ จะถกูนับวา่
เป็นคนฉลาด 
 
Never judge the book by its cover. 
อยา่ตดัสนิคณุคา่ของหนังสอืจากหนา้ปก 
 
Opportunity is waiting;  you need but to open 
the door. 
โอกาสรอคณุอยู ่คณุแคเ่ปิดประตรัูบ 
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โมดลู 3 
บทที ่7 การนําเสนอสถานประกอบการ 

Track 7 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์
 

ลําดบั 
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. benefits 
เบเ๊นฟ่ิทฺส 

ผลประโยชน ์
 

2. business 
บซิซเินส/บซิเินส 

ธรุกจิ/ การคา้ 
 

3. chairman 
แชรแมน่ 

ประธานกรรมการ 

4. company 
คอ้มพานี ่

บรษัิท 

5. dealer 
ดลีเลอ่ร 

ผูค้า้ 

6. department 
ดพีา้รท์เมนฺ่ท 

แผนก/ฝ่าย 

7. accounts 
department 
แอค๊เคา้นทฺ์ส 
ดพีา้รท์เมนฺ่ท 

แผนกบญัช ี
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8. marketing 

department 
มา้รเค็ททิง่  
ดพีา้รท์เมนฺ่ท 

แผนกการตลาด 

9. personnel 
department 
เพอรซ์นัเน่ล 
ดพีา้รท์เมนฺ่ท 

แผนกบคุลากร 

10. sales 
department 

เซลฺส ดพีา้รท์เมนฺ่ท 

แผนกขาย 

11. distributor 
ดสิทรบิิ๊วเทอ่ร 

ผูแ้ทนจําหน่าย 

12. employee 
เอ็มพลอ้ยยี ่

ลกูจา้ง 

13. employer 
เอ็มพลอ้ยเยอ่ร 

นายจา้ง 

14. factory 
แฟ็คทอรี ่

โรงงาน 

15. investment 
อนิเวสฺ้ทเมนฺ่ท 

การลงทนุ 

16. investors 
อนิเวส้เทอ่รส์ 

 

ผูล้งทนุ 
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17. marketing 

มา้รเค็ททิง่ 
การตลาด 

18. branch office 
แบรนฺ้ช ออ๊ฟฟิซ 

สํานักงานสาขา 
 

19. headquarters 
เฮด้ควอ้เทอ่รส์ 

สํานักงานใหญ ่
 

20. operate 
ออ๊พเพอฺรเรท 

ดําเนนิกจิการ 
 

21. position/post 
โพซ๊ชิัน่/โพสฺ้ท 

ตําแหน่ง 

22. products 
โพรด้คฺัทส์/ 
พรอ้ดคัทส์ 

ผลติภณัฑ ์

23. production 
โพรดั๊คชัน่/ 
พรอดั๊คชัน่ 

การผลติ 
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II. Phrases and sentences (เฟรซ้เซส แอน๋ด 
เซ็นเทน้เซส) = วลแีละประโยค  

1. to be founded   
(ท ูบ ีฟาวฺเด็ด) 

      จัดตัง้ 
2. to open up new 

markets   
(ท ูโอเ๊พิน่ อั๊พ นวิ มา้รเค็ทฺส) 

      เปิดตลาดใหม ่
3. The headquarters are located in 

Thailand 
 (เธอะ เฮด้ควอ้เทอ่รส์ อาร โลเคท้เทด อนิ    
      ไทแ้ลนฺด) 
      สํานักงานใหญต่ัง้อยูใ่นประเทศไทย 
4. At present we are opening new 

branches.  
(แอท้ เพรเ้ซนฺ่ท ว ีอาร โอเพิน่นิง่ นวิ 
แบรน้เชส) 

     ปัจจบุนัเรากําลงัเปิดสาขาใหม ่
5. We're in the insurance business 

(เวยีร อนิ ธ ิอนิชัว้ร่ันฺซ บซิซเินส) 
      เราทําธรุกจิประกนัภยั 
6. We have…. employees..   
      (ว ีแฮฟ้ .....เอ็มพลอ้ยยีส่) 
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      เรามพีนักงาน......คน 
7. We manufacture… 

(ว ีแมนูแฟ้คเชอ่ร…….) 
      เราผลติ........   
8. We specialize in ...  
      (ว ีสเป็คเชีย่ลไลซ้ อนิ…….) 
      เราเชีย่วชาญ..... 
9.    We import….. 
 (ว ีอมิพอรท์ ……) 
      เรานําเขา้… 
10.  We export ... 
 (ว ีเอ็กซพอรท์….) 
      เราสง่ออก… 
11.  We target ...                     
  (ว ีทา้รเก็ท…….)            
  เรามกีลุม่เป้าหมาย...          
12.  We distribute our products in… 
 (ว ีดสิทรบิิ๊ วฺท อาวเวอ่ร โพรด้คฺัทส์/    
      พรอ้ดคัทส์ อนิ……)  
 เราจัดจําหน่ายสนิคา้บรเิวณ... 
13.  Our markets are located in ... 
  (อาวเวอ่ร มา้รเค็ทฺส อาร โลเคท้เทด อนิ…)
  เรามตีลาดบรเิวณ.......          
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14.  Our company is well-known …… 
 (อาวเวอ่ร คอ้มพานี ่อสิ เวลฺ้ล โนน…)             
 บรษัิทเรามชีือ่เสยีง...          
15.  We plan to market ...  
  (ว ีแพลน ท ูมา้รเค็ท…….)    
  เรามแีผนทําการตลาด.....         
16.  Currently, we are the second largest     
 advertising company.  
 (เคอ้รเรินฺ่ทลี ่ว ีอาร เธอะ เซค็เคนฺ่ด/เซค็ 
 คันฺ่ด ลา้รจ์เจสฺท แอด๊เวอรไทซ้ ิง่ คอ้มพานี)่  
      ปัจจบุนัเราเป็นบรษัิทโฆษณาทีใ่หญเ่ป็น      
      อนัดบัสอง 

 
III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 

Conversation 1 : The manager of 
Lenovo Company welcomes a visitor 
from Europe 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : เธอะ แมเ้นเจอ้ร 
ออ๊ฟ เลอโนโ้ว ่คอ้มพานี ่เวล้คัมฺ่ส อะ  

วซิทิเทอ่ร ฟรอม ยูโ้รพ) 
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บทสนทนาระหวา่งผูจั้ดการบรษัิทเลโนโวกบัลกูคา้
จากยโุรป 
 
Manager   :  Welcome to Lenovo Company. 
  (เวล้คัม่ ท ูเลอโนโ้ว ่คอ้มพานี.่) 
                  ยนิดตีอ้นรับสูบ่รษัิทเลอโนโวครับ 
Visitor       : Could you please tell me about 
  your company?   
 (คูด้ ย ูพลสี เทลฺ้ล ม ีอะเบา๊ท ยัวร 
  คอมพานี?่) 
                  ชว่ยกรณุาเลา่เกีย่วกบับรษัิทของคณุได ้
 ไหมครับ 
Manager   :  Our company was founded in 
 1940. The parent company is 
 IBM. We’ve got branches on 
 three continents. We have six 
 offices here in Thailand, three in                
 Bangkok. Our major clients 
 include many five-star hotels 
 and resorts.  
 (อา๊วเวอ่ร คอ้มพานี ่วอ้ส ฟาวเด็ด อนิ 
 ไน่นทนี โฟ้รที/่ฟ้อรที.่ เธอะ แพเ้รนฺ่ท 
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 คอ้มพานี ่อสิ ไอ บ ีเอม้. วฟี ก็อท 
 แบรน้เชส ออน ธร ีคอ้นทเิน่นฺทส์. ว ี
 แฮฟ้ ซกิซ ออ๊ฟฟิซเซส เฮยีร อนิ ไท ้
 แลนฺ่ด, ธร ีอนิ แบง๊คอ่ค. อา๊วเวอ่ร 
 เมเ้จอ้ร คลา้ยเอนฺ่ส อนิคลูด้ เมน้ี ่ไฟ้ฟ 
 สตาร โฮเทลฺส แอนฺด รสีอรทฺ์ส.) 
                  บรษัิทของเราตัง้ขึน้ในปี 1940 มบีรษัิท
 แมค่อืไอบเีอ็ม เรามสีาขายอ่ยในสาม
 ทวปี มสํีานักงานหกแหง่ในประเทศไทย 
 สามแหง่ตัง้อยูใ่นกรงุเทพฯ ลกูคา้หลกั 
 ของเรามทีัง้โรงแรมและรสีอรท์หลาย
 แหง่ 
Visitor       : Are you publicly traded? 
 (อาร ย ูพับลคิลี ่เทรด้เด็ด?) 
                  บรษัิทคณุเขา้ตลาดหุน้หรอืเปลา่ครับ 
Manager  : Yes, our stock has been going up 

for 4 consecutive years. 
(เยส, อา๊วเวอ่ร สตอ๊ค แฮส้ บนี โกอ๊ิง้ 
 อัพ้ ฟอร โฟร/ฟอร คอนเซค้ควิถฟี     
เยยีรส์) 
ครับ หุน้เราขึน้มา 4 ปีตดิๆกนัแลว้ 
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Conversation 2 : A conversation at Carrier 
company between the manager and a visitor 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอนเวอรเ์ซช้ัน่ แอท้ แคเรีย่ร 
คอ้มพานี ่บทีวนี เธอะ แมเ้นเจอ้ร แอนฺด อะ วซิทิ 
เทอ่ร)  
บทสนทนาทีบ่รษัิทแคเรยีร ์ ระหวา่งผูจั้ดการและผูม้า
เยอืน 
 
Visitor     : I wonder if you could tell me 
      about your company? 
      (ไอ วัน้เดอ้ร อิฟ้ ย ูคูด้ เทลฺล ม ีอะเบา๊ท 
       ยัวร คอ้มพานี?่) 
                 กรณุาเลา่เกีย่วกบับรษัิทไดไ้หมครับ 
Manager  : Our company was set up in 1970. 
 It’s divided into five main 
 departments:financial, training, 
 marketing, advertising and 
 customer services. 
 (อา๊วเวอ่ร คอ้มพานี ่วอ้ส เซท็ อัพ้ อนิ 
 ไนนทนี เซเ้วนที.่ อทิส ดวิา้ยเด็ด อิ๊นท ู
 ไฟ้ฟ เมน ดพีา้รทเมนฺ่ส : ฟายแนน้ 
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 เชีย่ล, เทรน้นิง่, มา้รเค็ททิง่, แอด๊เวอร
 ไทซ้ ิง่ แอนฺ๋ด คสัทอ่มเมอ่ร เซอ้รวซิ
 เซส) 
                 บรษัิทของเราตัง้ขึน้ในปี 1970 แบง่
       ออกเป็นหา้แผนกคอื การเงนิ ฝึกอบรม  
       การตลาด โฆษณาและลกูคา้สมัพันธ ์
Visitor      : How many employees are there in 
      your company? 
      (ฮาว เมน้ี ่เอ็มพลอ้ยยีส่ อาร แธร อนิ 
      ยัวร คอ้มพานี?่) 
                 มคีนงานกีค่นในบรษัิทครับ 
Manager  : Currently there are 800      
                 employees. 
                 (เคอ้รเริน่ทล์ี ่แธร อาร เอท้ ฮัน้เดร็ด  
                 เอ็มพลอ้ยยีส่.) 
                 ปัจจบุนัม ี800 คนครับ 
Visitor      : What are your products? 
 (วอ้ท อาร ยัวร โพรด้คฺัทส์/
 พรอ้ดคฺัทส์?) 
                 ผลติสนิคา้อะไรบา้งครับ 
Manager   :We specialize in air quality 
 solutions. Our products include 
 air  conditioners, air purifiers, 
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 humidifiers and ventilators. We 
 export to countries in Asia and 
 we  plan to distribute our 
 products in Europe in the next 
 two years. 
 (ว ีสเป็คเชีย่ลไลซ้ อนิ แอร ควอ้ลทิี ่
 โซลูช้ันฺ่ส. อา๊วเวอ่ร โพรด้คัทส์/
 พรอ้ดคัทส์ อนิคลูด้ แอร คอนดิ๊ชัน่ 
 เน่อรส์, แอร เพยีวรฟ้ิายเออ้รส์,  
 ฮวิมดิฟ้ิายเออ้รส์ แอนฺ๋ด เวนทเีลเ้ทอ่รส์. 
 ว ีเอก๊ซพอรท์ ท ูคัน้ทรีส่ อนิ เอเ๊ชีย่ 
 แอนฺด ว ีแพลน ท ูดสิทรบิิ๊ วฺท อา๊วเวอ่ร 
 โพรด้คัทส์/พรอ้ดคัทส์ อนิ ยูโ้รพ อนิ 
 เธอะ เน็กซท์ ทู ้เยยีรส์.) 
                  บรษัิทเราเชีย่วชาญเรือ่งการรักษา
 คณุภาพอากาศ สนิคา้ทีผ่ลติไดแ้ก ่
 เครือ่งปรับอากาศ เครือ่งฟอกอากาศ 
 เครือ่งทําความชืน้ และเครือ่งระบาย
 อากาศ เราสง่สนิคา้ไปจําหน่ายในทวปี 
 เอเชยี  และมแีผนทีจ่ะสง่สนิคา้ไป
 จําหน่ายในทวปียโุรปในอกี 2 ปี
 ขา้งหนา้ 
Visitor      : That sounds great. Thank you for 
       your presentation. 
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       (แธท้ ซาวดส์ เกรท้. แธง้คิว่ ฟอร ยัวร 
      พรเีซนเทช้ัน่.) 
        น่าสนใจครับ ขอบคณุสําหรับการนํา 
      เสนอครับ 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Grammar: (แกรม๊มา่ร) =ไวยากรณ ์
 
Future Simple Tense (ใชเ้พือ่บอกอนาคต) 
รปูประโยค ประธาน + will + กรยิาชอ่ง 1 
 
วธิใีช ้   
1. ใชใ้นการทํานายหรอืคาดคะเนสถานการณ์วา่จะ

เกดิขึน้ในอนาคตอยา่งแน่นอน 
 
There are a lot of clouds in 
the sky. It will rain soon. 
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การใชใ้นลกัษณะนีบ้างครัง้อาจจะใชคู้ก่บัคําและสํานวน
ตอ่ไปนี ้เชน่ think, expect, be sure หรอื probably  
 
● I'll probably be a bit late this evening.        
● You must meet Rose.  I'm sure you'll like 
her.    
● I expect Carlos will get the job.     
● Do you think we'll win the match?  
 
2. ใชก้บัการกระทําทีผู่พ้ดูตดัสนิใจจะทําบางสิง่
บางอยา่งในขณะทีพ่ดู โดยไมม่กีารวางแผนมากอ่น  
●  Don't call for a taxi; I'll give you a lift. 
●  Oh, I left the door open.  I'll go and shut it. 
 
3. มักมคํีาทีบ่ง่ชีเ้วลาทีเ่ป็นอนาคตกํากบัไว ้เชน่ 
soon, tomorrow, next day 
(week, month, year, weekend, 
Sunday, winter), in two hours 
(days, weeks, months, years) 
●  In 2020 we will use different forms of 
transport. 
 
หมายเหต ุ ประโยคปฏเิสธและคําถามของ Future 
Simple Tense นัน้จะใช ้will not (won't) ใน 
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ประโยคปฏเิสธ และในประโยคคําถามใช ้will วางไว ้
หนา้ประโยค 
รปูประโยคปฏเิสธ  
Subject + will not + กรยิาชอ่ง 1 
●  I won't join the company next year. 
รปูประโยคคาํถาม  
Will + Subject + กรยิาชอ่ง 1?    
●  Will the report be ready in time? 
 
 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
Role Play  
The trainer asks trainees to work in pairs. 
Ask them to find the company’s description 
from the books or websites. Ask them to 

study the detail and 
compose the dialogue. Give 
them enough time to 
practice the role play. Then 
ask each pair to do the role 

play in front of the class.   
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Example : Set up in 1985, the company is 
divided into four departments: sale, 
customer service, factory and warehouse. 
Our main products are mobile telephones and 
pagers. We export to countries in Europe, 
and we plan to distribute our products in the 
US in a few years. 
 
การแสดงบทบาทสมมตุ ิ
วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการฝึก
จับคู ่หาขอ้มลูเกีย่วกบับรษัิท
จากหนังสอืหรอืเว็บไซต์
ตา่งๆ ใหเ้วลาศกึษาขอ้มลู
เกีย่วกบับรษัิทและแตง่บท
สนทนา วทิยากรใหเ้วลาแกผู่เ้ขา้รับการฝึก
สําหรับฝึกซอ้ม บทบาทสมมตุนิีก้อ่นเรยีกแตล่ะคู่
ออกมาแสดงหนา้หอ้ง 
 
Cultural Tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
English Proverbs. สภุาษติคาํคมใน
ภาษาองักฤษ 
 
Actions speak louder than words. 
การกระทําสําคญักวา่คําพดู 
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All that glitters is not 
gold.  
สิง่ทีแ่วววาวไมใ่ชท่องทัง้หมด 
 
All men can’t be first. 
มนุษยท์กุคนไมส่ามารถเป็นคนแรก/คนทีห่นึง่ได ้
 
An ill wound is cured, not an ill name. 
บาดแผลรักษาใหห้ายได ้ แตช่ือ่เสยีรักษาไมไ่ด ้
 
 

An oak is not felled at one 
stroke. 
ไมส่ามารถตดัตน้โอค๊ใหล้ม้ไดด้ว้ย
การฟันเพยีงครัง้เดยีว 

 
 
An empty sack cannot stand 
upright. 
กระสอบทีว่า่งเปลา่ไมส่ามารถตัง้ให ้
ตรงได ้
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โมดลู 3 
บทที ่8 การนําเสนอผลติภณัฑ ์

 
Track 8 
I. Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 

คาํศพัท ์
 
ลําดบั 
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. demonstrate 
เดมอนฺสเตรท 

สาธติ 

2. present 
พรเีซนฺ้ท 

นําเสนอ 

3. capability 
เคพ้าบลิทิี ่

ความสามารถ 

4. performance
เพอรฟ้้อรมแมนฺ่ซ /
เพอรฟ้์อรมฺม่ันฺซ 

สมรรถนะ 

5. quality 
ควอ้ลทิี ่

คณุภาพ 

6. quantity 
ควอ้นททิี ่

ปรมิาณ 

7. specifications
สเป็คซฟิิเคช้ันฺ่ส 

คณุสมบตัพิเิศษ 
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8. recommend 

เรคฺ้คอมเมนฺด 
แนะนํา 

9. price 
ไพรซ้ 

ราคา 

10. model 
โมเ้ดล 

รุน่ 

11. shape 
เชพ้ 

รปูทรง 

12. size 
ไซซ้ 

ขนาด 

13. color 
คัล้เลอ่ร 

ส ี

14. material 
แมททีเ้รีย่ล 

วสัด ุ

15. warranty 
วอ้รเ์ริน่ที/่ 
วอ้รรั์นที ่

การรับประกนั 

16. design 
ดซีายฺน 

การออกแบบ 

17. features  
ฟ้ีเชอ่รส์ 

ลกัษณะพเิศษ 

18. automation 
ออโทเมช้ัน่ 

 

อตัโนมัต ิ
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19. reliable 

รลีา้ยเอเบิล้ 
ไวว้างใจได ้

20. well-known 
เวลฺ้ล-โนน 

มชีือ่เสยีง 

21. maintenance 
เมนเทอแน่นซ/ 
เมนเทอน่ันฺซ 

การซอ่มบํารงุ 

 
 
II. Phrases and sentences (เฟรซเซส่ แอน๋ด 
เซนเทน้เซส่) = วลแีละประโยค 
1.   We have a wide range of products. 
    (ว ีแฮฟ้ อะ วายฺด เรน้จ ออ๊ฟ โพรด้คฺัทส์/   
      พรอ้ดคัทส์.) 
     เรามสีนิคา้หลากหลาย 
2.   Our products come in different colors      
     and sizes. 
     (อา๊วเวอ่ร โพรด้คัทส์/พรอ้ดคัทส์ คมั อนิ ดี๊ฟเฟอร  
     เรนฺ่ท คัล้เลอ่รส์ แอนฺ๋ด ไซเ้ซส.) 
     สนิคา้ของเรามหีลายสหีลายขนาด 
3.   There are three types of this product.   

(แธร อาร ธร ีไทพฺ้ส ออ๊ฟ ธสิ 
โพรด้คัทส์/พรอ้ดคัทส์.)  
สนิคา้นีม้สีามประเภท 
4.   It consists of… 
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      (อทิ คอนซสิทส์ ออ๊ฟ ……..)  
      ประกอบดว้ย....... 
5.   It is made of… 
      (อทิ อสิ เมด ออ๊ฟ ....) 
      ทําจาก .... 
6.   It is used for… 
      (อทิ อสิ ยูสฺ้ด ฟอร.......) 
      ใชสํ้าหรับ........ 
7.   It is suitable for… 
      (อทิ อสิ ซุท้เทเบิล้ ฟอร.....) 
      เหมาะสําหรับ…… 
8.   It is a version of… 
      (อทิ อสิ อะ เวอ้รชัน่ ออ๊ฟ …) 
      เป็นรุน่หนึง่ของ .... 
9.   It is a new model of… 
      (อทิ อสิ อะ นวิ โมเ้ดล ออ๊ฟ .....) 
      เป็นรปูแบบใหมข่อง...... 
10.  It is similar to… 
      (อทิ อสิ ซมิลิา่ร ท ู…….) 
       คลา้ยกบั..... 
11.  It costs… 
       (อทิ คอ้สฺทส์.....)  
       มรีาคา.... 
12.  It retails at… 
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       (อทิ รเีทลฺส แอท้ .....) 
       จําหน่ายปลกีราคา...... 
13.  Our products are reliable.  
       (อา๊วเวอ่ร โพรด้คัทส์/พรอ้ดคัทส์ อาร  
       รลีายเอเบิล้.) 
       สนิคา้ของเราไวว้างใจได ้
14.  We guarantee our products. 
      (ว ีการัน้ที ่อา๊วเวอ่ร โพรด้คัทส์/พรอ้ดคัทส์.) 
      เรารับประกนัสนิคา้ของเรา 
15.  Our products enjoy a worldwide   
       reputation. 
       (อา๊วเวอ่ร โพรด้คัทส์/พรอ้ดคัทส์ เอ็นจอย อะ     
       เวริลฺดว์ายฺด เรพ้พวิเทช้ัน่.) 
       สนิคา้ของเรามชีือ่เสยีงไปทั่วโลก 

 
   
III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
Conversation 1 : A sales representative from 
Electrolux Company introduces the latest 

washing machine to Mr. 
Murphy Brown. 
 (คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ เซลฺส 
เรพ้พรเีซน้เทถฟี ฟรอม อเิล็คทรอ 



 142
 
ลกัซ คอ้มพานี ่อิ๊นโทรดิว้เซส เธอะ เลท้เทสฺท วอ้ช
ชิง่ แมชนี ท ูมสิเตอ้ร เมอ้รฟ่ี บราวน)์ 
บทสนทนาระหวา่งพนักงานขายจากบรษัิทอเีล็กทรอ
ลกัซซ์ ึง่กําลงัแนะนําเครือ่งซกัผา้รุน่ลา่สดุกบัมสิเตอร ์
เมอรฟ่ี์ บราวน ์
 
Sales  :  Good morning, Mr. Brown. Let me 

introduce myself. I’m Thongchai 
Sandee from Electrolux. Today  

 I’d like to introduce our latest 
model of washing machine. 

 (กูด้ มอ้รนิง่, มสิเตอ้ร บราวน.์ เล็ท ม ี
อิ๊นโทรดิวฺ้ซ มา้ยเซลฺฟ. แอม ธงชยั 
แสนด ีฟรอม อเิล็คทรอลกัซ.ทเูดย้ ์ไอด้ 
ไลค้ ท ูอิ๊นโทรดิ๊วซ อา๊วเวอ่ร เลท้เทสฺท ์

 โมเ้ดล ออ๊ฟ วอ้ชชิง่ แมชนี)                 
สวสัดคีรับคณุบราวน ์ขออนุญาตแนะนํา    

                 ตัวครับ ผมชือ่ธงชยั แสนด ีจากบรษัิท 
 อเิล็กทรอลกัซ ์วนันีจ้ะขออนญาตแนะ 

นําเครือ่งซกัผา้รุน่ใหมล่า่สดุครับ 
Mr. Brown  :  What are the specifications of 

this model? 
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 (วอ้ท อาร เธอะ สเป็คซฟิิเคช้ันฺ่ส ออ๊ฟ 

ธสิ โมเ้ดล?) 
                 รุน่นีม้คีณุสมบตัพิเิศษอะไรบา้งครับ 
Sales      : Here’s the brochure. The CMD 
      146 brings together washing and  
                 drying functions in the same 
       machine, convenient if you are 
       looking to save space. This 
       washing-drying machine offers an 
       impressive number of options:  
       automatic programming, delayed 
       start and easy ironing. 
       (เฮยีรส์ เธอะ โบรช้วัร. เธอะ ซ ึเอม ดี ่
 วนั โฟร/ฟอร ซกิซ บรงฺิส ทเูกเ๊ธอ่ร วอช 

ชิง่ แอนฺด ดรา้ยอิง้ ฟัง้คช์ันฺ่ส อนิ เธอะ  
 เซม แมชนี, คอนวีเ้นีย่นฺท อีฟ่ ย ูอาร    

ลุค้คิง่ ท ูเซฟ้ สเปซ. ธสิ วอชชิง่-ดรา้ย 
อิง้ แมชนี ออ๊ฟเฟ่อรส์ แอน อมิเพรสซฟึ 
นัม้เบอ้ร ออ๊ฟ ออ๊พชันฺ่ส :ออโทเมท้คิ 
โพรแกร๊ม, ดเีลย ์สตา๊รท์ แอนฺด อี๊ซี ่
ไอเ๊ริน่นิง่.) 

                 นีโ่บรชวัรค์รับ  เครือ่งซกัผา้รุน่ซเีอมด ี
       146 นีไ้ดนํ้าเอาระบบซกัและอบแหง้ 



 144
 
       รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั  สะดวกและประหยดั
       พืน้ที ่ เครือ่งซกัผา้และอบแหง้นีย้ังม ี
       ระบบใชง้านหลากหลาย เชน่ การตัง้ 
       ระบบอตัโนมัต ิการตัง้เวลาเริม่ทํางาน 
       และทําใหผ้า้รดีไดง้า่ย 
Mr. Brown   :  How long is the warranty? 
       (ฮาว ลอง อสิ เธอะ วอ้รรั์นที/่ 
       วอ้รเ์รนิที?่) 
                  รับประกนันานเทา่ไรครับ                 
Sales        :  We give a 5 year warranty. 
          Maintenance is free of charge  

 and provided by our 
professional mechanical team. 
(ว ีกีฟ้ อะ ไฟ้ฟ เยยีร วอ้รรั์นที/่วอ้ร์
เรนิที.่ เมน้เทอแน่นซ/เมน้เทอน่ันซ  

 อสิ ฟรี ้ ออ๊ฟ ชา้รจ์ แอนฺด โพรวา้ยเด็ด 
        บาย อาวเวอ่ร โพรเฟชชัน่น่ัล เมแค ้
        นิค่ัล่ ทีม้.)              
        รับประกนัหา้ปีครับ   เรามทีมีชา่งมอื
        อาชพีคอยดแูลการซอ่มบํารงุโดยไม่
        คดิคา่บรกิารครับ 
Mr. Brown   :  That sounds great. How about 
        the price?   
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       (แธท้ ซาวฺดส์ เกรท้. ฮาว อะเบา๊ท เธอะ 
       ไพรซ้?)  
         น่าสนใจ ราคาเทา่ไรครับ 
Sales         : I’ll give you a discounted price. 
        Here are more details about this 
        model. 
        (ไอล กีฟ้ ย ูอะ ดสิเคา้เทด ไพรซ้. 
        เฮยีร อาร มอร ดเีทลฺส อะเบา๊ท ธสิ 
        โมเ้ดล.) 
                   ผมยนิดใีหส้ว่นลด นีเ่ป็นรายละเอยีด
        เพิม่เตมิเกีย่วกบัสนิคา้รุน่นีค้รับ 
Mr. Brown   : Let me see, thank you. 
        (เล็ท ม ีซี,่ แธง้คิว่.) 
                   ขอดหูน่อยครับ ขอบคณุ 
 
  
Conversation 2 : A conversation between a 

waitress and a customer 
in a Thai restaurant. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ คอน 
เวอรเ์ซช้ัน่ บทีวนี อะ เวทฺ้เทรส 

แอนฺด อะ คสัทอ่มเมอ่ร อนิ อะ ไท ้เรสเทอรองท)์  
บทสนทนาระหวา่งพนักงานเสริฟ์กบัลกูคา้ในรา้น 
อาหารไทย 
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Waitress     : Excuse me. Here’s the menu. 
        (เอ็กซคิว้ซ ม.ี เฮยีรส์ เธอะ เมนู้.) 
                   ขอโทษคะ่ เมนูคะ่ 
Customer    : What’s your special dish? 
        (วอ้ทฺส ยวัร สเป้เชีย่ล ดชิ?) 
                   มอีาหารจานพเิศษอะไรคะ 
Waitress      : Spicy seafood salad, sir. 
        (สไป๊ซี ่ซฟีู่ ด แซห้ลดั, เซอ้ร.) 
                   ยํารวมมติรทะเลคะ่ 
Customer     : If I’d like to eat Thai food, 
        What should I order? 
                   (อฟี ไอด้ ไลค้ ท ูอที ไท ฟู้ด, วอ้ท 
         ชูด้ ไอ ออรเดอ้ร?) 
                    หากอยากทานอาหารไทย จะสัง่อะไร
         ดคีะ 
Waitress     : You should try a variety of 
         meats. 
         (ย ูชูด้ ทราย อะ แวไรท้ี ่ออ๊ฟ มีทฺ้ส.) 
                    ควรจะรับประทานเนือ้หลายชนดินะคะ 
Customer     : I’ll leave it to you. 
         (ไอล ลีฟ้ อทิ ท ูย.ู) 
                    ชว่ยสัง่ใหด้ว้ยคะ่ 
Waitress      : How about Tom Yam Gung and 
         beef with oyster sauce? 
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                    (ฮาว อะเบา๊ท ตม้ยํากุง้ แอนฺ๋ด บีฟ้ 
         วธิ ออ๊ยสเทอ่ร ซอส?) 
                    ลองตม้ยํากุง้กบัเนือ้ผัดน้ํามันหอย
         ไหมคะ 
   Customer     : That’s interesting. I’ll try it. 

But not too hot, please. 
      (แธท้ส อิ๊นเทอรเ์รส้ทิง่. ไอล ทราย 
อทิ. บัท้ นอ้ท ทู ้ฮอ้ท, พลสี.) 

   น่าสนใจนะ ดฉัินจะลองด ูแตต่อ้งไม ่           
   เผ็ดเกนิไปนะ 
 

IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์

การใช ้Gerund  Gerund คอื คํากรยิาเตมิ ing  ทํา
หนา้ทีเ่ป็นคํานาม โดยนยิมเรยีกวา่ กรยิานาม  
เมือ่นํามาประกอบในประโยคอาจวางไวห้นา้ กลาง 
หรอื หลงัประโยคตามความประสงคข์องผูพ้ดู เชน่     

     ● Smoking is prohibited. 
        หา้มสบูบหุรี ่
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 ● My favourite activity is reading. 
    กจิกรรมโปรดของฉันคอืการอา่น  
 
1. ตวัอยา่งคาํกรยิาทีต่อ้งตามดว้ย gerund 
(กรยิาเตมิ ing) 
  -  admit  (ยอมรับ)  appreciate  (ซาบซึง้)   
 avoid   (หลกีเลีย่ง)  
  -  compare (เปรยีบเทยีบ)  confess (สารภาพ)      
 consider (พจิารณา) 
  -  delay (ทําใหช้า้)   deny (ปฏเิสธ)  
 detest (รังเกยีจ) 
  -  dislike (ไมช่อบ)  
  -  enjoy  (สนุก)  excuse (แกต้วั อา้ง) 
  -  finish (เสร็จ)  forgive  (ยกโทษ)  
  -  imagine (จนิตนาการ) 
  -  mind (รังเกยีจ)   miss  (พลาด)  
  -  practice (ฝึกฝน) 
  -  recognize  (จําได)้  report (รายงาน) 
  -  suggest (แนะนํา)   
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ตวัอยา่ง 
● Suddenly everybody stopped talking. There   
was silence. 
 ทันใดนัน้ทกุคนก็หยดุคยุ มแีตค่วามเงยีบ 
● I'll do the shopping when I've finished 
watching TV.        
  ฉันจะไปฃือ้ของเมือ่ฉันดโูทรทัศนจ์บ 
 
2. กรยิาตอ่ไปนี ้ใชโ้ครงสรา้ง verb + ing หรอื 
verb + object + to…. 
  -  advise (แนะนํา)   
  -  recommend (แนะนํา)            -       
  -  encourage (สนับสนุน)          
  -  allow (อนุญาต)   
  -  permit  (ยอมให ้อนุญาต)    
  -  forbid (หา้ม)   
● The saleslady recommend Vichai to try a 
new perfume. 
พนักงานขายแนะนําใหว้ชิยัลองน้ําหอมกลิน่ใหม ่
● The teacher encourages her students to 
write their journals everyday. 
คณุครสูนับสนุนใหนั้กเรยีนเขยีนบนัทกึของพวกเขา
ทกุวนั  
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verb + ing ( without an object )  
●  I wouldn't recommend working in that 
company. 
ผมไมแ่นะนําใหทํ้างานในบรษัิทนี ้
●  Somsak doesn't allow smoking in the 
canteen. 
 สมศกัดิไ์มอ่นุญาตใหส้บูบหุรีใ่นโรงอาหาร 
 

3. กรยิาตอ่ไปนีต้ามไดท้ ัง้ Infinitive และ 

gerund (อา่นคาํอธบิาย Infinitive ทา้ยบท) 

  a) ไมว่า่จะตามดว้ย infinitive หรอื gerund 
ความหมายจะไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั ไดแ้ก ่
-  advise (แนะนํา)    attempt (พยายาม)         
-  bear (ทน) begin  (เริม่ตน้) 
-  cease  (หยดุ)   continue   (ทําตอ่) 
-  dislike  (ไมช่อบ)           
-  fear (กลวั)                     
-  hate (เกลยีด) 
-  intend   (ตัง้ใจ)             
-  learn   (เรยีนรู)้    like  (ชอบ)  love  (รัก)       
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-  omit  (ละเลย)               
-  plan  (วางแผน) prefer  (ชอบ)  
-  propose (เสนอ)            
-  start (เริม่ตน้) 
 
ตวัอยา่ง 
●I can't bear to eat/ eating that stuff.  
ฉันทนไมไ่ดท้ีจ่ะกนิของเหลอืนัน้ 
                                           
●They intend  to go/ going  to the beach 
every summer.  
พวกเขาตัง้ใจจะไปชายทะเลทกุฤดรูอ้น 
 
b) เมือ่ตามดว้ย Infinitive หรอื gerund แลว้ 
ความหมายจะตา่งกนั ไดแ้กก่รยิาตอ่ไปนี ้
 
 1. forget ลมืไป+ v.ing ( เมือ่เหตกุารณ์ทําไปแลว้ ) 
    remember จําได ้+ to + 
infinitive ( เมือ่ยังไมไ่ดทํ้าสิง่
ทีต่ัง้ใจจะทํา)      
   regret เสยีใจ 
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ตวัอยา่ง 
●  Don't forget to wake me up at six 
tomorrow morning. (future action) 
พรุง่นีอ้ยา่ลมืปลกุผมตอนหกโมงเชา้ 
 
 กริยิา ing หรอื infinitive มคีวามหมายตา่งกนั  
 
forget to write = ลมืทีจ่ะเขยีน 
forget writing = ลมืการเขยีนนัน้ไป 
● I forget to write to her.  
   ฉันลมืเขยีนไปหาหลอ่น (แตย่ังไมไ่ดเ้ขยีน) 
● I forget writing the letter. 
   ฉันลมืการเขยีนจดหมายนัน้  (เขยีนแลว้แตล่มืไปวา่    
   ไดเ้ขยีน)  
 
remember to write = จําวา่จะเขยีน 
remember writing  = ยังจําการเขยีนนัน้ได ้
● He remembered to write her. 
 เขายังจําไดว้า่จะเขยีนถงึหลอ่น (แตย่ังไมไ่ดเ้ขยีน) 
● He remembered writing her.  
 เขายังจําการเขยีนจดหมายไปถงึเธอได ้ (เขยีนแลว้
และยังจําได)้              
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●   Do you regret lending Grace the money? 
(past action) 
เธอเสยีดายทีใ่หเ้กรซยมืเงนิไหม 
 
2. hate เกลยีดชงั    love รัก  + v. ing ( เป็นการ
กระทําทีเ่ป็นประจํา, นสิยั )  
 like ชอบ  prefer ชอบมากกวา่   to + v.1 ( เป็น
เงือ่นไขบางเวลาเทา่นัน้ )   
ตวัอยา่ง  
●  Peter likes skiing. ปีเตอรช์อบเลน่สก ี (เป็น
นสิยัของเขา ทําเป็นประจํา)  
● I like to check my work carefully before I 
hand it in.  
   ฉันชอบตรวจทานงานอยา่งระมัดระวงักอ่นนําสง่
(ในตอนนี)้         
 
4. บพุบท (preposition) ทกุตวั ใชก้ริยิาเตมิ ing 
(gerund) ตามหลงั     
● Thank you for helping me.  
    ขอบคณุทีช่ว่ยเหลอืผม 
● My sister is good at 
singing.  
     นอ้งสาวของฉันรอ้งเพลงเกง่ 
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คําอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบั Infinitive 
 

  Infinitive คอื รปูของกรยิาชอ่ง 1 แบง่เป็น 2 
ชนดิ คอื  
1.  Infinitive with to คอืคํากรยิาทีต่อ้งตามดว้ย to 
เสมอเชน่  
● pretend  : When Charles was robbed, he 
pretended to be dead. 
● prove  :  The new product has been proved 
to be highly-qualified. 
● hope :  We hope to hear from you soon. 
 
2.  Infinitive without to คอืคํากรยิาทีไ่มต่อ้งตาม
ดว้ยto เชน่  
●  let  :  Let’s go for a walk. 
●  had better  :  She had 
better hurry. 
●  make  :  The mother made 
her son clean the room. 
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V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
 
Role Play  
The trainer asks trainees to 
form groups of 4 and 
brainstorm within their 
team about something new 
for their office, but the 
company doesn’t have enough money to buy 
more than one new thing. Ask them to 
describe the features of that product as 
well as its benefits. Give them enough time 
to prepare and then report to the class.  
 
การแสดงบทบาทสมมตุ ิ
 
วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการฝึกแบง่กลุม่เป็นกลุม่ละสีค่น 
ใหท้กุคนในกลุม่ชว่ยกนัระดมสมองคดิถงึสิง่ของชิน้
หนึง่ทีจํ่าเป็นสําหรับบรษัิท ซึง่บรษัิทไมม่เีงนิทีจ่ะซือ้
มากกวา่หนึง่ช ิน้ ใหผู้เ้ขา้อบรมบรรยายลกัษณะพเิศษ 
และประโยชนข์องสนิคา้ชิน้นัน้ ใหเ้วลาเตรยีม
พอสมควร และใหอ้อกมารายงานหนา้ชัน้เรยีน 
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Cultural Tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
English Proverbs. สภุาษติคาํคมใน
ภาษาองักฤษ 
 

An open door may tempt a 
saint. 
ประตทูีเ่ปิดไวอ้าจจะยั่วใจนักบญุได ้
 
Ask no questions and you will 
be told no lies. 

อยา่ถามคําถามและคณุจะไมต่อ้งฟังคําโกหก 
 
Believe not all that you see nor half what you 
hear. 
อยา่เชือ่ส ิง่ทีเ่ห็นทัง้หมด และอยา่เชือ่แมเ้พยีง
ครึง่หนึง่ของสิง่ทีค่ณุไดย้นิ 
 
Be slow to promise and quick to perform. 
จงใชเ้วลาในการใหส้ญัญาและลงมอืทําอยา่งรวดเร็ว 
 
Better an open enemy than a false friend. 
มศีตัรทูีเ่ปิดเผยดกีวา่มเีพือ่นจอมปลอม 
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โมดลู 3 
บทที ่9 การใชโ้ทรศพัทใ์นสถานประกอบการ 
 

Track 9 
I. Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์
 

ลําดบั
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. 
 

dial  
ไดอัล้ 

 

ตอ่สาย 
โทรศพัท ์

2. telephone 
เทเ้ลโฟน 

โทรศพัท ์
 

3. extension 
เอ็กซเทน้ชัน่ 

 

หมายเลยภายใน 
(ทีต่อ้งตดิตอ่) 

4. hold 
โฮลฺด ์

ถอืสายรอ 
 

5. line 
ลายฺน 

สาย 
โทรศพัท ์

6. busy 
บิ๊ซี/่บซิซี ่

สายไมว่า่ง 
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7. put (someone) 

through 
พทุ ซมัวนั ธร ู

โอนสายของ...เขา้
มา 

8. press 
เพรส้ 

กด 
 

9. operator 
ออ๊พเพอเรเ้ทอ่ร 

พนักงานรับ
โทรศพัท ์

10 local call 
โลคัล่ คอลฺล 

โทรศพัท์
ภายในประเทศ 

11. international 
call 

อนิเทอรแนช้ัน่
แน่ล คอลฺล 

โทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศ 

 

12. overseas 
call 

โอเ๊วอ่รซสี คอลฺล 

โทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศ 

13. long-distance 
call 

ลอง-ดสิแทนฺ่ซ 
คอลฺล 

โทรศพัทท์างไกล 

14. country code 
คัน้ทรี ่โคด้ 

รหสัประเทศ 

15. message 
เมส้เซจ 

ขอ้ความ 
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16. repeat 

รพีที 
ทวน 

 
17. voicemail 

วอ้ยฺซเมล 
ขอ้ความเสยีง 

 
18. telephone 

number 
เทเ้ลโฟน  
นัม้เบอ้ร 

หมายเลขโทรศพัท ์
 

19. transfer the 
line 

ทรา้นสเฟอร 
เธอะ ลายฺน 

โอนสาย 

20. call back 
คอลฺล แบค๊ 

โทรกลบั 

  
 
II. Phrases and sentences (เฟรซ้เซส แอน๋ด 
เซนเทน้เซส) = วลแีละประโยค 

1. Good morning, Mr. Smith.  
   (กูด้ มอ้รนิง่, มสิเตอ้ร สมธิ.) 
        สวสัดตีอนเชา้ คณุสมธิ 
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2. Hello, this is…from…  
 (เฮลโล,่ ธสิ อสิ.... ฟรอม.....) 
      สวสัด ีนี…่จาก… 
3. Hello, my name’s…calling from…  
 (เฮลโล,่ มา้ย เนมฺส ....คอ้ลลิง่ ฟรอม...) 
      สวสัด ีผม/ฉันชือ่…โทรจาก… 
4. I’d like to speak to……, please.  
  (ไอด้ ไลค้ ท ูสป๊ีค ท…ู..,พลสี) 
      ผมขอพดูกบั… 
5. Could I have the …..Department 

please?  
   (คูด้ ไอ แฮฟ้ เธอะ.... ดพีา้รท์เมนฺ่ท พลสี?) 
      ขอพดูกบัแผนก  
6. … Is … there, please?  
  (อสิ..... แธร, พลสี?) 

      คณุ…อยูท่ีน่ั่นไหม 
7.  I’m sorry he/she’s not available… 
 (แอม ซอ้รร์ี ่ฮสี/ชสี นอ้ท อะเวล้เลเบิล้...) 
      เสยีใจ เขาไมอ่ยู ่
8. Sorry, he/she’s in a meeting.  
      (ซอ้รร์ี,่ ฮสี/ชสี อนิ อะ มทีทิง่.) 
      เสยีใจ เขาประชมุอยู ่
9. Could you give him/her a message?  
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เฮอร อะ เมส้เซจ?)    (คูด้ ย ูกีฟ้ ฮมิ/

      จะฝากขอ้ความไดไ้หม 
10. Can I leave him/her a message?  
  (แคน ไอ ลีฟ้ ฮมิ/เฮอร อะ เมส้เซจ?)       
 จะขอฝากขอ้ความไวใ้หเ้ขาไดไ้หม 
11. Please ask him/her to call me at…  
 (พลสี อา๊สค์ ฮมิ/เฮอร ท ูคอลฺล ม ีแอท้..) 
      บอกใหเ้ขาโทรกลบัมาที…่ 
12. Would you like to leave a message?  
 (วูด้ ย ูไลค้ ท ูลีฟ้ อะ เมส้เซจ?) 
      คณุจะฝากขอ้ความไวไ้หม 
13. If you give me your number, I’ll ask 
 him/her to call you later.  
 (อีฟ้ ย ูกีฟ้ ม ียวัร นัม้เบอ้ร, ไอล อา๊สค์ 
 ฮมิ/เฮอร ท ูคอลฺล ย ูเลเ้ทอ่ร.) 
      หากคณุแจง้เบอรโ์ทรไว ้ผมจะบอกใหเ้ขา
 โทรกลบั 
14. Would you like to speak to his 
 assistant?  
 (วูด้ ย ูไลค้ ท ูสป๊ีค ท ูฮสิ แอสซสิแทนฺ้ท?์) 
      คณุจะพดูกบัผูช้ว่ยของเขาไหม 
15.Shall I ask him to call you back?  
 (แชล ไอ อา๊สค์ ฮมิ ท ูคอลฺล ย ูแบค๊?) 
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     จะใหผ้มบอกใหเ้ขาโทรกลบัไหม 
16. Excuse me / sorry, I didn’t catch 
 your number.  
 (เอ็กซคิว้ซ ม/ีซอ้รร์ี,่ ไอ ดิ๊ดนึน่ แคทฺ้ช  
 ยัวร นัม้เบอ้ร.) 
      ขอโทษ(ครับ/คะ่) ฟังเบอรโ์ทรไมท่ัน  
17. Okay, I’ve got that now.  
   (โอเค,๊  ไอฟ้ ก็อท แธท้ นา้ว.) 
      เขา้ใจแลว้ 

 
 
III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
Conversation 1 :A telephone conversation 
between Mr. Smith and Somsak who takes  
a message. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั: อะ เทเ้ลโฟน คอนเวอรเ์ซช้ัน่  
บทีวนี มสิเตอ้ร สมธิ แอนฺ๊ด สมศกัดิ ์ฮ ูเทคฺ้ส อะ  
เมส้เซจ)  
บทสนทนาทางโทรศพัทร์ะหวา่งมสิเตอรส์มธิกบั
สมศกัดิซ์ ึง่รับขอ้ความ 
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Mr. Smith  :  Can I speak to Mr. Jones, 
        please? 
        (แคน ไอ สป๊ีค ท ูมสิเตอ้ร โจนฺ้ส 
        พลสี?) 
        ขอเรยีนสายคณุโจนสห์น่อยครับ 
Somsak     : I’m afraid he’s not here at the 
        moment. I believe he’ll be back  
        in the afternoon. Can I take a 
        message? 
        (แอม อะเฟรด้ ฮสี นอ้ท เฮยีร แอท้ 
        เธอะ โมเ้มนฺ่ท.ไอ บลีีฟ้ ฮลี บ ีแบค๊  
        อนิ  ธ ิอา๊ฟเทอ่รนู่น. แคน ไอ เทค้ อะ 
        เมส้เซจ?) 
        ขอโทษครับ พอดตีอนนีค้ณุโจนสไ์ม่
        อยูค่รับ คาดวา่จะกลบัเขา้มาชว่งบา่ย 
        จะฝากขอ้ความไวไ้หมครับ 
Mr. Smith  : Yes, please. Could you tell him 
        Mr. Smith called and ask him 
        to call me back? 
        (เยส, พลสี. คูด้ ย ูเทลฺ้ล ฮมิ มสิเตอ้ร               
                  สมทิ คอลลด์ แอนฺ๋ด อา๊สค์ ฮมิ ท ู
        คอลฺล ม ีแบค๊?) 

ดเีลยครับ ชว่ยบอกเขาวา่คณุสมทิโทร
มาและใหเ้ขาโทรกลบัดว้ย 
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Somsak      : Can you tell me your number 
        please? 
        (แคน ย ูเทลฺ้ล ม ียัวร นัม้เบอ้ร พลสี?) 
        ชว่ยบอกหมายเลขโทรศพัทข์องคณุ 
        ไดไ้หมครับ 
Mr. Smith  : My number is zero-eight-five-
        four-zero-six-three-two-seven-
        one. 
       (มา้ย นัม้เบอ้ร อสิ ซโีร ่เอท้ ไฟ้ฟ โฟร/
        ฟอร ซโีร ่ซกิซ ธร ีท ูเซเ้วน่ วนั.) 
        ครับ เบอรโ์ทรศพัทข์องผมคอื  ศนูย-์
       แปด-หา้-สี-่ศนูย-์หก-สาม-สอง-เจ็ด-
       หนึง่ 
Somsak    : OK, your phone number is zero-
       eight five-four-zero-six-three-
       two-seven-one. Right?  
       (โอเ๊ค,่ ยัวร โฟ้น นัม้เบอ่ร อสิ ซีโ้ร ่
       เอท้ ไฟ้ฟ โฟร/ฟอร ซโีร ่ซกิซ ธร ีท ู
       เซเ้วน่ วนั. ไรท้?) 
       โอเค เบอรข์องคณุคอื 
       ศนูย-์แปด-หา้-สี-่
       ศนูย-์หก-สาม-สอง-
       เจ็ด-หนึง่ ถกูตอ้ง
       ไหมครับ 
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Mr. Smith  : That’s right.  
        (แธท้ส ไรท้.) 
        ใชแ่ลว้ครับ 
Somsak      : I’ll pass on the message, sir. 
        (ไอล พา้ส ออน เธอะ เมส้เซจ, เซอ่ร.) 
        แลว้ผมจะแจง้ขอ้ความใหค้ณุโจนส์
        ทราบครับ 
 
Conversation 2 : A telephone conversation 
between a hotel receptionist and a customer 
who calls to make a reservation for a hotel 
room  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: อะ เทเ้ลโฟน คอนเวอรเ์ซช้ัน่  
บทีวนี อะ โฮเทล รเีซฟชัน่นิสฺ่ท แอนฺด อะ คสัทอ่ม 
เมอ่ร ฮ ูคอลฺส ท ูเมค้ อะ รเีซอรเวช้ัน่ ฟอร อะ โฮเทล 

รมู)  
บทสนทนาทางโทรศพัทร์ะหวา่งพนักงาน
ตอ้นรับของโรงแรมกบัลกูคา้ทีโ่ทรศพัทม์า
จองหอ้งพักของโรงแรม 
 

Receptionist   :  Good afternoon. The Park 
 View  Hotel, Reservation. May 
 I help you? 



 166
 
  (กูด้ อา๊ฟเทอ่รนูน. เธอะ พารค์ ววิ 
  โฮเทล เรเ้ซอรฟ์เวช้ัน่. เมย ์ไอ 
  เฮลฺ้พ ยู?้) 

สวสัด ี(ตอนบา่ย) โรงแรม   
  ปารค์ววิแผนกสํารองหอ้งพัก  

ยนิดใีหบ้รกิาร 
Mr. Smith       :  Hello. I’d like to make a     
  reservation for a room in your      
           hotel in Pattaya. 
                    (เฮลโล.่ ไอด้ ไลค้ ท ูเมค้ อะ  
  เรเ้ซอรฟ์เวช้ัน่ ฟอร อะ รมู อนิ ยัวร       
           โฮเทล อนิ พัทยา.) 
                        สวสัดคีรับ ผมอยากจองหอ้งพักที่
 โรงแรมในพัทยาครับ  
Receptionist   :  Yes, sir. We can do that for 
 you. 
 (เยส, เซอ่ร. ว ีแคน ดู ๊แธท ฟอร 
 ยู.่) 
                        ไดค้รับ  ผมจะทําการสํารองหอ้งพัก
  ให ้
Mr. Smith       :  I’d like a suite for 2 nights.      

      I’ll check in on Friday, April    
      16, and check out on Sunday,    
      April 18. 
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  (ไอด้ ไลค้ อะ ซทุ ฟอร ท ูไนทฺ้ส. 
 ไอล เชค็ อนิ ออน ฟรา้ยเดย,์  
 เอพ๊ริล่ ซกิซทีน่, แอนฺ๋ด เชค็ 
 เอา๊ท ออน ซนัเดย ์เอพ๊ริล่  
 เอท้ทนี.) 
                        ผมขอจองหอ้งสวที 2 คนื เขา้
  พักวนัศกุรท์ี ่16 เมษายน และออก
  วนัอาทติยท์ี ่18 เมษายน 
Receptionist   : All right sir. May I have your  
 name and how to spell it, 
 please? 
 (ออลไรท้ เซอ่ร. เมย ์ไอ แฮฟ้ ยัวร 
 เนม แอนฺ๋ด ฮาว ท ูสเปล อิท่, 
 พลสี?) 
                        ไดค้รับ ขอทราบชือ่และรบกวน
 สะกดชือ่ดว้ยครับ 
Mr. Smith      :  Sure. My name is Smith. S-
 M-I-T-H. 
 (ชวัร. มาย เนม อสิ สมธิ เอส เอม้ 
 ไอ ท ีเอช้) 
                        ไดค้รับ ผมชือ่สมธิ เอส เอม้ ไอ ท ี  
 เอช้ 
Receptionist   : What is your telephone 
 number, please? 



 168
  
 (วอ้ท อสิ ยัวร เทเ้ลโฟน นัม้เบอ้ร, 
 พลสี?) 
                       ขอทราบเบอรโ์ทรศพัทค์รับ 
Mr. Smith       : (02) 314-7226. Would you 
 please send confirmation to     
   me by email?  My e-mail      
  address is gsmith @hotmail.  
          com. 
         (โอ ท ูธร ีวนั โฟร/ฟอร เซเ้วน่ ท ู  
          ท ูซกิซ.  วูด้ ย ูพลสี เซนฺ็ด คอน    
                       เฟอรเ์มช้ัน่ ท ูม ีบาย อี๊ เมล? มาย  
 อี๊ เมล แอด๊เดรส อสิ จสีมธิ แอท้ 
 ฮอทเมล ด็อท คอม.) 
 (02) 314-7226 ชว่ยสง่คํายนืยัน
 การจองหอ้งใหผ้มทางอเีมลไ์ดไ้หม
 ครับ อเีมลข์องผมคอื 
 gsmith@hotmail. com. 
Receptionist    : Certainly, sir. 
 (เซอ้รเทน่ลี,่ เซอ่ร.) 
                       ไดค้รับ 
Mrs. Smith       : Thank you, Bye. 
 (แธง้คิว่. บาย.) 
                        ขอบคณุ ลากอ่น 
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Receptionist     : It’s my pleasure. Goodbye. 
     (อทิส มา้ย เพลเ้ชอ่ร. กูด้บาย.) 
                        ยนิดทีีไ่ดรั้บใช ้สวสัดคีรับ 
 
IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์

Sentence structure ( โครงสรา้งประโยค )
ประโยคภาษาองักฤษทีถ่กูตอ้งจะตอ้งขึน้ดว้ยตวัอกัษร
ตวัใหญเ่สมอ และลงทา้ยดว้ยเครือ่งหมายมหพัภาค 
(Full stop หรอื Period ".") หรอืเครือ่งหมายปรัศนยี ์
(เครือ่งหมายคําถาม = Question Mark "?") สําหรับ
ประโยคคําถาม หรอืเครือ่งหมายอศัเจรยี ์(เครือ่ง 
หมายตกใจ=Exclamation Mark  "!") สําหรับ
ประโยคคําสัง่ หรอืประโยคทีแ่สดงความประหลาดใจ 

เราสามารถแยกสว่นประโยคภาษาองักฤษออกไดเ้ป็น 
2 สว่นใหญ ่ๆ คอื 

1. ประโยคหลกั (Main Clause หรอื Independent 
Clause)  
2. ประโยคยอ่ย (Subordinate Clause หรอื 
Dependent Clause)  
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ประโยคหลกั Main Clause หรอื 
Independent Clauseเป็นสว่นที่
สําคญัทีส่ดุของประโยค ซึง่จะแสดงจดุ 
ประสงคห์ลกัของประโยคใหผู้ฟั้ง หรอื

ผูอ้า่นไดเ้ขา้ใจความหมายทีต่อ้งการสือ่ ประโยคที่
ขาด Main Clause จะเรยีกวา่ Sentence Fragment 
รปูแบบของ Main Clause จะตอ้งมลีกัษณะดงันี ้
  
1. อยา่งนอ้ยจะตอ้งมปีระธาน (Subject) + กรยิา 
(Verb) โดยทีป่ระธานนีส้ามารถละได ้

2. จะตอ้งไมม่ ีTip-off Word (คําวา่ Tip-off 
Word ในทีน่ีจ้ะหมายถงึ คําทีทํ่าให ้Clause 
กลายเป็น Subordinate Clause เชน่ if, who, that 
เป็นตน้) 

3. ขึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษรตวัใหญ ่
เชน่ She walks to school. 
(เขาเดนิไปโรงเรยีน) ประโยคนี้
ม ีShe walks to school เป็น Main Clause และไม่
ม ีSubordinate Clause 
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สว่น Subordinate Clause หรอื Dependent 
Clause เป็นสว่นขยายของประโยค เพือ่ใชแ้สดงขยาย
ความหมายของประโยคใหช้ดัเจนมากขึน้ ประโยคใน
ภาษาองักฤษไมจํ่าเป็นตอ้งม ี
Subordinate Clause 
 
รปูแบบของ Subordinate 
Clause จะมลีกัษณะดงันี ้
1. อยา่งนอ้ยจะตอ้งมปีระธาน 
(Subject) + กรยิา (Verb) โดยทีป่ระธานนีส้ามารถ
ละได ้ 

2. จะตอ้งขึน้ตน้ดว้ย Tip-off Word (คําวา่ Tip-off 
Word ในทีน่ีจ้ะหมายถงึ คําทีทํ่าให ้Clause 
กลายเป็น Subordinate Clause เชน่ if, who, that 
เป็นตน้) 

3. ขึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษรตวัเล็ก เชน่ 
I would buy a new house if I were you. (ถา้ฉัน
เป็นคณุ ฉันจะซือ้บา้นหลงัใหม)่ เป็นประโยคทีม่ ีI 
would buy a new house.เป็นประโยคหลกั (Main  
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Clause) และ if I were you เป็นประโยครอง 
(Subordinate Clause)  

 
 
V.  Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
Role Play  
 
The trainer asks trainees to work 

in pairs. Ask them to choose the following 
situations or invent them. Make up dialogues 
and practice them with their partner. Give 
them enough time to practice the role play. 
Then ask each pair to do the role play in 
front of the class. 

 
Situation 1: Call Ramkhamhaeng 
Language Institute and ask to 
speak with the Director. 
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Situation 2 : Call a company and ask 
to speak with human resources 
manager. 

 
Situation 3 : You call the Director 
of the company. He is in the  
meeting. You ask him to return your 

     
   call at (02) 310-8904. 
 

Situation 4 : You call the Emerald 
Hotel, but it is not the Emerald 
Hotel. You apologize to the person 

who answers the phone call. 
 

Situation 5 : You make an overseas 
call to a person in another country. 
You use an operator. 
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การแสดงบทบาทสมมตุ ิ
วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการฝึกคูก่นั เลอืกสถานการณ์ทีใ่ห ้
มาตอ่ไปนีห้รอืสรา้งขึน้เอง แตง่บทสนทนาและฝึกพดู
กบัคูข่องตน วทิยากรใหเ้วลาแกผู่เ้ขา้รับการฝึก
สําหรับฝึกซอ้มบทบาทสมมตุนิีก้อ่นเรยีกแตล่ะ 
กลุม่ออกมาแสดงหนา้หอ้ง 

 
สถานการณ์ที ่1 โทรศพัทไ์ปสถาบนัภาษา
เพือ่พดูกบัผูอํ้านวยการ 

 
 
สถานการณ์ที ่2 โทรศพัทไ์ปบรษัิทเพือ่
พดูกบัผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 
 
สถานการณ์ที ่3 โทรศพัทไ์ปหา
ผูอํ้านวยการบรษัิท แตต่ดิประชมุอยู ่ 

ขอใหต้ดิตอ่กลบัทีเ่บอรโ์ทร (02)        
3108904 

 
สถานการณ์ที ่4 โทรศพัทไ์ปโรงแรมดเิอ็ม
เมอรัล แตป่ลายทางไมใ่ชโ่รงแรมดเิอ็ม
เมอรัล   กลา่วขอโทษกบัผูรั้บสาย

ปลายทาง 
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สถานการณ์ที ่5 โทรศพัทไ์ป
ตา่งประเทศหาคนๆหนึง่ ผา่น
โอเปอเรเตอร ์
 
 
 
Cultural Tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
English Proverbs. สภุาษติคาํคมใน
ภาษาองักฤษ 
 
Better an egg today is  
better a hen tomorrow. 
ไขเ่พยีงหนึง่ฟองในวนันีด้กีวา่ไก่
หนึง่ตวัวนัพรุง่นี ้
 
Better a little fire to warm us, than a great 
one to burn us. 
ไฟเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่ใหค้วามอบอุน่แกเ่ราดกีวา่ไฟ
กองใหญท่ีจ่ะแผดเผาเรา 
 
Delays are dangerous. 
การลา่ชา้เป็นอนัตราย 
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Diligence is the mother of 
success. 
ความขยันหม่ันเพยีรเป็นมารดาแหง่
ความสําเร็จ 
 

He that talks much errs much. 
คนทีพ่ดูมากยอ่มทําใหเ้กดิความผดิพลาดมาก 
 
He that knows nothing doubts nothing. 
คนทีไ่มรู่อ้ะไรเลยยอ่มไมส่งสยัอะไรเลย 
 
Honor and profit lie not in one sack. 
ศกัดิศ์รแีละผลประโยชนไ์มอ่ยูร่วมในทีเ่ดยีวกนั 
 
If you cannot have the best, make the best 
of what you have. 
ถา้คณุไมส่ามารถมสี ิง่ทีด่ทีีส่ดุได ้ 
ก็จงทําสิง่ทีค่ณุมอียูใ่หเ้ป็นสิง่ทีด่ ี
ทีส่ดุ 
 
 
 
 
 



 177
โมดลูที ่3 
บทที ่10: สขุอนามยัในสถานประกอบการ  

 
 Track 10 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 

คาํศพัท ์
 
ลําดบัที ่ คําศพัท ์

คําอา่น 
คําแปล 

1. semi-conductor 
เซไม/เซม ิ 
คอนดั๊คเทอ่ร 

สารกึง่ตวันํา 
 

2. component 
คอมโพเ้น่นฺท 

สว่นประกอบ 
 

3. equipment 
อคีวพิเมนฺ่ท 

อปุกรณ์ 
 

4. dust and dirt 
ดัสฺ้ท แอนฺด เดิร้ท์ 

ฝุ่ นและสิง่สกปรก 

5. look through 
ลคุ ธร ู

มองผา่น 

6. weapons 
เวพ้เพินฺ่ส 

อาวธุ 
 

7. explosives 
เอ็กซโพลซ้ฟฺีส 

ระเบดิ 
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8. fireworks 

ฟายเออ้รเวริคฺ์ส 
ดอกไมเ้พลงิ  
ประทดั 

9. insect 
อิ๊นเซค 

แมลง 
 

10. interfere 
อนิเทอรเฟียร 

รบกวน แทรก 
แซง 

 
11. safety 

เซฟ้ตี ้
ปลอดภยั 

 
12.       protective 

        clothes 
โพรเทค้ถฟี โคลธฺ้ส 

เสือ้ผา้ทีใ่ส่
ป้องกนั 

13.   ear protection 
  เอยีร โพรเทค้ชัน่ 

เครือ่งป้องกนัห ู
 

14. environmentally    
      friendly 
เอนไวร้อนเมนฺ้ทลี ่

เฟรน้ดล์ี ่

เป็นมติรตอ่ 
สิง่แวดลอ้ม 

15.     alternative 
อลัเทอรเนถฟี 

ทางเลอืก 

16.     company rule 
     คอ้มพานี ่รลู 

กฎของบรษัิท 

17. cigarette butt 
ซกิาแรท้ บัทฺ้ท 

กน้บหุรี ่
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18. smoking section 

  สโมค้คิง่ เซค็ชัน่ 
พืน้ทีส่บูบหุรี ่

19.     no-smoking 
        policy 
    โน-สโมค้คิง่ 
    โพล้ซิี/่พอ้ลซิี ่

นโยบายไมส่บู
บหุรี ่

20.     anti-smoking 
    แอนไท/แอนที ่
      สโมค้คิง่ 

ตอ่ตา้นการสบู
บหุรี ่

 
 
II. Phrases and sentences (เฟรซ้เซส แอน๋ด 
เซ็นเทน้เซส) = วลแีละประโยค 
 
1. Why don't you...? 
 (วาย ดอ้นฺท ย.ู...)  
 ทําไมคณุไม.่.... 
2.   Let's... 
      (เล็ทฺส ......) 
 ทํา........กนัเถอะ 
3. How about having a coffee break? 
  (ฮาว อะเบา๊ท แฮฟ้วิง่ อะ คอ้ฟฟ่ี เบรก?)  
  พักดืม่การแฟกนัหน่อยไหม 
4. Nice to meet you. 
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 (ไนซ้ ท ูมีท้ ย.ู) 
 ยนิดทีีไ่ดพ้บคณุ 
5. Is it OK to park here? 
 (อสิ อทิ โอเค ท ูพา้รค์ เฮีย้ร?) 
 จอดรถตรงนีไ้ดไ้หม 
6. It's not allowed to make an outside call 
 from here. 
 (อทิส นอ้ท อะลา้วฺด ท ูเมค้ แอน เอา๊ทไซด้  
 คอลฺล ฟรอม เฮยีร.)  
 ตอ่โทรศพัทส์ายนอกจากตรงนีไ้มไ่ด ้
7. I don't think so. 
 (ไอ ดอ้นฺท ธิง้ค โซ.) 
 ผม/ฉันไมค่ดิวา่อยา่งนัน้       
8. Do you think so? 
 (ด ูย ูธิง้ค โซ?้) 
 คณุคดิอยา่งนัน้หรอืเปลา่ 
9. I think... / I don't think... 
 (ไอ ธิง้ค..../ไอ ดอ้นฺท ธิง้ค …..) 
 ผม/ฉันคดิวา่...... ผม/ฉันไมค่ดิวา่....... 
10. I’m sorry, but I’m allergic to smoke.  
 (แอม ซอ้รร์ี,่ บัท้ แอม แอลเลอ้รจ์คิ ท ูสโมค้.) 
 ขอโทษครับ/คะ่ แตผ่ม/ฉันแพค้วนั(บหุรี)่ 
11.  Come and look through the window.   
 (คมั แอนฺด ลคุ ธร ูเธอะ วิน้โดว้.) 
 มาทีห่นา้ตา่งแลว้มองผา่นออกไป  
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12.  Everyone is covered from head to toe.  
     (เอฟ๊รีว่นั อสิ คัฟ้เวิร่ด์ ฟรอม เฮด้ ท ูโท.่) 
 ทกุคนใสเ่สือ้ผา้ปกคลมุจากหวัจรดเทา้ 
13.  Is it necessary to….? 
      (อสิ อทิ เนส้เซส้ซารี ่ท ู.....?) 
 จําเป็นไหมทีจ่ะตอ้ง.......  
14.  Workers have to use… 
 (เวริค์เคอ่รส์ แฮฟ้ ท ูยูส้ ......) 
 คนงานจําเป็นตอ้งใช.้...... 
15.  Are there any rules for…? 
 (อาร แธร เอน๊ี ่รลฺูส ฟอร....) 
      มรีะเบยีบขอ้บงัคบัอะไรสําหรับ......ไหม 
16.  Staff mustn't use… 
 (สตา๊ฟ/สแตฟ๊ มัสซึน่ ยูส้.....) 
      พนักงานตอ้งไมใ่ช.้..... 
17.  Most damage done to equipment is  
 caused by… 
 (โมส แดเ๊มจ่ ดัน้ ท ูอคีวพิเมนฺ่ท อสิ  
 คอ้สฺด บาย..... 
      ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัอปุกรณ์สว่นมากเกดิ 
 จาก ...... 
18. I'm getting sick of… 
 (แอม เก็ททิง่ ซคฺิค ออ๊ฟ .....) 
      ผม/ฉันเริม่รูส้กึเบือ่กบั....... 
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III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
Conversation 1: A product manager, Johnny 
Walker, at ABC car assembly plant is 
showing around a new worker, Pinit Nakorn.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : อะ โพรด้คฺัท/พรอ้ดคฺัท แมเ้น
เจอ้ร, จ๊อหน์นี ่วอ้ลค์เคอ่ร, แอท้ เอ บ ีซ ีคาร แอส
เซม้บลี ้แพลนฺ้ท อสิ โชว้อิง้ อะราวนด์ อะ นิว้ เวริค์
เคอ่ร, พนิจิ นคร)  
บทสนทนาระหวา่งจอหน์นี ่วอลค์เกอร ์ผูจั้ดการฝ่าย
ผลติของโรงงาน ผลติรถยนตเ์อบซีกีบัพนิจิ นคร
คนงานใหม ่ 
  
Johnny :  The semiconductors are 
 manufactured here. Come and  
 look through the window.  
 (เธอะ เซไม/เซม ิคอนดั๊คเทอ่รส์ อาร 
 แมนูแฟ้คเชอ่รด์ เฮยีร. คมั แอนฺด ลคุ  
 ธร ูเธอะ วิน้โดว้) 
 ทีโ่รงงานนีผ้ลดิสารกึง่ตวันําไฟฟ้า มา 
 ดตูรงหนา้ตา่งนีซ้คิรับ  
Pinit  :  What are the workers all wearing? 
  (วอ้ท อาร เธอะ เวริค์เคอ่รส์ ออล แวร้์
          ริง่?) 
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         คนงานทกุคนใสอ่ะไรอยู ่
Johnny :  It's a clean room.  So, everyone  
 is covered from head to toe.  They 
 wear protective clothing and ear 
 protection. 
 (อทิส อะ คลนี รมู. โซ, เอฟ๊รีว่นั อสิ คัฟ้ 
 เวริด์ ฟรอม เฮด ท ูโท. เธย ์แวร โพร
 เทคถฟี โคลธ้ธิง่ แอนฺด เอยีร โพรเท็ค 
 ชัน่.) 
 มันเป็นหอ้งกนัฝุ่ นและสิง่สกปรก  ดงันัน้
 ทกุคนตอ้งสวมเสือ้ผา้ปกคลมุตัง้แตห่วัถงึ
 เทา้  พวกเขาตอ้งใสเ่สือ้ผา้และทีค่รอบหู
 ดว้ย 
Pinit  :  To stop dirt getting on the  
  components? 
  (ท ูสตอ๊พ เดิร้ท์ เก็ททิง่ ออน เธอะ 
  คอมโพเ้นนฺ้ท?) 
  เพือ่ป้องกนัไมใ่หฝุ้่ นเขา้ไปในชิน้สว่น 
  หรอื 
Johnny  :  Yes, dust and dirt.  I'm afraid  
  we can't go in. 
  (เยส, ดัสฺ้ท แอนฺ๋ด เดิร้ท์. แอม อะเฟรด้  
  ว ีแคนฺ้ท/คา้นฺท โก อนิ.) 
  ใช ่ทัง้ฝุ่ นและผง  ผมเกรงวา่เราจะเขา้ไป 
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  ขา้งในไมไ่ด ้
Pinit  :  Oh, I see.  Is it necessary to wear 
  them at all times? 
  (โอห๊,์ ไอ ซี.่  อสิ อทิ เนส้เซส้ซารี ่ท ูแวร 
  เธม แอท้ ออล ทา้มฺส?) 
  เขา้ใจครับ จําเป็นไหมทีต่อ้งใสเ่ครือ่ง 
  ป้องกนัตลอดเวลา 
Johnny :  Sure.  Workers have to use the  
  safety equipment in the lab.  It's a 
  company rule. 
  (ชอฺ่ร. เวริค์เคอ่รส์ แฮฟ้ ท ูยูส้ เธอะ เซฟ้ 
  ตี ้อคีวพิเมนฺ่ท อนิ เธอะ แล็บ. อทิส อะ  
  คอ้มพานี ่รลฺู.) 
  แน่นอน  คนงานตอ้งใสอ่ปุกรณ์เพือ่ 
  ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารเสมอ 
   มันเป็นกฎของบรษัิทฯ 
Pinit  :  OK, great.  Are there any other  
  rules for working here?  
  (โอเค.๊,เกรท้. อาร แธร เอน๊ี ่อา๊เธอ่ร รลฺูส  
  ฟอร เวริค์คิง่ เฮีย้ร?) 
  ดมีากครับ  มกีฎอืน่ๆ ในการทํางานทีน่ี ่
  อกีไหมครับ 
Johnny :  Of course.  Staff 
 mustn't use cell   
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 phones  because they interfere   
 with the systems'  electronics.  
 (ออ๊ฟ คอ้รส์.  สตา๊ฟ/สแตฟ๊ มัสซึน่ ยูส้  
 เซลฺล โฟนฺส บคีอ้ส เธย ์อี๊นเทอรเฟียร  
 วธิ เธอะ ซสิเทมฺ่ส อเิล็คทรอนิคฺ่ส.) 
 มคีรับ  พนักงานตอ้งไมใ่ชโ้ทรศพัทม์อื 
 ถอื  เพราะจะไปรบกวนระบบอเิล็กทรอ 
 นคิสข์องระบบ 
Pinit  :  All right.  Can they eat any food 
  in there? 
  (ออลไรท้. แคน เธย ์อที เอน๊ี ่ฟู้ด อนิ 
  แธร้?) 
  เขา้ใจครับ  พวกเขารับประทานอาหาร 
  ในนัน้ไดไ้หม 
Johnny :  Absolutely not.  Workers aren't  
  allowed to eat any food, snacks or  
  even drink water in the lab. 
  Most of the damage done to 
  equipment is caused by ants and 
  insects and things like that. 
  (แอบ๊โซลทุลี ่น็อท. เวริค์เคอ่รส์ อา๊รนฺ์ท  
  อะลา้วฺด ท ูอที เอน๊ี ่ฟู้ด, สแนคฺ้ส ออร  
  อี๊ เวน่ ดริงฺ้ค วอ้เทอ่ร อนิ เธอะ แล็บ. 
  โมสฺ้ท ออ๊ฟ เธอะ แดเ๊มจ่ ดัน้ ท ูอคีวพิ 
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  เมนฺ่ท อสิ คอ้สฺด บาย แอนฺ๊ทส์ แอนฺด  
  อิ๊นเซคทส์ แอนฺด ธงิส ไลค้ แธท.) 
  ไมไ่ดแ้น่นอน  คนงานไมไ่ดรั้บอนุญาตให ้
  รับประทานอาหารหรอืของขบเคีย้วหรอื 
  แมก้ระทั่งดืม่น้ําในหอ้งปฏบิตักิาร   ความ 
  เสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัอปุกรณ์สว่นใหญเ่กดิ 
  จากมดและแมลงและสิง่อืน่ๆ ในทํานอง 
  นัน้ 
Pinit  :  Wonderful!  Health 
  and safety is very  
  important.  
   (วัน้เดอ้รฟลู!  เฮลฺ้ธ  
  แอนฺด เซฟ้ตี ้อสิ เวร้ี ่อมิพอ้รแทนฺ่ท) 
  เยีย่มเลยครับ  สขุภาพและความปลอดภยั 
  มคีวามสําคญัมาก    
 
    
Conversation 2: Prasert Sawasdee, a new 
employee in the factory, is having lunch with 
Lydia Kidman, a local worker who is taking 
care of him.  
(คอนเวอรซ์ัน่ ท ู : ประเสรฐิ สวสัด,ี อะ นวิ เอ็ม
พลอ้ยยี ่อนิ เธอะ แฟ้คทอรี,่ อสิ แฮฟ้วิง่ ลันฺ้ช วธิ  
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ลเีดยี คดิแมน่, อะ โลค้ัล่ เวริค์เคอ่ร ฮ ูอสิ เทค้คิง่ 
แคร ออ๊ฟ ฮมิ)  
บทสนทนาระหวา่งประเสรฐิ สวสัด ี คนงานใหมใ่น
โรงงานแหง่หนึง่กบัลเีดยี คดิแมน่ คนงานทอ้งถิน่ซึง่
ดแูลเขาอยู ่
  
Prasert    :  Excuse me.  Where's Food Services, 
  please? 
  (เอ็กซคิว้ซ ม.ี แวรส์ ฟู้ด เซอ้รว์ซิเซส, 
  พลสี?) 
  ขอโทษครับ  มอีาหารบรกิารทีไ่หนครับ 
Lydia       :  Oh, I'm going there now.  Why  
  don't you come along with me?  
  Is this your first day here? 
  (โอห๊, แอม โกอ๊ิง้ แธร นาว. วาย ดอ้นฺท 
  ย ูคมั อะลอง วธิ ม?ี อสิ ธสิ ยวัร เฟิรสฺ์ท  
  เดย ์เฮีย้ร?) 
          ออ้ ฉันกําลงัจะไปทีน่ั่นพอด ี ทําไมคณุ 
  ไมไ่ปพรอ้มกบัฉันเลยละ่คะ  วนันีเ้ป็นวนั 
  แรกของคณุหรอืเปลา่ 
Prasert     :  Yes, it is.  I'm Prasert from Thai 
          land. 
 (เยส, อทิ อสิ. แอม ประเสรฐิ ฟรอม 
 ไทแ้ลนฺ่ด.) 
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 ใชค่รับ ผมชือ่ประเสรฐิจากประเทศไทย 
Lydia        :   Nice to meet you.  I'm Lydia. 
 (ไนซ้ ท ูมที ย.ู แอม ลีเ้ดยี.) 
 ยนิดทีีไ่ดพ้บคะ่ ฉันชือ่ลเีดยี 
Prasert       :  Nice to meet you too.  Is it OK 
  to smoke a cigarette in here? 
  (ไนซ้ ท ูมที ย ูทู.้ อสิ อทิ โอเค ๊ท ูสโมค้  
  อะ ซกิาแรท อนิ เฮยีร?) 
  ยนิดทีีไ่ดพ้บเชน่กนั  ผมจะสบูบหุรีใ่นนีไ้ด ้
  ไหมครับ 
Lydia         :  I'm afraid not.  It's a no-smoking  
  area. 
 (แอม อะเฟรด้ นอ้ท. 
 อทิส อะ โน-สโมค้คิง่ 
 แอเรีย่.) 

สงสยัจะไมไ่ดค้ะ่  ตรง
นีเ้ป็นบรเิวณหา้มสบูบหุรี ่

Prasert :  That's OK.  And is there a smoking 
  area at all? 
  (แธท้ส โอเ๊ค.่  แอนฺด อสิ แธร อะ สโมค้คิง่  
  แอเรยี แอท้ ออล?) 
  ไมเ่ป็นไรครับ  แลว้มบีรเิวณสบูบหุรีบ่า้งไหม
  ครับ 
 



 189
 
Lydia         :  Actually, no.  You're not allowed to 
  smoke in the company. We have an  
  anti smoking policy. It doesn't leave  
  any alternative.  
  (แอค๊ชว่ลลี,่ โน.  ยัวร นอ้ท อะลา้วฺด ท ู 
  สโมค อนิ เธอะ คอ้มพานี.่ ว ีแฮฟ้ แอน  
  แอน๊ไท/แอน๊ที ่สโมคคิง่ โพล้ซิี/่พอ้ลซิี.่  
  อทิ ดา๊สซึน่ ลีฟ้ แอน๊ี ่อัล้เทอรเนถ้ฟี.)  
  จรงิๆ แลว้สบูไมไ่ดค้ะ่  คณุจะสบุบหุรีใ่น 
  บรเิวณบรษัิทฯ ไมไ่ด ้ เรามนีโยบายตอ่ 
  ตา้นการสบูบหุรี ่ คณุไมม่ทีางเลอืกคะ่ 
Prasert      :  Unfortunately, I had a smokers'  
  room in my last place. 
  (อนัฟ้อรชเูนท้ลี,่ ไอ แฮด อะ สโมค้เคอ่รส์ 
  รมู อนิ มาย ลา้สฺท เพลซ้.) 
  โชครา้ยจัง  ทีทํ่างานเกา่ผมมหีอ้งสบูบหุรี ่
  ใหด้ว้ย   
Lydia          :  It's different here. Our 
  company makes products which 
  are environmentally friendly.  
  You can see health and safety 
  signs in every part of the  
  factory.  
  (อทิส ดิ๊ฟเฟอเรนฺ่ท เฮยีร. อาวเวอ่ร  
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  คอ้มพานี ่เมคฺ้ส โพรด้คัทส์/พรอ้ดคัทส์   
  วชิ อาร เอนไวร้อนเมน้ทลี ่เฟรนฺ้ดลี.่ ย ู 
  แคน ซ ีเฮลฺ้ธ แอนฺด เซฟ้ตี ้ซายฺนส์ อนิ  
  เอฟ๊รี ่พา้รท์ ออ๊ฟ เธอะ แฟ็คทอรี)่ 
  ทีน่ีแ่ตกตา่งกนั  บรษัิทของเราผลติ
  ผลติภณัฑซ์ึง่เป็นมติรกบัสภาพแวด 
  ลอ้ม  คณุจะเห็นป้ายเกีย่วกบัสขุภาพ
  และความปลอดภยัในทกุๆ สว่นของ
  โรงงาน 
Prasert : I disagree with the no-smoking  
  policy here.  I think we should be  
  able to smoke wherever we like in  
  public. I'm getting sick of all these 
  restrictions! 
  (ไอ ดสิอะกรี ้วธิ เธอะ โน-สโมค้คิง่  
  โพล้ซิี/่พอ้ลซิี ่เฮยีร. ไอ ธิงฺ้ค ว ีชูด้ บ ี 
  เอเ๊บิล้ ท ูสโมค้ แวรเอฟ๊เวอ่ร ว ีไลค้ อนิ  
  พับลิค่. แอม เก็ททิง่ ซคฺิค ออ๊ฟ ออล ธสี 
  รสีตริ๊คชันฺ่ส!) 
  ผมไมเ่ห็นดว้ยกบั 
  นโยบายตอ่ตา้นการ 
  สบูบหุรีท่ีน่ี ่ ผมคดิวา่เรา
  ควรจะสบูบหุรีท่ีไ่หนก็ได ้
  ทีเ่ราตอ้งการในสถานที ่  
  สาธารณะ  ผมเบือ่ขอ้หา้มเหลา่นีม้าก 
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IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์ 
 

ประโยคภาษาองักฤษม ี3 ชนดิ 
 
1. ประโยคความเดีย่ว (Simple 

Sentence) 
ประโยคความเดีย่วคอื ประโยคทีป่ระกอบดว้ยกลุม่คํา
และมคีวามหมายสมบรูณ์ ประกอบดว้ยภาคประธาน
และ ภาคกรยิา หรอือาจจะมสีว่นเตมิเต็มประกอบอยู ่
ในประโยคดว้ย โครงสรา้งของประโยคความเดีย่วมี
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตวัอยา่งของประโยคความเดยีวในแบบตา่งๆ 
►  The students are happy. = ประธาน + กรยิา 
+ สว่นเตมิเต็ม 
►  Somjit bought the clothes. = ประธาน + 
กรยิา + กรรม 
►  She is reading. = ภาคประธาน + กรยิา 
►  Linda opens the store. = ภาคประธาน + 
กรยิา + กรรมตรง 
►  I like his idea. = ภาคประธาน + กรยิา + กรรม
ตรง 
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►  The company is big and famous. = ภาค
ประธาน + กรยิา + สว่นเตมิเต็มขยายประธาน 
►  The news made company staffs happy. = 
ภาคประธาน + กรยิา + กรรม + สว่นเตมิเต็มขยาย 
กรรม 
กลา่วโดยสรปุไดว้า่ ประโยคความเดยีวจะตอ้ง
ประกอบดว้ย 1 ประธาน 1 กรยิา น่ันเอง ในสว่นของ

กรรม สว่นเตมิเต็ม และสว่นขยายอืน่ๆนัน้
ผูเ้ขยีนหรอืผูพ้ดูสามารถนําไปประยกุตใ์ช ้
ไดต้ามความเหมาะสมของแตล่ะโอกาส 
  

 
2. ประโยคความรวม (Compound Sentence) 
ประโยคความรวมคอื ประโยคทีป่ระกอบดว้ยประโยค 
ความเดยีวอยา่งนอ้ย 2 ประโยคโดยมคํีาเชือ่มระหวา่ง
ประโยค เชน่ and, or และอาจคัน่ดว้ยเครือ่งหมาย
จลุภาค (,) เพือ่ใหเ้ป็นประโยคเดยีวกนั  
คําเชือ่มทีใ่ชใ้นการเชือ่มประโยคความรวมนัน้ ก็มอียู่
หลากหลายคําดว้ยกนั ยกตวัอยา่ง เชน่ คําวา่ and, 
not only….but also, in addition, besides, in the 
same way จะใชใ้นประโยคทีค่ลอ้ยไปในทางเดยีวกนั 
คําวา่ but, nor, in contrast, neither nor จะใชใ้น
การเชือ่มประโยคทีม่คีวามหมายตรงขา้มกนั คําวา่ 
because และ for instance ใชใ้นการเชือ่มประโยค 
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เพือ่บอกเหตผุลหรอืยกตวัอยา่งเพิม่เตมิ 
นอกจากนีแ้ลว้ ยังมคํีาเชือ่มอืน่ๆ อกีมากมาย เชน่ 
for, or, so, yet, however, therefore, 
otherwise, consequently เป็นตน้ 
 
ตวัอยา่งของประโยคความรวม 
►  The restaurant is big. - The food is not 
delicious. 
= (The restaurant is big, but the 
food is not delicious.) 
ภตัตาคารใหญ ่แตอ่าหารไมอ่รอ่ย 
 
 
 
3. ประโยคความซอ้น (Complex sentence) 
ประโยคความซอ้น คอื ประโยคทีป่ระกอบดว้ยหนึง่
ประโยคทีส่มบรูณ์ ทีเ่รยีกวา่ Independent clause 
และอนุประโยคทีนํ่าหนา้ดว้ยคําแทนบคุคล สิง่ของ 
สถานที ่เวลาหรอืการกระทําทีเ่ป็นประธานของ
ประโยคหลกัซึง่เมือ่แยกออกแลว้ไมไ่ดค้วามหมายที่
สมบรูณ์ เรยีกอนุประโยคนีว้า่ dependent clause 
กลา่วคอื นําหนา้ดว้ย that, which, who, while, 
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what, when เป็นตน้  
ตวัอยา่งของประโยคความซอ้น 
►  The company that we like to apply for a 
job is famous. 
= The company is famous. (Indep) 
= that we like to apply for a job (Dep) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
 Work with a partner.  Give examples of 
jobs where workers need or needn't wear 
protective equipment when they work in a 
factory, in a lab, on a construction site, or 
other places.  Say why they need or needn't.  
You can use this protective equipment below 
to help you. 
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 mask   
 hard hat 
 ear protection    
 eye protection   
 protective gloves       
 protective shoes or boots    
 high visibility clothing 
 
Example   : Workers must wear gloves if 
working with food. 
     : On a construction site you have 
to wear a helmet to protect your head. 
 
วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการฝึกยกตวัอยา่งงานทีค่นงาน
จําเป็นหรอืไมจํ่าเป็นตอ้งใสใ่นขณะทีทํ่างานใน
โรงงาน  ในหอ้งแล็ป ในทีก่อ่สรา้ง หรอืทีอ่ืน่ ๆ  ผูเ้ขา้
รับการฝึกบอกเหตผุลดว้ยวา่ทําไมถงึจําเป็นหรอืทําไม
ไมจํ่าเป็น  ผูเ้ขา้รับการฝึกสามารถใชเ้ครือ่งมอืป้องกนั
ตามทีใ่หม้า  
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Cultural Tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
ความเชือ่เร ือ่งโชคลางของชาวตะวนัตก 
ความเชือ่ในเรือ่งโชคลางเป็นสิง่ทีค่นในสมัยกอ่น
ยดึถอืและปฏบิตัสิบืตอ่กนัมา      แมจ้ะผา่นไปหลาย
ศตวรรษแตค่นก็ยังโยนเกลอืขา้มไหลเ่มือ่ทําหก และ
ยังคงกลวัวนัศกุรท์ี ่13 อยู ่ ความเชือ่เหลา่นีแ้มจ้ะไม่
สามารถพสิจูนไ์ดแ้ตก็่ชว่ยใหเ้ราเกดิความสบายใจ  

โยนเกลอืขา้มไหลเ่มือ่ทาํหก : เกลอืเป็นสิง่มคีา่ 
และหายากในสมัยโบราณ ทัง้ยังมคีณุสมบตัเิหนอื
ธรรมชาต ิเกลอืทีห่กจะบง่บอกถงึการทะเลาะเบาะแวง้
ในครอบครัว ใหแ้กด้ว้ยการหยบิเกลอืทีห่กโยนขา้ม
ไหล ่และกลา่ววา่ "ขอใหเ้คราะหร์า้ยผา่นพน้ไป"  

เดนิลอดใตบ้นัไดจะนําโชครา้ยมาให ้:  บา้งก็วา่ 
ในสมัยทีม่กีารแขวนคอนักโทษ บรรดานักโทษจะถกู
แขวนคอจากขัน้บนสดุของบนัได เชือ่กนัวา่วญิญาณ
ของพวกนักโทษยังคงหอ้ยอยูต่รงบรเิวณนัน้เอง บาง
คนก็วา่บนัไดทีพ่าดกบัผนังกอ่ใหเ้กดิชอ่งรปูสาม 
เหลีย่ม ซึง่เป็นทีส่งิสถติของวญิญาณบรสิทุธิ ์การเดนิ
ลอดสามเหลีย่มเป็นการตดัขาดชวีติอนับรสิทุธิแ์ละ
เป็นการเปิดทางใหค้วามชัว่รา้ยเขา้มา  
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โมดลูที ่3 
บทที ่11: เรยีนรูเ้ก ีย่วกบัประเทศ  
ไทยและวฒันธรรมไทย 
 

Track 11 
I.  Vocabulary (โวแคบ้บวิลารี)่ = 
คาํศพัท ์

 
ลําดบั 
ที ่

คําศพัท ์
คําอา่น 

คําแปล 

1. antique 
แอนทคี 

ของเกา่ 
 

2. ancient 
แอน๊เชีย่นฺท 

โบราณ 
 

3.            mural 
            มูร่ั้ล 

จติรกรรมฝาผนัง 
 

4.         historical 
        ฮสิทอ้รคิัล่ 

เกีย่วกบั 
ประวตัศิาสตร ์

5. temple 
เทม้เพิล่ 

วดั 
 

6. sacred place 
แซเ้ครด/ซา้เครด 

เพลซ้ 
 

สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์
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7. amusement park 

อะมิว้สเมนฺ่ท พารค์ 
สวนสนุก 

 
8. recommend 

เรค้คอมเมนฺด 
แนะนํา 

 
9. festival 

เฟ้สทวิัล่ 
งานฉลอง 

 
10. elder 

เอล๊เดอ้ร 
ผูอ้าวโุส/ ผูใ้หญ ่

 
11. blessing 

เบลซ้ซิง่ 
คําอวยพร 

 
12. successful 

ซคัเซส้ฟู่ ล 
มคีวามสําเร็จ 

 
13. make merit 

เมค้ เมร้ิท่ 
ทําบญุ 

 
14. splash water 

สแปลช้ วอ้เทอ่ร 
สาดน้ํา 

 
15. prosperous 

พรอ้สเพอรัส 
รุง่เรอืง ร่ํารวย 

 
16. scented water 

เซน้เทด วอ้เทอ่ร 
น้ําอบ 

 
17.          contest 

        คอ้นเทสฺ้ท 
การแขง่ขนั 

18.          starter 
        สตา๊รท์เทอ่ร 

อาหารจานแรก 
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19.       main course 

        เมน้ คอรส์ 
อาหารจานหลกั 

20. dessert 
ดเิซิร้ท 

ของหวาน 

 
 
II. Phrases and sentences (เฟรซ้เซส แอน๋ด 
เซ็นเทน้เซส) = วลแีละประโยค 
 
  1. How is the food cooked? 
 (ฮาว อสิ เธอะ ฟู้ด คคฺุดท์?) 
 ปรงุอาหารอยา่งไร 
  2. It's cooked in... 
 (อทิส คคฺุดท์ อนิ...) 
 ถกูทําใหส้กุใน.....  
  3.   It's boiled in... 
 (อทิส บอยลด์ อนิ ….) 
 ถกูตม้ใน……. 
  4. It's fried in... 
 (อทิส ฟรายฺด อนิ….) 

 ถกูทอดใน........ 
5.   It's roasted in... 
 (อทิส โรส้เทด อนิ….) 
 ถกูยา่งใน..... 
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6. What exactly is Pad Thai /Yum Nua? 
 (วอ้ท อคิแซคลี ่ อสิ ผัดไทย/วอ้ท อคิแซคลี ่

 อสิ ยําเนือ้?) 
 ผัดไทย ยําเนือ้จรงิๆ เป็นอยา่งไร  

  7. It's a kind of noodle/vegetable/ 
 fruit. 
 (อทิส อะ คา้ยฺด ออ๊ฟ นูด้เดิล้/ เว็จเทเบิล้/ 
 ฟรทุ.) 
 นีค่อืกว๋ยเตีย๋ว ผัก ผลไมช้นดิหนึง่ 
  8. It's hot /spicy /sweet /salty /sour / 
 fresh / bitter. 
 (อทิส ฮอ้ท/ สไป๊ซี/่ สวที/ ซอ้ลที/่ ซา้วเออ้ร/ 
 เฟรช้/ บิ๊ทเทอ่ร.) 
 มรีสเผ็ด รสจัด หวาน เค็ม เปรีย้ว สด ขม 
  9. Would you like to try the local food? 
 (วูด้ ย ูไลค้ ท ูทราย เธอะ โลค้ัล่ ฟู้ด?) 
 คณุอยากจะลองชมิอาหารพืน้เมอืงไหม 
10. It's very popular here. 
 (อทิส เวร้ี ่พ็อพพวิลา่ร เฮีย้ร.) 
 เป็นทีน่ยิมมากทีน่ี ่
11. This fish is delicious.  I'd love to know 
 the recipe. 
 (ธสิ ฟิช อสิ ดลิเิชีย่ส. ไอด้ เลิฟ้ ท ูโนว เธอะ 
 เรส้เซอพ.ี) 
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 ปลานีอ้รอ่ยมาก ฉันอยากรูส้ตูรจังเลย 
12. Could you help me with the menu, please? 
 (คูด้ ย ูเฮลฺ้พ ม ีวธิ เธอะ เมนู้, พลสี?) 
 คณุชว่ยผม/ฉันเลอืกรายการอาหารหน่อยไดไ้หม 
13. What do you recommend?     
 (วอ้ท ด ูย ูเรคฺ้คอมเมนฺด?) 
 คณุจะแนะนําอะไร 
14. What would you suggest? 
 (วอ้ท วูด้ ย ูซคัเจสฺ้ท?)  
 คณุจะเสนอแนะอะไร 
15. What's Phuket like? 
 (วอ้ทฺส ภเูก็ต ไลค้?) 
 ภเูก็ตเป็นอยา่งไรบา้ง  
16. What's the weather like in summer? 
 (วอ้ทฺส เธอะ เวเ้ธอ่ร ไลค้ อนิ ซัม้เมอ่ร?) 
 อากาศในฤดรูอ้นเป็นอยา่งไร 
17. Can you recommend any good places to  
 go? 
 (แคน ย ูเรค้คอมเมนฺด เอน๊ี ่กูด๊ เพลซ้เซส ท ู 
 โก?๊) 
 คณุชว่ยแนะนําสถานทีด่ีๆ  ใหห้น่อยไดไ้หม 
18. Do you have any maps of the city? 
 (ด ูย ูแฮฟ้ เอน๊ี ่แมพฺ้ส ออ๊ฟ เธอะ ซทิี?้) 
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 คณุมแีผนทีเ่มอืงไหม 
19. When is the National Museum open and 
 closed? 
 (เวน อสิ เธอะ แนช้ัน่แน่ล มิว้เซีย่ม โอเ๊พิน่ 
  แอนฺด โคลสฺ้ด) 
 พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตเิปิดและปิดเมือ่ไร 
20. Can you explain “Thainess”? 
 (แคน ย ูเอ็กซเพลน ไทเ้นส?) 
 คณุชว่ยอธบิายความเป็นไทยหน่อยไดไ้หม 
 
III. Conversation (คอนเวอรเ์ซช้ ัน่) = บท
สนทนา 
     

Conversation 1: Malee Jinda, 
an Overseas Marketing 
Manager, is welcoming a 
foreign visitor, Luke visiting 

Thailand for the first time.  
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ วนั : มาล ีจนิดา, แอน โอเ๊วอ่รซสี 
มา้รเค็ททิง่ แมเ้นเจอ้ร, อสิ เวล้คัม่มิง่ อะ ฟอเรน  
วซิทิเทอ่ร, ลูค้ วซิ ิท่ทิง่ ไทแ้ลน่ด ฟอร เธอะ  
เฟิรสฺ์ท ทาม.)  
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บทสนทนาระหวา่งมาล ีจนิดา ผูจั้ดการฝ่ายตลาด
ตา่งประเทศกําลงัใหก้ารตอ้นรับแขกตา่งชาต ิลูค้  
ผูม้าเยอืนประเทศไทยเป็นครัง้แรก   
 
Malee   :  What would you like for breakfast? 
       (วอ้ท วูด้ ย ูไลค้ ฟอร เบรคฟ่ัสฺท?) 
       รับอะไรเป็นอาหารเชา้ดคีะ 
Luke    :  What do Thai people usually have 
       for breakfast? 
      (วอ้ท ด ูไท ้พีเ้พิล่ ยสูชว่ลลี ่แฮฟ้ ฟอร 
      เบรคฟ่ัสฺท?) 
      คนไทยมักจะกนิอะไรเป็นอาหารเชา้ 
Malee  :  Most people eat rice with other 
      food every meal.  
      (โมสฺ้ท พีเ้พิล่ อที ไรซ้ วธิ อา๊เธอ่ร ฟู้ด 
      เอฟ๊รี ่มลี.) 
      คนสว่นมากกนิขา้ว 
      กบัอาหารอืน่ๆ ทกุมือ้ 
Luke   :  What is this?   
      (วอ้ท อสิ ธสิ?) 
      นีค่อือะไร 
Malee  :  We call Khao Tom.   It's a kind of    
      rice soup cooked with ground pork.  
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      I think it's similar to porridge in  
      English.Some people like it for   
              breakfast.   
  (ว ีคอลฺล ขา้วตม้. อทิส อะ คา้ยฺด ออ๊ฟ 

 ไรซ้ ซพุ คคฺุด วธิ กราวนฺ พอรค์ ไอ ธิงฺ้ค 
 อทิส สมิลิา่ร ท ูพอรร์ิดฺ่จ อนิ อิ๊งลิช่. ซมั  

       พีเ้พิล่ ไลค้ อทิ ฟอร เบรคฟ่ัสฺท.) 
       เราเรยีกวา่ขา้วตม้ เป็นคลา้ยๆ ซปุทําจาก

 ขา้วกบัหมสูบั  ฉันคดิวา่มันคลา้ยกบั 
          อาหารทีเ่รยีกวา่ พอรร์ิด่จ ในภาษาองักฤษ  

 บางคนชอบรับประทานเป็นอาหารเชา้ 
Luke   :  It sounds delicious. I would like to try  
      Thai food. Oh, I've got a few hours to  
  look around the city this afternoon.  
  Where do you recommend I should 
  go?  
      (อทิ ซาวดส์ ดลีเีชีย่ส. ไอ วูด้ ไลค้ ท ูทราย 
  ไท ้ฟู้ด. โอห๊, ไอฟ้ ก็อท อะ ฟิว อา๊วเวอ่รส์  
       ท ูลคุ อะราวนด์ เธอะ ซทิี ่ธสิ อา๊ฟเทอ่ร   
       นู่น.  แวร ด ูย ูเรคฺ้คอมเมนฺด ไอ ชูด้ โก?้) 
       ฟังดนู่าอรอ่ย  ฉันอยากจะลองชมิอาหาร 
       ไทย  ออ้ ฉันมเีวลาวา่ง 2-3 ชัว่โมงทีจ่ะเทีย่ว 
       ชมเมอืง  คณุจะแนะนําใหไ้ปทีไ่หนด ี
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Malee   :  Why don't you visit the historical       
       Temple of Emerald Buddha or Wat 
       Phra Kaew? You should go around the 
       temple and look at the murals on the     
       wall. It is about the Ramakian story.   
       You can see Thai culture in this temple 
       too. Anyway, if you love to see antiques 
       or ancient things, you can visit the        
               National Museum. 
      (วาย ดอ้นฺท ย ูวซิ ิท่ เธอะ ฮสิทอรคิัล่ เทม้เพิล่ 
      ออ๊ฟ เอม้เมอ่ร่ัลฺด บุด๊ดา้ ออร วดัพระแกว้?  ย ู
      ชูด้ โก อะราวด ์เธอะ เทม้เพิล่ แอนฺด ลคุ แอท้ 
      เธอะ มูร่ั้ลฺส ออน เธอะ วอ้ลฺล. อทิ อสิ อะเบา๊ท 
      เธอะ รามเกยีรติ ์สตอรี.่ ย ูแคน ซ ีไท ้คัล้เชอ่ร 
      อนิ ธสิ เทม้เพิล่ ทู.้ เอน๊ีเ่วยล์ อิฟ้ ย ูเลิฟ้ ท ูซ ี
      แอน๊ทคีส ออร แอน๊เชีย่น ธงฺิส, ย ูแคน วซิ ิท่ 
      เธอะ แนช้นัแน่ล มิว้เซีย่ม.) 
      คณุน่าจะไปดวูดัทีม่ปีระวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัพระ 
      แกว้มรกตหรอืวดัพระแกว้  คณุควรไปดภูาพ  
      วาดฝาผนังรอบวดัซึง่เป็นภาพวาดเกีย่วกบั   
      เรือ่งรามเกยีรติ ์ คณุสามารถเห็นวฒันธรรม 
      ไทยไดจ้ากวดันี ้ ถา้คณุชอบของโบราณคณุ  
      ควรไปทีพ่พิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิ
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Luke   :  Oh! Good idea. How do I get there? 
             (โอห้! กูด้ ไอเดีย้. ฮาว ด ูไอ เก็ท แธร?) 
     เป็นความคดิทีด่ ี ฉันจะไปทีน่ั่นไดอ้ยา่งไร 
Malee  :  You can take a taxi. Taxis are 
   metered so you don't have to 
   negotiate  the fare. 
   (ย ูแคน เทค้ อะ แท็กซี.่ แท็กซีส่ อาร  
   มเีทอ่รด์ โซ ย ูดอ้นฺท แฮฟ้ ท ูนโีกช๊เิอท  
   เธอะ แฟร.) 
   คณุไปรถแท็กซีก็่ได ้ แท็กซีใ่ชม้เิตอร ์
   ดงันัน้คณุจงึไมต่อ้งตอ่รองราคา 
 
 
Conversation 2: An English customer, Bob is 
going to Thailand in summer and Suda is 
explaining about Songkran Festival. 
(คอนเวอรเ์ซช้ัน่ ท ู: แอน 
อิ๊งลิช่ คสัทอ่มเมอ่ร, บอ๊บ 
อสิ โกอ๊ิง้ ท ูไทแ้ลนฺ่ด อนิ 
ซัม้เมอ่ร แอนฺด สดุา อสิ 
เอ็กซเพลน้นิง่ อะเบา๊ท สงกรานต ์เฟ้สทวิัล่.) 
บทสนทนาระหวา่งบอ๊บ ชาวองักฤษซึง่จะมาเทีย่ว
ประเทศไทยชว่งหนา้รอ้น กบัสดุาผูกํ้าลงัอธบิาย
เกีย่วกบัเทศกาลสงกรานต ์
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Bob  :  Could you tell me about 
    Songkran Festival? 
    (คูด้ ย ูเทลฺ้ล ม ีอะเบา๊ท สงกรานต ์ 
    เฟสทวิลั?) 
    คณุชว่ยเลา่ใหผ้มฟังเกีย่วกบัเรือ่งเทศกาล 
    สงกรานตห์น่อยไดไ้หมครับ 
Suda  :  Songkran is a Thai traditional New 
     Year which is held between April 
     13th and 15th every year.  It is also 
     known as theWater Festival.  
    (สงกรานต ์อสิ อะ ไท ้เทรดี๊ชัน่น่ัล นวิ เยีย้ร 
    วชิ อสิ เฮลฺด บทีวนี เอพ๊ริล่ เธอะ เธอรท์นฺีธ 
    แอนด ์ฟ้ิฟทนีธ เอฟ๊รี ่เยยีร. อทิ อสิ ออ๊ล
    โซ ่โนน แอส เธอะ วอ้เทอ่ร เฟ้สทวิัล่.) 
    สงกรานตเ์ป็นวนัปีใหมต่ามประเพณีของคน 
    ไทย  ซึง่จะอยูใ่นชว่งวนัที ่13-15 เมษายน 
    ของทกุปี  มันเป็นทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ เทศกาล
    น้ําดว้ย 
Bob  :  Three days of festival. Great!  What 
    do you do on Songkran Day? 
    (ธร ีเดยส์ ออ๊ฟ เฟ้สทวิัล่. เกรท้! วอ้ท ด ูย ูด ู
    ออน สงกรานต ์เดย?์) 
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    มเีทศกาลตัง้ 3 วนั ดจัีงเลย  คณุทําอะไร
    บา้งในวนัสงกรานต ์
Suda  :  On April 13th, in the morning, we  
    make merit at the temple, and in  
    the afternoon we pour scented water     
    on the hands of parents and elders  
    to show our respect and ask for       
            blessings. Thai people believe that  
    blessings made at Thai New Year  
    make them to  be successful and  
     prosperous.  
    (ออน เอพ๊ริล่ เธอะ เธอรท์ีน้, อนิ เธอะ มอ้รนิง่, 
    ว ีเมค้ เมร้ิท่ แอท้ เธอะ เทม้เพิล่, แอนฺ๋ด อนิ ธ ิ
    อา๊ฟเทอ่รนู่น ว ีพอร เซน้เทด วอ้เทอ่ร ออน 
    เธอะ แฮนฺดส์ ออ๊ฟ แพเ้รน่ทส์ แอนฺ๋ด เอล๊ 
            เดอ้รส์ ท ูโชว อา๊วเวอ่ร เรส้เป็คฺท แอนฺด 
    อา๊สค์ ฟอร เบลส้ซิง่ส.  ไท ้พเีพิล่ บลีีฟ้ แธท้ 
    เบลส้ซีง่ส เมด แอท้ ไท นิว้ เยีย่ร เมค้ เธม ท ู
    บ ีซคัเซส้ฟู่ ล แอนฺด พรอ้สเพอรัส.) 
    ในตอนเชา้ของวนัที ่13 เมษายนเราไปทําบญุ 
    ทีว่ดั  ตอนบา่ยเรารดน้ําดําหวัพอ่แมแ่ละผูใ้หญ ่
    เพือ่แสดงความเคารพและขอพร  คนไทยเชือ่ 
    วา่พรทีไ่ดรั้บในวนัปีใหมไ่ทยจะทําใหพ้วกเขา 
    ประสบความสําเร็จและมั่งคัง่ 
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Bob  :  Oh! Wonderful! Just make merit and    
    get blessing from the elders. Anything 
    else? 
    (โอห๊!์ วัน้เดอ้รฟู่ ล! จ๊ัสฺท เมค้ เมร้ีท่ แอนฺด เก็ท 
    เบลส้ซิง่ ฟรอม ธ ิเอล๊เดอ้รส์. เอน๊ีธ่งิ เอลฺ๊ซ?)    
   วเิศษมาก แคทํ่าบญุและรับพรจากผูใ้หญ ่
    มอีะไรอกีไหม 
Suda  : During Songkran, especially in Chieng 
    Mai province, people and tourists  
    joyfully splash water on each other all 
     day and also at night. There are many   
    kinds of entertainment such as Thai  
    dance,Ramwong, the Miss Songkran  
    Contest and beautiful parades at night.  
    It is the most exciting and amazing  
    event and people from all over the  
    world come to visit Thailand to enjoy  
    it every year.  
    (ดิ๊วริง่ สงกรานต,์ เอสเป็คเชีย่ลลี ่อนิ เชยีง 
    ใหม ่พรอ้วิน้ซ, พีเ้พิล่ แอนฺด ทัว้ริสฺ่ทส์ จ๊อย 
    ฟู่ ลลี ่สแปลช้ วอ้เทอ่ร ออน อชี อา๊เธอ่ร ออล 
    เดย ์แอนฺด ออ๊ลโซ ่แอท้ ไนท้. แธร อาร เมน้ี ่
    คา่ยฺดส์ ออ๊ฟ เอนเทอรเทน้เมน่ท ์ซชั แอส 
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    ไท ้แดน๊ซ/ดา๊นซ, รําวง, เธอะ มสิ สงกรานต ์
    คอ้นเทสฺ้ท แอนฺด บิ๊วทฟิลู พา้เหรดฺส แอท้  
    ไนท้.  อทิ อสิ เธอะ โมสฺ้ท เอก๊ไซท้ิง่ แอนฺด 
    อะเมซ้ซิง่ อเีวนฺ้ท  แอนฺด พีเ้พิล่ ฟรอม ออล 
    โอเ๊วอ่ร เธอะ เวริลฺ์ด คมั ท ูวซิ ิท่ ไทแ้ลนฺ่ด  
    ท ูเอ็นจอย อทิ เอฟ๊รี ่เยยีร.) 
    ในชว่งสงกรานต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีจั่งหวดั 
    เชยีงใหม ่ ทัง้ประชาชนและนักทอ่งเทีย่วสาด 
    น้ํากนัอยา่งสนุกสนานทัง้วนัและกลางคนืดว้ย 
    มกีารแสดงมากมายเชน่ รําวง ประกวดนาง  
            สงกรานต ์มขีบวนพาเหรดตอนกลางคนื  มัน 
    เป็นเหตกุารณ์ทีน่่าตืน่เตน้และน่าทึง่ทีส่ดุ ม ี
    คนจากทั่วโลกมาประเทศเพือ่เฉลมิฉลอง 
    เทศกาลนีท้กุปี 
Bob  :  It sounds fantastic! I’m looking forward 
    to going to Chieng Mai.  When will we  
    visit there? 
    (อทิ ซาวดส์ แฟนทา้สทคิ! แอม ลคุคิง่ ฟอร 
    เวริด์ ท ูโกอ๊ิง้ ท ูเชยีงใหม.่ เวน วลฺิล ว ีวซิ ิท่ 
    แธร?) 
    ฟังดนู่าตืน่ตาตืน่ใจมาก  ฉันรอโอกาสทีจ่ะได ้
    ไปเชยีงใหม ่ เมือ่ไรเราจะไปทีน่ั่นกนั 
Suda  :  It’s up to you. If you would like to go 
    there for the Songkran Festival, we can. 
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    (อทิส อัพ้ ท ูย.ู อิฟ้ ย ูวูด้ ไลค้ ท ูโก แธร ฟอร 
    เธอะ สงกรานต ์เฟ้สทวิัล่, ว ีแคน.) 
    แลว้แตค่ณุ  ถา้คณุอยากไปเทีย่วสงกรานต ์
    เราก็ไปได ้
 
 
 
 
 
 
 
IV. Grammar (แกรม๊มา่ร) = ไวยากรณ ์
Special Expressions 
ในภาษาองักฤษมกีลุม่คําทีเ่มือ่นํามาใชร้ว่มกนัแลว้มี
ความหมายเฉพาะ  หรอืจะเรยีกวา่ idiom ก็ได ้
1.  to be out of one’s mind = mad (บา้ เสยีสต)ิ 
►  That man is acting strangely; he may be out of 
his mind. 
ชายคนนัน้ทําทา่ทางแปลกๆ  เขาอาจจะบา้ก็ได ้
►  During the priod of economic recession, many 
people are out of their minds. 
ในชว่งเศรษฐกจิตกตํา่มคีนจํานวนมากทีเ่สยีสต ิ
 



 212
 
2.  to do the dishes = to wash and clean the dishes 
(ลา้งจาน) 
►  I usually cook and my husband does the dishes. 
ฉันมักจะเป็นคนทําอาหารสว่นสามเีป็นคนลา้งจาน 
►  My sisters and I take turn doing the dishes 
every day. 
ฉันกบัพีส่าว นอ้งสาวผลดักนัลา้งจานทกุวนั 
 
3.  to give someone a ride = to let somebody sit in 
one’s car (ตดิรถไปดว้ย) 
►  My neighbor always gives me a ride from  
home to the main street. 
เพือ่นบา้นใหฉั้นตดิรถจากบา้นมาทีถ่นนใหญเ่สมอ 
►  If you’re going downtown, I’d like to give  
you a ride. 
ถา้คณุจะเขา้เมอืง คณุตดิรถไปดว้ยกนัก็ได ้
 
4.  to lose one’s temper = to get angry, to get 
impatient (โกรธ  อารมณ์เสยี) 
►  Whenever Mary loses her temper, she eats 
a lot of chocolate. 
เมือ่ไรก็ตามทีแ่มรีโ่กรธ  เธอจะกนิชอ็คโกแลตเยอะๆ 
►  The manager is losting his temper. Let’s not 
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bother him. 
ผูจั้ดการกําลงัอารมณ์เสยี  อยา่ไปกวนใจเขาดกีวา่ 
 
5.  to speak highly of = to speak well of (ชม  
ยกยอ่ง) 
►  The students speaks highly of the new English 
teacher. 
นักเรยีนพดูชมครภูาษาองักฤษคนใหม ่
►  It’s not acceptable to speak highly of yourself. 
การพดูยกยอ่งตวัเองไมเ่ป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป 
 
 
 

V. Activity (แอค๊ทวิทิ ี)่ = กจิกรรม 
Activity 1:  
Work in groups.  Your British 
friends are planning to visit 

Thailand for the first time in April. Give 
them some advice. Use the information below 
or any other things you can think of with a 
form of must, mustn't, should, and shouldn't.  
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 entertainment  restaurants 
 transport  sightseeing 
 shopping  accommodation 
 
ทํางานเป็นกลุม่  วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแนะนํา 
เพือ่นชาวองักฤษทีจ่ะมาเทีย่วเมอืงไทยเป็นครัง้แรก   
โดยแนะนําในเรือ่งของความบนัเทงิ  รา้นอาหาร การ
เดนิทาง ทีพั่ก หรอืเรือ่งอืน่ ๆ ตามความคดิของผูเ้ขา้ 
รับการอบรมโดยการแนะนํานัน้ใหใ้ชก้รยิาทีใ่หม้า   
must, mustn't, should, and shouldn't 
 
Activity 2: 
 In your country which topics are okay to talk 
about with colleagues and which are not? 
 If you were asked these questions, how would  
you feel?  Now compare your answers with a  
partner or in small groups.  Do you agree with  
each other? 
 
วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมอา่นคําถามในตารางวา่ผู ้
เขา้รับการอบรมจะรูส้กึอยา่งไร  ถา้ถกูถามคําถามตอ่ไป 
นี ้เชน่ รูส้กึพอใจ  คอ่นขา้งพอใจ  ไมค่อ่ยพอใจ  ไม ่
พอใจเลย  ตอ่จากนัน้ใหเ้ปรยีบเทยีบคําตอบกบัคนอืน่   
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และปรกึษากนัวา่เห็นดว้ยกบัความคดิของคนอืน่หรอืไม ่
 
 Comfortable 
 Fairly comfortable 
 Not very comfortable 

  Uncomfortable 
 

 
Taboo questions? 
 
How old are you? 
 
Are you married? 
 
Why aren't you married? 
 
Do you have children? 
 
Why don't you have children? 
 
How long have you worked 
for this company? 
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How much is your salary? 
 
Do you play any sports? 
 
What's your religion? 
 
Do you dye your hair? 
 

 
 

Cultural Tips (ความรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรม) 
 

ทําไมถงึตอ้งเป็น hot dog
ฮอ้ทดอก  แปลตามตวัวา่  
'หมารอ้น' แตไ่สก้รอกประกบ
ดว้ยขนมปังทีเ่รยีกวา่ฮอ้ทดอก
นัน้ ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบั
หมา และไมไ่ดเ้ป็นอาหารทีค่น

อเมรกินัคดิคน้ขึน้มาอยา่งทีเ่รามักจะเขา้ใจ 
          ตามประวตัฮิอ้ทดอกถอืไดว้า่เป็นอาหารที่
เกา่แกท่ีส่ดุของมนุษยชาตอิยา่งหนึง่ทีม่พัีฒนาการ
ยาวนาน โดยในไสก้รอกนัน้จะประกอบดว้ยเนือ้สตัว ์
เครือ่งปรงุรส และสําคญัคอืไสข้องสตัวข์นาดใหญ่
(เพือ่ใชใ้สส่ว่นผสมอืน่ๆและขึน้รปู) โดยหลกัฐานทาง 
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ประวตัศิาสตรไ์ดบ้ง่บอกวา่ ชาวสเุมเรีย่น(Sumerian) 
ซึง่มถี ิน่ฐานอยูบ่รเิวณประเทศอรัิกปัจจบุนั ราวๆ 
3,000 ปีกอ่นครสิตกาล เป็นชาตทิีทํ่าไสก้รอกเกา่แก่
ทีส่ดุ ตอ่มาชาวจนีก็มอีาหารแบบเดยีวกนัในราวๆ 
589 ปีกอ่นค.ศ. เรยีกวา่ " làcháng (臘腸/腊肠) " 
(หรอืทีบ่า้นเราเรยีกวา่กนุเชยีง) 
 
แตถ่า้เป็นสตูรฉบบัฝร่ังตะวนัตก ชนชาตทิีร่เิร ิม่คอื ชาว
กรกี(Greek) โดยหลกัฐานคอื มกีารพดูถงึในมหา
กาพยโ์อดสิซี ่(Odyssey) และกวคีนหนึง่ชือ่ อพีคิ
ชารมั์ส(Epicharmus) ไดเ้ขยีนมขุตลกเกีย่วกบัไส ้
กรอกเอาไว ้ ซึง่เป็นเวลา500ปีเศษๆ (ตามหลงัจนีไม่
นาน) ทัง้นีย้ังมหีลกัฐานในเวลาตอ่ๆมาวา่ไสก้รอกเป็น
ทีน่ยิมมากๆทัง้ในสมัยอาณาจักรกรกี และ โรมัน โดย
ในโรมันมเีทศกาลLupercalia ทีจั่ดขึน้เพือ่บชูาเทพ
แหง่ป่า Faunus ไดม้กีารกนิไสก้รอกฉลองดว้ย 

          ไสก้รอกทีเ่ป็นทีน่ยิมกนัมากทีส่ดุประเภทหนึง่
ในเยอรมน ี คดิคน้ขึน้โดยชาวเมอืงแฟรงเฟิรต์ จงึมชีือ่
เรยีกวา่แฟรงเฟิรท์เตอร ์หรอืเรยีกสัน้ ๆวา่  แฟรงค ์ มี
ขนาดหนา  นุ่ม  ใสเ่ครือ่งเทศและรมควนัอยา่งดมีรีปู 
รา่งโคง้เล็กนอ้ย    คลา้ยรปูรา่งของสนัุขดชัชนุด ์ จน 
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บางคนเรยีกไสก้รอกประเภทนีว้า่ ไสก้รอก 
ดชัชนุด ์ เลา่กนัวา่ผูค้ดิไสก้รอกประเภทนีเ้ลีย้ง
สนัุขดชัชนุดไ์วห้นึง่ตวั  จงึเกดิความคคิวา่  ไสก้รอกที่
มรีปูรา่งเหมอืนสนัุขตวัโปรดนีจ้ะเป็นทีน่ยิมของตลาด
ดว้ย 

          ไสก้รอกของประเทศแถบเมดเิตอเรเนยีนจะมี
ลกัษณะแข็งและแหง้เพือ่ไมใ่หไ้สก้รอกบดูเสยีไดง้า่ย
ในอากาศรอ้นแถบนัน้      สว่นไสก้รอกของสก็อต
แลนดน์ยิมยดัไสด้ว้ยขา้วโอต๊มากกวา่จะใชเ้นือ้หมู
หรอืเนือ้ววั 

          ชาวยโุรปทีอ่พยพไปสหรัฐอเมรกิา  ไดนํ้าไส ้
กรอกแฟรงเฟอเตอรไ์ปดว้ย  ไสก้รอกทีป่ระกบดว้ย
ขนมปังเป็นทีน่ยิมอยา่งมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็น
อาหารวา่งยอดนยิมระหวา่งดกูฬีา 
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ดรรชนีคาํศพัท ์โมดูล 3 
A 
accounts 
department (121) 
alarm (104) 
alert (3) 
alcoholic content 
(43) 
allow (21) 
alternative (178) 
amusement park 
(198) 
ancient (197) 
annual leave (20) 
anti-smoking (179) 
antique (197) 
apologize (105) 
arrange (64) 
assembly (41) 
automation (138) 
 
B 
bolt (42) 
benefits (121) 

blessing (198) 
brake plate (63) 
branch office 
(123) 
breakdown (83) 
brochure (103) 
building (104) 
business (121) 
busy (157) 
 
C 
call back (159) 
canteen (21) 
capability (137) 
career (83) 
chairman (121) 
chairperson (85) 
chainsaw (1) 
cigarette butt 
(178) 
colleague (105) 



ดรรชนีคาํศพัท ์โมดูล 3 
closed circuit 
television cameras 
(104) 
color (138) 
commit (21) 
company (121) 
company rule (178) 
complaint (63) 
component 
(41,177) 
confirm (20) 
contest (198) 
cooperation (22) 
country code (158) 
crush (42) 
 
D 
dealer (121) 
demonstrate (137) 
department (121) 
dial (157) 
disciplinary action 
(21) 

design (138) 
dessert (199) 
distribution (41) 
distributor 
(43,122) 
drive off (104) 
dust and dirt (177) 
 
E 
ear plugs (3) 
ear protection 
(178) 
elder (198) 
employee (122) 
employer (122) 
engage in (21) 
engineering (83) 
entitled (20) 
environmentally 
friendly (178) 
equipment 
(104,177) 
error (103) 



ดรรชนีคาํศพัท ์โมดูล 3 
experience (84) 
explosives (177) 
extension (157) 
 
F 
fabrication (41) 
factory (64,122) 
features (138) 
fell (2) 
fermentation (43) 
festival (198) 
fireworks (178) 
fuel (2) 
 
G 
generous (20) 
gloves (3) 
 
H 
happen (105) 
harvest (42) 
headquarters 
(123) 

high-speed (84) 
historical (197) 
hold (157) 
 
I 
illegal (22) 
immediately (64) 
inconvenience 
(105) 
innovation (84) 
insect (178) 
inspect (42) 
install (42,63) 
interfere (178) 
international call 
(158) 
interview (20) 
investment (122) 
investors (122) 
 
L 
land and water 
(84) 



ดรรชนีคาํศพัท ์โมดูล 3 
leadership (84) 
line (157) 
local call (158) 
long-distance call 
(158) 
look into (105) 
look through (177) 
 
M 
machine (83) 
make merit (198) 
main course (199) 
maintenance (139) 
make sure (5) 
manage (64) 
marketing (123) 
marketing 
department (122) 
material (138) 
message (158) 
method (64) 
mistake (103) 
model (138) 

molding (42) 
Motor Show (103) 
mural (197) 
must (42) 
 
N 
no-smoking policy 
(179) 
 
O 
obstacle (2) 
obviously (64) 
operate (1,123) 
operator (1,158) 
opportunity (84) 
organize (64) 
overseas (85) 
overseas call (158) 
 
P 
packaging (64) 
pallet (63) 
participate (21) 



ดรรชนีคาํศพัท ์โมดูล 3 
performance 
(84,137) 
personnel 
department (122) 
position (84,123) 
post (123) 
precaution (1) 
present (137) 
press (158) 
price (138) 
probation period 
(20) 
problem (64,103) 
procurement (41) 
production (123) 
products (123) 
project (85) 
prosperous (198) 
protective clothes 
(178) 
public holiday (20) 
put someone 
through (158) 

 
Q 
quality (137) 
quantity (137) 
 
R 
raw materials (41) 
recommend 
(138,198) 
regulations (104) 
reliable (139) 
repair (83) 
repeat (159) 
report (63) 
reprint (104) 
responsibility (85) 
retaliatory 
conduct (21) 
 
S 
sacred place (197) 
safety (178) 
safety goggles (3) 



ดรรชนีคาํศพัท ์โมดูล 3 
sales department 
(122) 
satisfied (64) 
scented water 
(198) 
security (104) 
semi-conductor 
(177) 
shape (138) 
sharpness (1) 
sheet metal (42) 
shipping cost (63) 
size (138) 
slippery (2) 
smoking section 
(179) 
software 
installation (103) 
solution (64) 
specifications 
(137) 
splash water (198) 
stack (63) 

starter (198) 
steering (42) 
sturdy (3) 
subsidiary (85) 
successful (198) 
suggestion (21) 
supplier (64) 
switch (64) 
 
T 
telephone (157) 
telephone number 
(159) 
temple (197) 
tension (2) 
termination (21) 
throttle (1) 
tight (2) 
transfer the line 
(159) 
transmission (42) 
transport (42) 
trip (2) 



ดรรชนีคาํศพัท ์โมดูล 3 
truck (104) 
trustworthy (22) 
 
U 
upgrade (84) 
 
V 
violate (21) 
voicemail (159) 
 
 
W 
warranty (138) 
weapons (177) 
well-known (139) 
well-lubricated (2) 
wheel (84) 
wipe off (2) 
 
 



            ที่ปรึกษาโครงการ:  นายนคร  ศิลปอาชา 
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

                                 นายสันติ  บํารุงคุณากร 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 
นางสาวเกยูร  คณารุงเรือง 
ผูอํานวยการกลุมงานพฒันาระบบและรูปแบบการฝก  
นายอวิรุทธ  มุสิกบุตร   
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการพิเศษ 
นายเอกราช  สําเภาเงนิ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ 
นางสาวโสภา  เจรียงจิตร 
นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
นายประสาร  คิดด ี
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฎิบัติการ 
 

ผูดําเนินการจัดทําเอกสาร: รองศาสตราจารย ดร. ระพิณ  ทรัพยเอนก 
  รองศาสตราจารย ดร. อุษา  กรทับทิม 
  อาจารยสิริลักษม  หิริโอตัปปะ 
  รองศาสตราจารยเยาวลักษณ  ธันธนาพรชัย
  อาจารยสุทธิพงศ  ภัทรมังกร 
  อาจารยสิริชัย  โชคชัยสัมฤทธ์ิ 
  อาจารยอาภาภรณ  เทพวนาประสิทธ์ิ 
  อาจารยรุจน ี รัตนภิญโญพงษ   
  อาจารยนริศรา  เทพานนท 


