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คำนำ

สำนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั   ไดดำเนนิการจดัทำ
หนังสือชุดใหมนี้ขึ้น เพื่อสำหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีม่วีตัถปุระสงคในการพฒันาผเูรยีนใหมคีณุธรรม
จรยิธรรม มสีตปญญาและศกัยภาพในการประกอบอาชพี  การศกึษาตอและสามารถดำรงชวีติ
อยูในครอบครัว ชุมชน สังคม ไดอยางมีความสุขโดยผูเรียนสามารถนำหนังสือเรียนไปใชใน
การเรยีนการสอนดวยวธิกีารศกึษาคนควาดวยตนเอง ปฏบิตักิจิกรรมรวมทัง้ทำแบบฝกหดัเพือ่
ทดสอนความรคูวามเขาใจในสาระเนือ้หา โดยเมือ่ศกึษาแลวยงัไมเขาใจ สามารถกลบัไปศกึษา
ใหมได   ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจากศึกษาหนังสือเรียนนี้ โดยนำความรูไป
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุม ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออื่นๆ

ในการดำเนนิการจดัทำหนงัสอืเรยีนตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดรบัความรวมมอืทีด่จีากผทูรงคณุวฒุแิละผเูกีย่วของหลายทาน
ชวยกันคนควาและเรียบเรียงจากประสบการณและเนื้อหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่
สอดคลองกับหลักสูตรและเปนประโยชนตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง   สำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา   คณะผู
เรยีบเรยีง ตลอดจนคณะผจูดัทำทกุทาน ทีไ่ดใหความรวมมอืดวยด ีไว ณ โอกาสนี้

สำนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั หวังวาหนงัสอืเรยีน
ชุดนี้จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความ
ขอบคุณยิ่ง

สำนกังาน กศน.
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คำแนะนำในการใชหนังสือเรียน

หนังสือสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) เปน
หนงัสอืเรยีนทีจ่ดัทำขึน้สำหรบัผเูรยีนทีเ่ปนนกัศกึษานอกระบบ

ในการศกึษาหนงัสอืสาระความรพูืน้ฐาน รายวชิาภาษาองักฤษในชวีติประจำวนั (พต
21001) ผเูรยีนควรปฏบิตัดิงันี้

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสำคัญ    ผลการเรียนรูที่
คาดหวงั และขอบขายเนือ้หาของรายวชิานัน้ๆ โดยละเอยีด

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียดและทำกิจกรรมตามที่
กำหนด  แลวตรวจสอบกันแนวตอบกิจกรรมที่กำหนด  ถาผูเรียนตอบผิดควร
กลับไปศึกษาและทำความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจกอนที่จะศึกษาเรื่อง
ตอๆไป

3. ปฏบิตักิจิกรรมทายเรือ่งของแตละเรือ่ง เพือ่เปนการสรปุความร ูความเขาใจของ
เนือ้หาในเรือ่งนัน้ๆอกีครัง้  และการปฏบิตักิจิกรรม ของแตละเนือ้หาแตละเรือ่ง
ผเูรยีนสามารถนำไปตรวจสอบกบัครแูละเพือ่นๆทีร่วมเรยีนในรายวชิาและระดบั
เดยีวกนัได

4. แบบเรยีนเลมนีม้ ี5 บท คอื
บทที ่1 การใชภาษาทาทางในการสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน

(Language in Daily Life)
บทที ่2 คณุรสูกึอยางไร (How do you feel?)
บทที ่3 คณุคดิอยางไร (What do you think?)
บทที ่4 รปูแบบประโยคในภาษาองักฤษ ( Types of English Sentence)
บทที ่5 อดตีกาล (Past Tense)
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สาระสำคัญ
สงัคมโลกทกุวนันีม้กีารตดิตอสือ่สารกนัอยางกวางขวาง  ไมวาจะเปนการตดิตอดวย

ตนเองหรอืตดิตอทางโทรศพัท  ทางอนิเทอรเนต็  ภาษาองักฤษเปนภาษาสากลทีส่ำคญั  ซึง่คน
สวนใหญในโลกใชในการตดิตอสือ่สารรองลงมาจากภาษาจนีอยางไรกต็ามแมวาภาษาองักฤษจะ
เปนภาษาที่จำเปนในยุคปจจุบัน  แตก็มิไดหมายความวาทุกคนจะรูและเขาใจภาษาอังกฤษได
ทัง้หมด  การสนทนาโดยใชภาษาทาทางประกอบจงึเปนเรือ่งจำเปนอกีอยางหนึง่ทีจ่ะชวย ใหคู
สนทนา เขาใจและสือ่ความหมายในชวีติประจำวนัได

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผูเรียนสามารถฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ  โดยใช

สถานการณจำลองและ/หรือสื่อที่เหมาะสม

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่ 1 การทกัทายและการกลาวลา (Greeting and leave Taking)
เรือ่งที ่ 2 การแนะนำตนเองและผอูืน่ (Introducing yourself and others)
เรือ่งที ่ 3 การใหและการสอบถามขอมลูสวนตวั  (Sharing Personal Data)
เรือ่งที ่ 4 การใชภาษากาย (Body language)
เรือ่งที ่ 5 การพดูโทรศพัท (Telephone conversation)

บทที ่ 1
การใชภาษาในการสือ่ความหมายในชวีติประจำวนั

(Language in Daily Life)
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ตามปกติในชีวิตประจำวัน เมื่อเราพบผูคนในที่ตางๆ เราจะตองมีการทักทายและ
กลาวลากันใหเหมาะสมตามโอกาส ในภาษาอังกฤษมีวิธีการทักทาย (Greeting) และกลาวลา
(Leave taking) กนัอยางไรบาง

1. การทักทาย  (Greeting)  ถาเปนคนที่คุนเคยและสนิทสนมกัน มักจะใชคำวา
Helloหรอื Hi ซึง่แปลวาสวสัด ีแตการทกัทายอยางเปนทางการสำหรบัผไูมคนุเคย
กัน หรืออยูในสถานภาพที่แตกตางกัน เชน เจานายกับลูกนอง ครูกับลูกศิษย
จะใชคำวา Good morning. (สวัสดีตอนเชา) Good afternoon. (สวัสดีตอน
กลางวนั) และ Good evening. (สวสัดตีอนเยน็) ตอดวยคำทกัทายวา How are
you? (คณุสบายดหีรอื) ซึง่คสูนทนากจ็ะตอบและถามกลบัในทำนองเดยีวกนั

Situation 1

 

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

เรือ่งที ่ 1 การทักทายและการกลาวลา
(Greeting and Leave Taking)
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Situation 2

 

Wichai :  Hi, Mana.
Mana :  Hi, Wichai. How are you?
Wichai :  I'm fine, thanks. And you?
Mana :  Fine, thanks.
ในสถานการณนี้ วิชัยกับมานะเปนเพื่อนกัน เมื่อพบกันก็สอบถามทุกขสุขซึ่งกัน

และกนั เชนเดยีวกนั

Situation 3

 

Suda :  Good morning, Miss Kaewta.
Kaewta :  Good morning, How about your homework?
Suda :  I've done all. I'll hand you now.
ในสถานการณนี้ สุดาพบครูแกวตาก็ทักทายวาสวัสดี(ตอนเชา) ครูแกวตาก็กลาววา

สวัสดี (ตอนเชา) เพื่อทักทายตอบและถามเรื่องการบาน ซึ่งสุดาก็ตอบวาทำเสร็จแลว และจะ
สงครูเดี๋ยวนี้
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สำหรบัชวงเวลาของการกลาวคำทกัทายในภาษาองักฤษ แบงออกไดเปน 3 ชวงดงันี้
Good morning.
ใชคำทกัทายในตอนเชา ตัง้แตเวลา 06.00 น.  ถงึตอนเทีย่งวนั 12.00 น.
Good afternoon.
ใชคำทกัทายในตอนหลงัเทีย่งวนั ตัง้แตเวลา 13.00 น. ถงึกอนพระอาทติยตก
Good evening.
 ใชคำทกัทาย หลงัเวลา 17.00 น. หรอืหลงัดวงอาทติยตกเปนตนไป

สำนวนที่ใชสอบถามทุกขสุขวาเปนอยางไรบางเมื่อพบกัน ในภาษาอังกฤษ
นยิมใช หลายสำนวน ดวยกนั   เชน

How are you?
How are you today? สบายดไีหม / เปนอยางไรบาง
How are you doing?
How have you been? สบายดีไหม/เปนอยางไรบาง

(ใชในกรณีที่ไมไดพบเจอกันเปนเวลานาน)

นอกจากนี ้ ยงัมสีำนวนทีใ่ชกนัอกี  ดงันี้
How is it up? (How's it up?) หมูนี้เปนอยางไร
What is up? (What's up?)
สำนวน How are you? ใชทกัทายอยางเปนทางการ สวนสำนวนอืน่ๆ ใช

ทกัทายอยางไมเปนทางการ

สำนวนทีใ่ชตอบรบัถงึการสอบถามทกุขสขุวาเปนอยางไรเมือ่พบกนั  เชน
Fine, thank you. And how are you? สบายด ีขอบคณุแลวคณุละ
Very well, thanks. How about you? สบายดมีาก ขอบคณุแลวคณุละ
Great, thanks. How about you?
So so. กเ็รือ่ย ๆ นะ
I'm quite well, thank you. And you? สบายดนีะ ขอบคณุ แลวคณุละ
Not quite well, I have a cold. And you?ไมสบายนกั เปนหวดั แลวคณุละ
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 กจิกรรม
เมือ่ผเูรยีนศกึษาเนือ้หารายละเอยีดเรือ่งการทกัทายแลวใหฝกปฏบิตัแิละทบทวน
 ดงัตอไปนี้
1. ใหจบัคฝูกสนทนา โดยแสดงบทบาทสมมตุดิงันี้

1.1 เปน Suda กบั Malee ตาม Situation 1
1.2 เปน Wichai กบั Mana ตาม Situation 2
1.3 เปน Suda กบั kaewta ตาม Situation 3

2. ใหฝกเขยีนบทสนทนาทัง้ 3 Situation อยางละ 2 บท โดยใหกำหนดชือ่คสูนทนา
ดวย ตนอง และใชสำนวนทีแ่ตกตางกนั
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2. การกลาวลา (Leave Taking) โดยปกต ิกอนจะจบสิน้การสนทนาตามมารยาท
และธรรมเนียมปฏิบัติของคนทั่วโลก ไมวาจะเปนประเทศใดก็ตาม สิ่งสำคัญ
ประการหนึง่ทีไ่มสามารถ ละเลยได คอื การกลาวลา (Leave Taking) โดยทัว่ไป
สำนวนทีใ่ชในการกลาวลา ไดแก Good bye, Bye แปลวา ลากอน

นอกจากนี้ยังมีสำนวนที่ใชในการกลาวลาอื่น ๆ อีก  ซึ่งจะใชตามสถานการณ
ตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ เชน

See you. แลวเจอกันใหม
See you later. แลวพบกันใหม
So long. ลาที(คนสนิท)
I'll be seeing you. แลวคอยพบกันใหม
Good day. กลาวลาตอนกลางวนั
Good night. กลาวลาตอนกลางคืน

Situation 1

 

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

See you tomorrow. แลวพบกันวันพรุงนี้
See you next year. ไวพบกันปหนา
See you on Sunday. แลวพบกนัวนัอาทติย

การบอกลาในกรณทีีม่ธีรุะสำคญัทีจ่ะตองขอลากลบักอน  ใชสำนวนดงันี้
I'd better be on my way. จำเปนจะตองไปแลว
I'll be back. เดีย๋วฉนัจะกลบัมา

Situation 2

 

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

การกลาวลาคสูนทนา เพือ่แสดงความหวงใย ใชสำนวนดงันี้
Take care. ดูแลตัวเองใหดีนะ
Take care of yourself.

การบอกลาคสูนทนาทีก่ำลงัจะไปงานเลีย้งหรอืไปเทีย่ว ใชสำนวนดงันี้
Have a good time. ขอใหมีความสุขนะ
Have a nice time.
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Have a pleasant trip. เดินทางใหสนุก/ปลอดภัยนะ
Have a nice trip.
Have a good holiday. ขอใหสนุกสนานในวันหยุดนะ
Have a nice holiday.

Situation 3

 

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

Situation 4
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Wichai :  Hi, Malee.
Malee :  Hi, Wichai. What's up?
Wichai :  Very well, thanks. How about you?
Malee :  Fine, thanks. I'll go to chiangmai to see the little panda.
Wichai :  How nice!
Malee :  I've to go now. I'll buy something at the department store. Bye
Wichai   :  Have a good time.

การบอกลาหรอือวยพรคสูนทนาทีจ่ะเขาสอบหรอืเสีย่งโชค ใหใชสำนวนดงันี้
Good luck. ขอใหโชคดี

การบอกลาคสูนทนาในกรณทีีต่องจากกนัไปไกล ใหใชสำนวนดงันี้
Don't forget me. อยาลืมฉันนะ
Forget me not.
Don't forget to write. อยาลืมเขียนจดหมายสงขาวถึงกันนะ
Drop me a line.  เขยีนจดหมายมาบางนะ

การบอกลาคสูนทนาทีม่าเยีย่มบาน ใหใชสำนวนดงันี้
Please come again. โปรดแวะมาอีกนะ
We look forward to see you again.       พวกเรารอคอยทีจ่ะพบคณุอกีนะ

Situation 5
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Mana : When will you leave for England?
Wichai : Next week. You can visit me if you have time.
Mana : I love to. Have you already prepared all things?
Wichai : Yes. I'll go to say goodbye to all of my cousins during these days

I'm afraid I have to go now. Bye.
Mana : Don't forget to write.

ขอสังเกต
คำศพัทและสำนวนทีส่ำคญัในเรือ่งนี ้คอื

1. to accompany เปนคำกรยิา (Verb) หมายถงึ ไปดวยกนั
2. pleasure เปนคำนาม (Noun) หมายถงึ ความพงึพอใจ
3. pleasant เปนคำคณุศพัท (Adjective) หมายถงึ เปนทีพ่งึพอใจ
4. to look forward to เปนสำนวนทีต่องตามดวยกรยิา ing (V.ing) เทานัน้

  (to look forward to + V.ing) หมายถงึ ตัง้ตารอ
5. to leave for เปนคำกรยิา หมายถงึ เดนิทางไปยงั.....

 ถาใช to leave โดยไมม ีfor หมายถงึเดนิทางจากทีห่นึง่ไปยงัทีอ่ืน่
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กิจกรรม
1. ใหผูเรียนฝกพูดและเขียนคำกลาวลาในแตละสถานการณ

 เพือ่จะไดนำไปใชได ถกูตองและเหมาะสม
2. ใหทำแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise 1 Choose the best answer.

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

 ___________ (5)____________.
Toy :  See you later.

1. a. Hi.
b. Hi. Jaew.
c. Good morning.
d. Good morning, Jaew.

2. a. Very well.
b. Very well, thank.
c. Very  well, thanks.
d. Very well, Toy.

3. a. How does your work.
b. How about your work?
c. How do you do your work?
d. How are you doing your work?
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4. a. How nice!
 b. How good!
c. How's that!
d. How about!

5. a. Bye.
b. See you.
c. Good luck.
d. I'll be back.

Exercise 2 Choose the best answer.

1. Pom : Hi, Jun. How's life?
 Jun : ________________.

a.  I'm fine, thank you.
b.  Very well, thanks, and you?
c.  Fine, thanks.
d.  Nothing to complain.

 2.    Nooch  :  ____________________.
        Lak       :  I'm O.K.

a. Good morning, Madam. How are you keeping?
b. Good morning, Miss Lak. How are you today?
c. Hello, lady .How are everything?
d. Hello, Lak .How are you doing?



หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน  รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (พต21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน14

3.    Ton         :  What's wrong with you, Sommai?
       Sommai  :  _______________________

a. I'm not so well. I catch a cold.
b. I'm O.K. I'll go to see the doctor.
c. Nothing to complain. I have a toothache.
d. So, so. My leg is broken.

4.    Tui     :  My mother is waiting for me at the bus stop. I have to go now, bye!
       Kaew :  ___________________________

a. See you.
b. Take care.
c. Have a good time.
d. Please come again.

5.    Mr.Ya            :  I'm sorry. I have to leave for Chiangmai now. Goodbye!
       Miss Pattana  :  __________________________________________

a. See you later.
b. Please come again.
c. Have a nice trip.
d. Take good care of yourself.
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เมือ่คนพบกนัครัง้แรก การแนะนำตนเองใหบคุคลอืน่รจูกัเปนสิง่สำคญัและจำเปนกอน
จะสนทนาพูดคุยกันในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งการแนะนำตนเองและผูอื่นในภาษาอังกฤษ มีสำนวนที่
ใชกนั ดงันี้

1. การแนะนำตนเอง (Introducing Yourself) ในการแนะนำตนเองใหผูอื่นรูจัก
จะเริม่ตนดวยการกลาวทกัทายและแนะนำตนเองดวยสำนวนตาง ๆ ดงันี้

Hello. My name is       (ชือ่ของผพูดู)
(สำหรบัผทูีอ่ยใูนสถานะเดยีวกนั เชน เปนนกัศกึษาดวยกนั เปนตน)
Hi. I'm (ชื่อของผูพูด) (สำหรบัผทูีอ่ยใูนวยัเดยีวกนั)
Good morning. My name is (ชือ่ของผพูดู) สวัสดีฉัน/ผม/

ดิฉันชื่อ____
Good morning. I'm (ชือ่ของผพูดู  ) (สำหรับการพูดคุยอยาง

เปนทางการ)

หากตองการบอกชือ่เลนใหทราบดวยกอ็าจพดูวา
Hello. My name is   (ชือ่ของผพูดู)  and my nickname is (ชือ่เลนของผพูดู)

เมือ่กลาวแนะนำตวัแลว คสูนทนาจะตอบวา
It's nice to meet you.
Nice to meet you. ยนิดทีีไ่ดจจูกัคณุ
I'm glad to meet you.
I'm glad to see you.

เรือ่งที ่2 การแนะนำตนเองและผูอื่น
(Introducing Yourself and Others)
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Situation 1

 

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

Situation 2

 

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

 กจิกรรม
1. ใหผเูรยีนจบัคสูนทนา โดยแสดงบทบาทสมมตุดิงัตวัอยางทัง้ 2 สถานการณ
2. ใหฝกเขยีนบทสนทนาทัง้ 2 Situations โดยใหกำหนดชือ่ผสูนทนาดวยตนเอง
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2. การแนะนำผูอื่น (Introducing Others) ในสภาพความเปนจริงของสังคม การ
พบปะสังสรรค ระหวางกลุมเพื่อนหรือบุคคลที่ทำงานในที่เดียวกันตองเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
การแนะนำ บคุคลอืน่ใหรจูกักนัจงึเปนเรือ่งปกตทิีเ่กดิขึน้อยเูสมอในสงัคมของชาวตะวนัตกและ
ถอืเปนธรรมเนยีมปฏบิตั ิวาหากจะพดูคยุระหวางบคุคลทีไ่มรจูกัจะตองไดรบัการแนะนำใหรจูกั
กนัเสยีกอน

ยกตวัอยางเชน สดุาตองการแนะนำใหมาลรีจูกักบัสวุฒัน สดุาตองกลาวแนะนำ
ดังนี้

Suda : Malee, this is Suwat. Suwat, this is Malee
(มาลนีีค่อืคณุสวุฒัน คณุสวุฒันนีค่อืคณุมาล)ี

นอกจากนี ้ยงัมสีำนวนทีส่ามารถใชกลาวแนะนำใหบคุคลรจูกัอกี เชน
Suwat, I'd like to introduce you Miss Malee.
(สวุฒัน ผมขอแนะนำใหคณุรจูกัมาล)ี
Suwat, let me introduce Miss Malee to you.
(สวุฒัน ผมขออนญุาตแนะนำใหคณุรจูกัมาล)ี
Suwat, this is my friend, Miss Malee.
(สวุฒัน นีค่อืเพือ่นของผม คณุมาล)ี

เมื่อมีการแนะนำใหบุคคลหนึ่งรูจักกับอีกบุคคลหนึ่ง ผูที่ไดรับการแนะนำจะ
ทกัทายกลบัวา

How do you do? Nice to meet you. สวสัด ียนิดทีีไ่ดรจูกั
Glad to meet you.

และคูสนทนาก็จะกลาววา
How do you do?  Nice to meet you, too. สวัสดี

Glad to meet you. ยนิดทีีไ่ดรจูกั
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ตวัอยางบทสนทนาในการแนะนำผอูืน่ในสถานการณตาง ๆ ดงันี้
Situation 1

 

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

Situation 2

 

Wichai :  Mana, this is Malee, my friend.
Mana :  How do you do, Miss Malee?
Wichai :  How do you do? Nice to meet you, too.
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กิจกรรม
ใหผูเรียนทำแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise     Fill in the blank with correct expression.

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

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

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

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

5. Miss Agner : Mrs. Johnson, may I introduce you Mr. Anderson.
Mrs.Johnson : _______________________________________
Mr.Anderson : _______________________________________
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เมื่อคูสนทนาไดทักทายแลวก็จะมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน
การสอบถามขอมลูสวนตวัถอืไดวาเปนการทำความรจูกักนัใหมากขึน้ ขอมลูสวนตวัจะประกอบ
ดวย ชือ่ นามสกลุ ชือ่เลน วนัเดอืน ปเกดิ อาย ุสญัชาต ิทีอ่ย ูครอบครวั อาชพี งานอดเิรก ฯลฯ

1. การถามชือ่
A : What's your name? คุณชื่ออะไร
B : My name is    (ชือ่ผตูอบคำถาม),

หรอื   I'm     (ชือ่ผตูอบคำถาม)
2. การถามชือ่บคุคลที ่ 3

 A : Who's that? นั่นใคร
 B : He/She is (ชือ่ของบคุคลนัน้ ๆ.

3. การถามวัน/เดือน/ปเกิด
A : When were you born? คุณเกิดเมื่อไร
B : I was born on Oct 24, 1987.

(กรณทีีบ่อกวนัเกดิดวย ใหใช Preposition on)
I was born in June, 1987.
(กรณบีอกเฉพาะเดอืนเกดิใหใช Preposition in)

4. การถามสวนสูง/น้ำหนัก
A  : How tall are you? คุณสูงเทาไร
B : I'm 175 centimeters tall. ฉนัสงู 175 ซ.ม.
A : How much do you weight? คุณหนักเทาไหร
B : I weight about 60 kilograms. ฉนัหนกั 60 กโิลกรมั

5. การถามสัญชาติ
A : What is your nationality? คุณมีสัญชาติอะไร
B : I'm Thai. ฉันสัญชาติไทย

I'm Canadian ฉันสัญชาติแคนาดา
 I'm American ฉันสัญชาติอเมริกัน

เรือ่งที ่3 การใหและสอบถามขอมูลสวนตัว
(Sharing Personal Data)
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 6. การถามที่อยู
 A : Where do you live? คณุอาศยัอยทูีไ่หน
B : I live on Sukhumvit Road. (ชือ่ถนนใช Preposition “on”)

I live at 4 Sukhumvit Road.
(กรณมีเีลขทีข่างบานและชือ่ถนนใหใช Preposition “at”)
I live in Chiangmai. ชือ่จงัหวดั ชือ่เมอืง
I live in Bangkok. ชือ่ประเทศ
I live in Thailand. ใหใช Preposition “in”)

 7. การสอบถามสถานที่ทำงาน
A : Where do you work? คุณทำงานที่ไหน
B : I work in ABC Company. ฉนัทำงานทีบ่รษิทั ABC
A : What company do you work for?คณุทำงานทีบ่รษิทัไหน
B : I work for ABC Company. ฉนัทำงานทีบ่รษิทั ABC

 8. การถามอาชีพการทำงาน
A : What do you do? คุณทำอะไร
B : I'm a teacher. ฉนัเปนครู
A : I'm a doctor. ฉนัเปนหมอ

a
    คำตอบ คอื I'm (ชื่ออาชีพ).

an
 9. การถามถึงสมาชิกในครอบครัว

A : How many sisters and brothers do you have?
คุณมีพี่นองกี่คน

B : I have 2 sisters and a brother.
ฉนัมพีีส่าวสองคนและนองชาย1 คน

A : How many persons are there in your family?
ในครอบครัวคุณมีกี่คน

B : There are 5 persons in my family.
ในครอบครวัของฉนัม ี5 คน

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

number is 081-8331140. My e-mail is (e-mail address ของแตละ
บุคคล).
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ขอสังเกต
การออกเสียงอานหมายเลยโทรศัพท จะอานทีละตัว ยกเวนเลขที่ซ้ำกัน จะใช คำวา
Double ซึง่หมายเลข 0 จะใชคำวา oh แทนกไ็ด เชน
081-8351140 อานวา oh - eight - one - eight - three - five - double one -four - oh
02-3806871   อานวา oh - two - three - eight - oh - six - eight - seven - one

Situation 1

 
 

   

 

    

 

Where do you work? I work in ABC
Company.
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Situation 2
 

 

   

 

    

 

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

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

How many persons are
there in your family? There are 5 persons

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

ภาษากาย หมายถงึการเคลือ่นไหวในลกัษณะตาง ๆ ของรางกายทีแ่สดงใหเหน็ถงึสิง่
ที่เรารูสึกหรือคิด การใชภาษากายมีความแตกตางกันในแตละเชื้อชาติ ภาษาในเรื่องของการ
แสดงทาทางไดแกทางสายตา การสมัผสัและการสือ่สารทีไ่มใชคำพดู แตกตางไปตามวฒันธรรม
ของแตละประเทศ จากการวนิจิฉยัของนกัจติวทิยา มหาวทิยาลยัออกฟอรด ของDr. Peter Collett
ในหนังสือ Foreign Bodies ไดศึกษาความแตกตางของการใชลักษณะทาทางเมื่อรูสึก
ตืน่เตนหรอืแสดงอาการสบประมาท สวนชาวอติาล ีกรกี ฝรัง่เศส สเปน และโปรตเุกส จะแสดง
ลกัษณะทาทางเพือ่ตองการเนนในสิง่ทีพ่วกเขาพดูหรอืตองการใหผอูืน่หนัมาสนใจ แมกระทัง่
เมือ่อยใูน ความเงยีบ มอืของพวกเขากจ็ะวนุวายอยกูบัการสงขอความดวยการสงสญัญาณตาง ๆ

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

(ภาพเหลานี้คือตัวอยางของการใชภาษากาย
ซึ่งนำมาใชโดยผูคนที่อยูในประเทศที่ใชภาษาองักฤษเปนสือ่กลาง)

 

    

 

What time is it?                                                   I don't know
(เวลาเทาไหรแลว)                                                 (ผมไมทราบ)

เรือ่งที ่4  การใชภาษาทางกาย
(Body Language)
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Wish me luck!    (ขอใหฉนัโชคด)ี

 

    

 

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

 

    

 

                 Show affection in public                    Indicate that you don't understand something
            (แสดงความรกัในทีส่าธารณะ)       (แสดงอาการวาไมเขาใจ)
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                              Victory                                               go up
               (สญัลกัษณของชยัชนะ)                   (เดนิขึน้ไป)

Examples of Body Language
(ตัวอยางของภาษาทาทาง)

sitting with legs crossed, foot kicking slightly boredom
(นัง่ไขวหาง เตะเทาไปมาเลก็นอย) (แสดงอาการเบื่อ)
hand to cheek (เอามือเทาคาง) thinking (กำลงัใชความคดิ)
touch, slightly rubbing the nose lying, doubt, rejection
(เอามอืแตะจมกูแลวถเูบา ๆ) (โกหก, สงสยั, ปฎเิสธ)
tapping or drumming fingers impatience
(ใชนิ้วมือเคาะเปนจังหวะ) (กระสับกระสาย)

NONVERBAL BEHAVIOR
(พฤติกรรมที่ไมไดใชคำพูด)

INTERPRETATION
(ความหมาย)
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In your country (ในประเทศของคณุ)
1. What gestures do you use to call a waiter in the restaurant?

(ใชทาทางอยางไรเมื่อจะเรียกพนักงานเสิรฟในรานอาหาร)
Ans. Wave ours hands.
(ตอบ โบกมอื)

2. What gestures do you use to indicate, “Yes”  or  “No”?
(ใชทาทางอยางไรเมือ่จะตอบรบัหรอืตอบปฎเิสธ)
Ans. Nod when refers "Yes" and shake one's head when we refers “No”.
(ตอบกมศรีษะเมือ่ตองการตอบวา"ใช" และสัน่หวัเมือ่ตองการตอบวา "ไมใช"

3. How much eye-contact is there between people talking to each other?
(มีการสื่อสารกันทางสายตามากนอยแคไหนเมื่อพูดคุยกัน)
Ans. They will gaze one another.
(ตอบ เขาตางมองตากัน)

4. How much eye-contact is there between strangers passing each other in the
street?
(มกีารสือ่สารกนัทางสายตามากนอยแคไหน เมือ่คนแปลกหนาเดนิสวนกนับน
ถนน)
Ans. They don't look at one another.
(ตอบ เขาไมมองหนากัน)

5. Do people stand close enough to touch when they are speaking?
(คนเรายืนใกลกันจนสัมผัสกันไดตอนที่พูดคุยกันหรือไม)
Ans. Yes, they do.
(ตอบ ใช)

6. Do people walk arm in arm in public?
(คนเราเดินเดี่ยวแขนกันในที่สาธารณะหรือไม)
Ans. A few of them do.
(ตอบมีไมกี่คนที่ทำเชนนั้น)

7. Do people show affection in public?
(คนเราแสดงความรูสึกรักใครในที่สาธารณะหรือไม)
Ans. Some of them do.
(ตอบบางคนทำเชนนั้น)
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กิจกรรม
1. ใหผฝูกใชภาษากายเพือ่แสดงความหมายตาง ๆ
2. ใหผเูรยีนชมวดีทีศัน เรือ่ง Our Town  Discovery
3. ใหทำแบบฝกหัดตอไปนี้

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

a. I don't know b. I know the answer.
c. Wish me luck! d. This smells terrible.
d. What time is it? f. I can't hear you.
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Exercise 2 Match the hand signals with the instructions.

   

   

 

…….1.  Let's go up.
…….2.  Let's go down.
.........3.  Are you O.K.?  I'm O.K.
.……4.  You'll be killed.
…….5.  I can't breathe. I'm running out of air.
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การตดิตอสือ่สารทางโทรศพัทเปนวธิกีารทีส่ะดวกและรวดเรว็ การรบัและพดูโทรศพัท
โดยใชภาษาอังกฤษดวย สำนวนที่ถูกตองและชัดเจนตรงตามความตองการของผูพูดจะชวย
ใหสือ่สารไดเขาใจตรงกนัตามวตัถปุระสงค  ผเูรยีนจงึตองศกึษาคำศพัท สำนวนและประโยค
ภาษาองักฤษในการสนทนาทางโทรศพัทใหเขาใจและนำไปใชในแตละสถานการณไดอยางเหมาะสม

กอนอื่นเราตองทราบวิธีการใชโทรศัพทประเภทตาง ๆ ที่มักจะใชในชีวิตประจำวัน
มีดังนี้

1. โทรศพัทบานหรอืสำนกังาน (home or office telephone) การใชโทรศพัท ทีต่ดิตัง้
อยทูีบ่านหรอืสำนกังานเพือ่ตดิตอกบับคุคลตาง ๆ นัน้ มวีธิกีารใชดงันี้

   

                       Lift handset.                                  Listen for dial tone.
                   (ยกหโูทรศพัทขึน้)                       (ฟงเสยีงสญัญาณ)

   

         Dial number.                                           Speak when connected.
                 (กด/หมนุหมายเลข)                      (พดูเมือ่มผีรูบัสาย)

เรือ่งที ่5 การพูดโทรศัพท
(Telephone Conversation)
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Replace handset. (วางหโูทรศพัท)

ผูเรียนคงเขาใจวิธีการใชโทรศัพทบานหรือสำนักงานซึ่งใชไดไมยาก    หลายคนคง
คนุเคย กบัการใชโทรศพัทประเภทนีอ้ยแูลว

2. โทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile phone หรือ cell phone) ในปจจุบันจะเห็นไดวา
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่หรือที่เรามักเรียกกันวา “มือถือ” เปนไปอยางแพรหลาย ผูเรียนเกือบ
ทกุคนคงจะคนุเคยกบัการใชโทรศพัทเคลือ่นทีอ่ยแูลว ลองมาทบทวนอกีทหีนึง่วาใชอยางไร

   

 Ensure the phone is switch on and in service.                       Enter the phonenumber.
(ตรวจสอบใหแนใจวาเปดโทรศพัทมอืถอืแลว        (กดหมายเลขโทรศพัท)
                      และใชการได)

   

                      Press dial key.                   Speak when connected.
             (กดปมุตอสายโทรศพัท)                     (พดูเมือ่มผีรูบัสาย)
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                   Press end key.                                   Press dial key to answer the phone call.
                  (กดปมุวางสาย)                               (กดปมุตอสายเมือ่ตองการรบัโทรศพัท)

3. การใชโทรศพัทสาธารณะ  ในปจจบุนัโทรศพัทสาธารณะมอียทูัว่ไปในทีต่าง ๆ
เปนจำนวนไมนอย ผูเรียนคงเคยใชโทรศัพทสาธารณะมาแลว ลองทบทวนดูวาไดทำตาม
ขั้นตอนเหลานี้หรือไม

   

        Lift handset.                                                      Insert coins.
    (ยกหโูทรศพัทขึน้)                                               (หยอดเหรยีญ)

   

Listen for dial tone.                                      Dial number.
(ฟงเสยีงสญัญาณ)             (กดหมายเลข)
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 Speak when connected.                         Insert more coins if warning sign shows.
    (พดูเมือ่มผีรูบัสาย)        (เตมิเหรยีญเพิม่หากมสีญัญาณเตอืนวาเงนิจะหมด)

   

      Replace handset.                                           Removed unused coins.
      (วางหโูทรศพัท)                                         (หยบิเหรยีญทีไ่มไดใชคนื)
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คำศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับการใชโทรศัพท
Word Study

คำศัพท การอานออกเสียง ความหมาย
telephone

telephone call
telephone number
extension
extension number
ring
phone card
card phone
oversea call
telephone booth
telephone box
public phone
mobile phone
cell phone
telephone book
telephone directory
telephone operator

telephone bill
telephone receipt
hot line
house phone

เทลละโฟน

เทลละโฟน คอล
เทลละโฟน นมัเบอะ
อิคสเทนชัน
อคิสเทนชนั นมัเบอะ
รงิ
โฟน คารด
คารด โฟน
โอเวอะซ ีคอล
เทลละโฟน บธู
เทลละโฟน บอคซฺ
พบัลคิ โฟน
โมไบล โฟน
เซลโฟน
เทลละโฟน บคุ
เทลละโฟน ไดเรคทะรี
เทลละโฟน
ออพพะแรเทอะ
เทลละโฟน บลิ
เทลละโฟน รซีที
ฮอท ไลนฺ
เฮาซ ฺโฟน

เครือ่งรบัโทรศพัท,
ตดิตอทางโทรศพัท
การตดิตอทางโทรศพัท
หมายเลขโทรศพัท
ตอ
หมายเลขตอ
เสยีงกริง่โทรศพัท
บตัรโทรศพัท
โทรศพัทแบบใชบตัร
โทรศพัทขามประเทศ
ตโูทรศพัท
ตโูทรศพัท
โทรศัพทสาธารณะ
โทรศพัทเคลือ่นที,่
โทรศพัทมอืถอื
สมดุรายนามผใูชโทรศพัท

พนกังานรบัโทรศพัท

ใบแจงคาโทรศพัท
ใบเสรจ็คาโทรศพัท
โทรศพัทสายดวน
โทรศพัทภายใน เชน
โทรศพัทของโรงแรม
ที่พัก ซึ่งสามารถตอผาน
โอเปอเรเตอร เพือ่พดูกบั
แขกที่พักในโรงแรมได
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คำศัพท การอานออกเสียง ความหมาย
ensure
enter
press
lift
handset
insert
dial
tone
connect
replace
unused
coin
speak
speak to
hold on
 leave a message
later on

เอนชัวร
เอนเทอะ
เพรส
ลฟิทฺ
แฮนดฺเซ็ท
อนิเซริทฺ
ไดอัล
โทน
คะเน็คทฺ
ริเพลส
อันยูสทฺ
คอนนฺ
สพีค
สพคี ทู
โฮลด ฺออน
ลฟีว ฺอะ เมสซจิ
เลเทอะ ออน

ทำในแนใจ
ใส
กด
ยก
หโูทรศพัท
เตมิ,หยอด
หมนุหมายเลขโทรศพัท
เสยีง
เชือ่ม, โยง, ตอ
แทนที,่เกบ็เขาที่
ไมไดใช
เหรยีญ
พูด
พดูกบั
ถือสายรอ
ฝากขอความ
ตอมาภายหลงั

สำนวนทีม่กัจะใชในการพดูโทรศพัท มดีงันี้
Sorry, I can't hear. ขอโทษนะคะ / ครบั ดฉินัไมไดยนิเลยคะ / ครบั
Louder, please. กรณุาพดูดงักวานีค้ะ / ครบั
Pardon? ขอโทษวาอะไรนะคะ / ครบั
He's not here now. ขณะนีเ้ขาไมอยคูะ / ครบั
My phone number is…… โทรศัพทของฉันเหมายเลข...........................
Sorry, you've got a worng ขอโทษคะ / ครบั คณุโทรผดิหมายเลขแลว

          number. คะ /   ครบั
A phone line is busy สายโทรศพัทไมวาง
A telephone is out of order โทรศพัทขดัของหรอืเสยี
Who's calling? ใครกำลงัพดู, ใครกำลงัโทรศพัท
just a moment, please. กรุณารอสักครู
just a minutes, please.
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การสนทนาทางโทรศพัท (Telephone conversation)
วธิกีารสนทนาทางโทรศพัทตองใชคำศพัทและสำนวนทีถ่กูตองในกรณตีาง ๆ ดงัเชน

ตัวอยางสถานการณตอไปนี้
Situation 1
กรณทีีเ่ราตองการพดูดวยอย ูณ ทีน่ัน้

 

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

Situation 2
กรณีบุคคลที่เราตองการพูดดวยไมอยู ณ ที่นั้นและไมตองฝากขอความไว แตวาจะ

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

Situation 3
กรณบีคุคลทีเ่ราตองการพดูดวยไมอย ูณ ทีน่ัน้และตองฝากขอความไว

 

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

      กจิกรรม
1. ใหผเูรยีนจบัคสูนทนาตามบทสนทนาและฝกออกเสยีงทัง้ 3 สถานการณ
2. ใหทำแบบฝกหัดตอไปนี้
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Exercise 1 Complete each blank with one of the verbs given.

replace dial listen speak enter
remove ensure lift insert press

1. ____________________ handset
2. ____________________ coins.
3. ____________________ for dial tone.
4. ____________________ number.
5. ____________________ when connected.
6. ____________________ handset after speaking.
7. ____________________ unused coins.
8. ____________________ the phone is switched on.
9. ____________________ the phone number.
10. ____________________ dial key.

Exercise 2 Complete this telephone conversation.

Woman :                 (1)                  This is 02-3184596.
Jack :                 (2)                .
Woman : Sorry,                 (3)                 .
Jack : Oh! I'm Jack Reed.
Woman : Can I                 (4)                   for her, Mr. Reed?
Jack : Yes. Could you tell Pam to             (5)              at 02-5618244.
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Exercise 3 Complete this telephone conversation.

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

and  wanted me to call you back.
Jack : Oh, yes. Jim cannot go to the concert with me this Friday night

because he's a lot of work to finish for tomorrow meeting.
Would you like to go with?

Pam :                 (4)                , but I can't. I have to work late this Friday.
Jack : Oh! That's too bad. Good bye.
Pam :                 (5)                .
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บทที ่ 2
คณุรสูกึอยางไร

(How do you feel ?)

สาระสำคัญ
การติดตอสนทนาสื่อสารระหวางบุคคลในสถานการณตางๆ จะมีความ หลากหลาย

ในอารมณ  เชน  ดใีจ  เสยีใจ  เขาใจ  พอใจ  ไมพอใจ  การใหกำลงัใจ  ความสนใจ และไมสนใจ
เปนตน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพือ่ใหผเูรยีนใชภาษาองักฤษในการแสดงความรสูกึในสถานการณตาง ๆ  ได  เชน  ดใีจ

เสยีใจ  เขาใจ  พอใจ  ไมพอใจ  การใหกำลงัใจ  ความสนใจ  และไมสนใจ เปนตน

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่ 1 ภาพยนตรเรื่องนี้เปนอยางไรบาง

(How about  the  movie ?)
 เรือ่งที ่ 2 คุณสนใจอะไร

(What are you interested in ?)
 เรือ่งที ่ 3 เสียใจดวยนะ

(Sorry to hear that .)
 เรือ่งที ่ 4 ยนิดดีวย
                  (Congratulations!)
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ในการสนทนาโดยทัว่ไป   เมือ่มกีารพดูคยุสอบถามเรือ่งตาง ๆ แลว  การแสดงความ
ชอบ ความไมชอบ หรอืความพงึพอใจ   ความไมพงึพอใจ   เปนเรือ่งธรรมดาและสามารถพบเหน็
ไดโดยทัว่ไป  คำศพัททีใ่ชแสดงอากปักรยิาดงักลาวขางตน  จะประกอบดวยคำตอไปนี้

like = ชอบ
dislike = ไมชอบ
pleasant = พึงพอใจ
pleased
unpleasant = ไมพึงพอใจ

กรณทีีเ่ราชอบ จะใชในรปูประโยคบอกเลา  ยกตวัอยางเชน
I like seafood.                            ฉนัชอบอาหารทะเล
I like to walk to school.             ฉนัชอบเดนิไปโรงเรยีน
I like dogs.                                 ฉนัไมชอบสนุขั

ในกรณทีีเ่ราไมชอบ สามารถเขยีนรปูประโยคเปนประโยคปฏเิสธ โดยใช Verb
to do มาวางไวหลงัประธาน ตามดวย not และนำหนากรยิาแท ยกตวัอยาง เชน

I don't like seafood.                    ฉนัไมชอบอาหารทะเล
I don't like to walk to school.     ฉนัไมชอบเดนิไปโรงเรยีน
I don't like  dogs.                       ฉนัไมชอบสนุขั

และสามารถใชคำวา dis ซึง่เปนอปุสรรค (prefix) เตมิหนาคำกรยิาแท เพือ่ทำเปน
ประโยคปฏเิสธไดเชนกนั เชน

I dislike seafood.                          ฉนัไมชอบอาหารทะเล
I dislike to walk to school.           ฉนัไมชอบเดนิไปโรงเรยีน
I dislike dogs.                               ฉนัไมชอบสนุขั

เรือ่งที ่ 1 ภาพยนตรเรื่องนี้เปนอยางไรบาง
(How about the movie?)
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นอกจากนั้น ยังมีสำนวนที่มักใชในการแสดงความรูสึกพอใจ และไมพอใจอีก
หลายสำนวน เชน

That's great ยอดเยีย่มจรงิๆ
That is bad แยจรงิ
How wonderful! วเิศษมาก
How awful! แยมาก
I am so pleased to hear that ฉนัดใีจทีไ่ดทราบเรือ่งนี้
I am afraid I don't like it. ฉันคิดวาฉันไมชอบ
I love it./ I enjoy it./I like it. ฉันชอบมัน
I am disappointed to see that. ฉันผิดหวังที่เห็นเชนนั้น

ยกตวัอยางเชน  ในสถานการณตอไปนี้
Situation 1

 

Suda : What do you think about the movie?
Malee : I don't like it, it make me unpleasant. And you?
Suda : Wow! For me, I think it's  wonderful. I'm so pleased with this movie.
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Situation 2

 

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

สดุากบัมาลไีปดภูาพยนตรดวยกนั สดุาชอบภาพยนตรเรือ่งนีม้าก เธอดดูวยความสนกุ
สนาน และพอใจกบัเงนิและเวลาทีเ่สยีไป ซึง่แตกตางกบัมาลซีึง่ไมพอใจกบัภาพยนตรเรือ่งนีเ้ลย
สุดาและมาลีสามารถใชสำนวนตอไปนี้ในการพูดได

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

สวนสถานการณที่ 2 มานะและวิชัย ไปดูภาพยนตรดวยกัน เมื่อภาพยนตรจบ มานะ
ก็ถามวิชัย วาเปนอยางไรบาง วิชัยตอบวาใชได แตมานะตอบวาเปนเรื่องจินตนาการมากไป
หนอย เหมาะสำหรบัเดก็ ซึง่มานะกเ็หน็ดวย

ผเูรยีนจะเหน็วา การถามความคดิเหน็จะใชสำนวนวา
What do you think about……………………..?
คุณคิดวา........................เปนอยางไร
 What is your opinion about …………………?
คุณมีความเห็นเกี่ยวกับ.............................วาอยางไร
How is (are)……………………………..?
…………………………..เปนอยางไรบาง
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กิจกรรม
1. ใหผเูรยีนชมวดีทิศัน เรือ่ง What do you think?
2. ใหผเูรยีนทำแบบฝกหดั โดยการเขยีนคำกรยิา  like, dislike, pleased   และ

pleasant เตมิในประโยคทัง้ประโยคบอกเลาและประโยคปฏเิสธ

Exercise 1
Fill in the blank with verb "like" to make affirmative sentences.

1. I………………………a cat.
2. I………………………a mango.
3. I………………………to dance.
4. I…………..……… …..music
5. I……………………… to listen to the radio.

Exercise 2
Change the affirmative sentence from Exercise 1 into negative sentences.

1. I…………….…………a cat.
2. I…………………….…a mango.
3. I……………………..…to dance.
4. I…………..……..… ….music
5. I………………………. to listen to the radio.

Exercise 3
Fill in the blank with the word   pleased or unpleasant.

1. I am……………………….. to meet you today.
2. I am……………………….. to hear that.
3. I am……………………….. to see you.
4. The present you gave me makes me ………………………….
5. The movie is so bored, it makes me………………………………
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โดยทัว่ไป  บคุคลมกัมคีวามสนใจและไมสนใจแตกตางกนัไป  คำศพัททีใ่ชบอกความ
สนใจ คอื คำวา interested ตามดวยบพุบท in ซึง่ประกอบดวยโครงสรางประโยค ดงันี้

ยกตวัอยางเชน
I am interested in dancing. ฉันสนใจเรียนเตนรำ
She is interested in writing เธอสนใจในการเปนนักเขียน
We are interested in playing sports. พวกเราสนใจในการเลนกีฬา

ซึง่ประโยคทีย่กตวัอยางขางตนอยใูนรปูประโยคบอกเลา

ในกรณทีีจ่ะทำรปูประโยคบอกเลาเปนประโยคปฏเิสธ ใหใชคำวา not วางหลงั Verb
to be ซึง่ความหมายจะเปลีย่นเปนสิง่ตรงกนัขามทนัที

ยกตวัอยางเชน
I am not interested in dancing. ฉันไมสนใจในการเตนรำ
She is not interested in writing. เธอไมสนใจในการเขียน
We are not interested in playing sports. พวกเราไมสนใจในการเลนกีฬา

หากจะแสดงความไมสนใจ อาจจะใชสำนวนอืน่ฯ ไดอกี เชน
I don't care (about/that)............... ฉันไมใสใจในเรื่อง........................
I have no idea. ฉันไมมีความคิด/ฉันไมรูเรื่องเลย

เรือ่งที ่2 คุณสนใจอะไร
( What are you interested in?)

Subject + Verb to be + interested in + noun
(คำนามที่แสดงถึงสิ่งที่เราสนใจ)
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ขอใหลองศึกษาสถานการณที่แสดงความสนใจและไมสนใจในเรื่องตางๆดังนี้

Situation 1

   

   

Suda : Hi. Malee, Are you free on Sunday afternoon?
Malee : Is it a special day?
Suda :  No. it's an usual day,    but I would like to ask you to do an

activity.
Malee : What's about it?
Suda : I will take you to a dancing club for an exercise.  I'm interested in

dancing. And you?
Malee : I’m afraid I’m not  I'm interested in playing badminton.

May be, I’ll go with you  next time.
Suda : O.K. Bye.
Malee : Bye. See you.
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Situation 2

 

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

next  week.
Wichai : I'm not interested in English. I'll do the project work in the Social

Development. What topic should I do?
Mana : I have no idea
Wichai : I think I'll take an advise from Miss Kaewta tomorrow
Mana : That's a good idea
Wichai : Thanks. Bye.
Mana : See you.
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กิจกรรม
1. ใหผเูรยีนฝกสนทนาโดยการพดูและเขยีนตามบท Situation ขางตน
2. ใหทำแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise
Read Situation 1 and 2 again, then answer the question.

1. When did situation 1 happened?
____________________________________________________

2. Who likes to dance?
____________________________________________________

3. What is Malee interested in?
____________________________________________________

4. What is Mana doing?
____________________________________________________

5. In which subject will Wichai do the project work?
____________________________________________________
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ในชวีติประจำวนั การแสดงความเสยีใจตอเรือ่งหรอืเหตกุารณทีส่ญูเสยีของบคุคล เปน
มารยาททางสังคมที่พึงปฏิบัติตอกัน ผูพูดจึงตองใชคำพูดและสำนวนที่แสดงความเห็นอก
เห็นใจตอผูสูญเสียที่อยูในอารมณเศราใหผอนคลายและเกิดกำลังใจในการตอสูและดำรง
ชวีิตตอไป

คำพดูและสำนวนทีม่กันยิมใช  ไดแก  คำวา
Sorry.
I'm so sorry.

ยกตวัอยางเชน
มาลเีปนเพือ่นรกักบัสดุา วนัหนึง่มาลไีดรบัทราบขาวจากวนดิาวา คณุพอของสดุาเสยี

ชีวิต  มาลีจึงไดโทรศัพทถึงสุดา เพื่อแสดงความเสียใจตอการสูญเสียคุณพอ การสนทนาจะ
ประกอบดวยถอยคำดงัตอไปนี้

Malee : Hello. Suda, Wanida had just told me that your father  passed away
yesterday morning. I'm so sorry about that.

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

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

 

เรือ่งที ่3 เสียใจดวยนะ
(Sorry to hear that.)
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นอกจากนีย้งัสามารถใชสำนวนคำวา sympathy แสดงความเศราโศกเสยีใจไดดวย  เชน
It's my sympathy to hear that your father  passed away.
I deeply regret.

นอกจากแสดงความเสียใจ ยังสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจ ปลอบใจและให
กำลงัใจในโอกาสตางๆ ซึง่สำนวนทีม่กัจะใช ไดแก

Don't worry. ไมตองกงัวล
Cheer up. สูๆ
Take it easy. ใจเย็นๆไว
Relaxed. ทำใจใหสบาย
You will be fine. เดีย๋วกด็เีอง
Well done. ทำไดดีมาก
You did a good job. ทำไดดีมาก

ลองศึกษาสถานการณกรณีตัวอยางตางๆ และพยายามทำความเขาใจวีการใชสำนวน
ตาม สถานการณนัน้ๆ

Situation 1

 

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

the content.
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Mana : Take it easy. I can explain and summarize some content to you this
evening.

Malee    : Thanks a lot for your kindness.
Mana     : Don't mention it.

Situation 2

 

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

ในสถานการณที ่2 เปนการแสดงความดใีจหรอืความยนิดใีนโอกาสตางๆซึง่มสีำนวนที่
เกีย่วของ เชน

Bravo! ไชโย
Congratulations! ยนิดดีวย
Well done ทำไดดีมาก
Happy Birthday สุขสันตวันเกิด
Merry Christmas สุขสันตวันคริสตมาส
Happy New Year สุขสันตวันปใหม

etc.
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กิจกรรม
1. ใหผเูรยีนจบัคสูนทนา โดยแสดงบทบาทสมมตดิงัตวัอยาง ทัง้ 2 สถานการณ
2. ใหฝกเขยีนบทสนทนาทัง้ในสถานการณทีเ่หมอืนหรอืคลายคลงึกนั โดยกำหนด

ชื่อและสิ่งที่สนทนากันดวยตนเอง
3. ใหทำแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise Read the Conversation below, then answer the questions.

Wichai : Hey! What happened to your arm?
Mana : It hurt while I was playing basketball yesterday.
Wichai : That's too bad. How did you do that?
Mana : I fell down as I was running to get the ball.
Wichai : Oh dear! You have to stop playing basketball for a while,

won't you?
Mana : Yes, l won't be able to play for two months
Wichai : Sorry about that.

1. Who had an accident?
____________________________________________________

2. When did the accident happen?
____________________________________________________

3. How did the accident happen?
____________________________________________________

4. Who had to stop playing basketball?
____________________________________________________

5.    How did his friend feel?
____________________________________________________
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การแสดงความยนิดกีบัเพือ่นๆ และผใูหญ ในโอกาสทีบ่คุคลนัน้ ๆ ไดรบัความเจรญิ
กาวหนาในหนาทีก่ารงานและอาชพี  ตลอดจนการไดเลือ่นตำแหนงใหสงูขึน้  เปนมารยาททาง
สงัคม ทีผ่มูนี้ำใจพงึปฏบิตัติอกนั

สำนวนทีใ่ชในการแสดงความยนิด ีไดแก คำวา Congratulations! หรอืคำวา  Congratu-
lations on your……………!  เปนตน

Situation 1
สดุาทำงานทีบ่รษิทั ABC และไดรบัการแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงทีส่งูขึน้ มาลซีึง่เปน

เพือ่นสนทิของสดุาตองการแสดงความยนิด ีการสนทนาจะประกอบดวยถอยคำตอไปนี้

 

Malee :     Hi. Suda. I have heard a good news about you.
Suda :     Hi. Malee. What's about?
Malee :     Have you beenpromoted to be a General Manager of the company

recently?
Suda :     Yes, I have.
Malee :     Congratulations on your promotion!
Suda :     Thank you.

เรือ่งที ่ 4 ยินดีดวย
(Congratulations!)
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การแสดงความยนิด ี นอกจากจะใชในการไดรบัเลือ่นตำแหนงใหสงูขึน้แลว  ยงัใชใน
โอกาสทีบ่คุคลประสบความสำเรจ็ในการทำธรุกจิ  หรอืการชนะเลศิในการแขงขนัตาง ๆ  ได
เชนกนั  ยกตวัอยาง  เชน

Congratulations on your prosperous business!.
ขอแสดงความยินดีที่กิจการประสบความสำเร็จ
Congratulations on your success to pass the exam!.
ขอแสดงความยินดีที่สอบผาน

นอกจากการแสดงความยนิดแีลว ยงัมกีารแสดงความยนิดใีนโอกาสตางๆอกี ซึง่มกัใช
สำนวนตางๆดังนี้

I'm glad that you can come. ฉันดีใจที่คุณมาได
I'm so pleased to see you. ฉันดีใจมากที่ไดพบคุณ
I'm glad to hear from you. ฉันดีใจที่ไดทราบขาวคราวจากคุณ
That's great ยอดมาก
How wonderful! วเิศษมาก
Marvelous! วเิศษจรงิๆ
Well done. ทำไดดีมาก
You did a good job. คุณทำไดดีมาก

ลองศึกษาสถานการณตางๆ ที่ใชสำนวนการแสดงความดีใจในโอกาสที่แตกตางกัน
ดงัตวัอยาง
Situation 2
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Kaewta : Good evening, Wichai. Where's Suda?
Wichai    :   Good evening, Miss Kaewta. Suda is over there, at the table where Malee

     is sitting. I'll go to tell go to tell her that you have arrived
Kaewta  : Thank you. Wichai
Wichai  : You're welcome.
Suda  : Good evening. Miss Kaewta. I'm glad that you can come.
Kaewta  : I'm willing to. I'm glad to hear that you've well done. You've got the

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

Situation 3

 

Mana : Suda, I'm sorry, I have to leave now.
Suda : Thank you for coming here. It's great that you join my party.
Mana : It's a nice party.    All the food are very delicious. The music is also

beautiful.
Suda : Thanks. Good night.
Mana : Good night.
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กิจกรรม
1. ใหผเูรยีนจบัคสูนทนา โดยแสดงบทบาทสมมตดิงัตวัอยาง ทัง้ 3 สถานการณ
2. ใหฝกเขียนบทสนทนาทั้งในสถานการณที่ เหมือนหรือคลายคลึงกัน

โดยกำหนด ชือ่และ สิง่ทีส่นทนากนัดวยตนเอง
3. ใหทำแบบฝกหัดตอไปนี้

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

it better next time.
Amnach    :                 (4)                . I'll try to do my best. Goodbye.
 Mana        :                 (5)                .
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บทที ่3
คณุคดิอยางไร

(What do you think?)

สาระสำคัญ
ในชวีติประจำวนัของมนษุย การพดูแสดงความคดิเหน็ในรปูแบบตาง ๆ  เชน การแสดง

ความคดิเหน็ ความตองการ ตลอดจนการเสนอขอความชวยเหลอืและบรกิารผอูืน่เปนสิง่จำเปน
และไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ผูพูดตองศึกษาคำศัพท สำนวนและ
มารยาททางสังคม ในการสนทนากับผูอื่น เพื่อใหคูสนทนารับรูและเขาใจไดตรงกันและเกิด
มติรภาพทีด่ตีอกนั

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผเูรยีนใชภาษาองักฤษในการพดูแสดงความคดิเหน็และความตองการ รวมทัง้การเสนอ

ขอความชวยเหลือและบริการผูอื่นได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1 ฉันควรสวมใสชุดไหนดีสำหรับงานเลี้ยงตอนรับ

(Which dress should I wear to the welcome party?)
เรือ่งที ่2 เดนิซือ้ของ (Shopping)
เรือ่งที ่3 การใหบรกิารดานตางๆ (Various Services)
เรือ่งที ่4 ขอโทษ (Excuse me.)
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เสือ้ผาเครือ่งแตงกายเปนปจจยัหนึง่ทีจ่ำเปนสำหรบัมนษุย โดยเฉพาะการแตงกายไปใน
งานเลีย้งตาง ๆ ใหเหมาะสมกบัโอกาสและสถานที่

สำนวนทีใ่ชสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ ไดแก
What do you think about…...................?
คณุคดิอยางไรเกีย่วกบั ............................
Do you have any idea about……………….?
คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ.....................หรือไม
Do you agree that……………?
คุณเห็นดวยกับ........................หรือไม

 สำนวนทีใ่ชตอบ ไดแก
In my opinion, ………………            ในความคดิเหน็ของฉนั..............
In my point of view, ………...
I think so. ฉนัเหน็ดวย
I agree with you.
I don't think so. ฉันไมเห็นดวย
I disagree.
I have no idea. ฉันไมมีความเห็น

เรือ่งที ่1 ฉันควรใสชุดไหนดีสำหรับงานเลี้ยงตอนรับ
(Which dress should I wear to the welcome party?)
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สดุาไดรบัเชญิไปงานเลีย้งตอนรบับรษิทั ในบทสนทนาสดุาไดปรกึษากบัมาลเีพือ่นรกั
เพื่อขอความเห็นวาควรจะสวมใสชุดไหนไปงานดังกลาวดี

Situation 1

 

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

black  dresses?
Suda :   That long black dress? It's too elegant. I want to wear something casual.

What do you think about the pretty yellow dress?
Malee : That's a good idea. It's nice
Suda : So, you think I should wear the yellow dress?
Malee : I think so. You will look very attractive.
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อกีตวัอยางหนึง่ คอื สดุาสนทนากบัมาลเีกีย่วกบัการพกัอาศยั สดุาสอบถามมาลวีาเธอ
ชอบอยูในเมืองหรืออยูชานเมือง มาลีไดแสดงความคิดเห็นวาเธอชอบอยูชานเมืองมากกวา
อยใูนเมอืง   ตอไปนี ้คอื บทสนทนาระหวางสดุาและมาลี

Situation 2

 

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

and the weather is good for our health.
 Suda : I think so.
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กิจกรรม
1. ใหผเูรยีนจบัคสูนทนา โดยแสดงบทบาทสมมตดิงัตวัอยาง ทัง้ 2 สถานการณ
2. ใหฝกเขยีนบนสนทนาทัง้ในสถานการณทีเ่หมอืนหรอืคลายคลงึกนั โดยกำหนด

ชือ่  และสิง่ทีส่นทนาดวยตนเอง
3. ใหทำแบบฝกหัดตอไปนี้

 Exercise   Read the conversation, then answer the questions.

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

 Preecha : Yes, of course.
 Interviewer : How often do you use your mobile phone?
 Preecha : All the time, I enjoy talking with my friend.
 Interviewer : And do you use any other options on your phone? Like SMS or

…..
 Preecha : Oh! I often sent SMS. It's cheaper. And sometimes I take

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

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

2. What is the interview about?
____________________________________________________

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

4. What options does he use?
____________________________________________________

5. What are problems of Preecha for using the mobile phone?
____________________________________________________
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การใชชวีติประจำวนัของคนเราตองเกีย่วของกบัการจบัจายใชสอยไมวาจะเปนอาหาร
เครือ่งดืม่ เสือ้ผาและของใช ตลอดจนยารกัษาโรค

สถานการณทีท่ีค่นนยิมไปจบัจายซือ้ของ ไดแก รานคาสะดวกซือ้ (a convenience store)
และหางสรรพสนิคา (a department store)  เมือ่มลีกูคาเขาไปในราน พนกังานจะสอบถามความ
ตองการของลูกคาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจับจายซื้อของไดเร็วขึ้น

สำนวนทีใ่ชถาม เมือ่ใหบรกิาร เชน
What can I do for you? ฉันจะชวยอะไรคุณไดบาง
What are you looking for? คุณกำลังมองหาอะไรอยู
Can I help you? ฉันจะชวยคุณไดไหม
May I help you?
Do you need some help? คณุตองการความชวยเหลอืรเึปลา
If you need anything, please tell me. ถาตองการอะไรโปรดบอก
If you need anything, please let me know. นะครับ/คะ

ในกรณทีีพ่ดูใหสภุาพจะใชกรยิารปู would หรอื could

สำนวนทีใ่ชตอบ เชน
I'm looking for………………….. ฉันกำลังหา......................อยู
I want……………………………. ฉันตองการ...........................
Certainly. I want………………… แนนอน ฉนัตองการ.............
Yes, of course. I'm looking for….… แนนอน ฉนักำลงัมองหา......

เรือ่งที ่2 เดินซื้อของ
(Shopping)
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Situation 1 At the Department Store

 

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

Here's your jacket and change.
Malee : Thank you.
Salesgirl : You're welcome.
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Situation 2 At the Jewelry Shop

 

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

necklace.
Salesgirl : Which design would you like, the classic, the modern or the

fancy  one?
Miss Kaewta : Could I look around first, then I'll decide.
Salesgirl : Certainly, Miss If any set meets your consideration, please let

me  know.
Miss Kaewta : Sure!

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

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

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

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

will cost you 70,200 baht.
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Miss Kaewta : Can I pay with credit card?
Salesgirl : Of course.
Miss Kaewta : Here you are.
Salesgirl : Wait a minute, please.

 ………………..…………
Salesgirl : Here your emerald set and credit card. Please sign the slip.

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

 กจิกรรม
1. ใหผเูรยีนจบัคสูนทนา โดยแสดงบทบาทสมมตดิงัตวัอยาง ทัง้ 2 สถานการณ
 2. ใหฝกเขยีนบทสนทนาทัง้ในสถานการณทีเ่หมอืนหรอืคลายคลงึกนั โดยกำหนด

ชือ่ และสิง่ทีส่นทนากนัดวยตนเอง
 3. ใหทำแบบฝกหัดตอไปนี้

 Exercise   Read the conversation, then answer the questions
Waiter : Could I help you, Madam?
Siriporn : Yes, please. I'm hungry. What is your advice?
Waiter : Today specials are hot curry with fish ball, fried rice with garlic

pork sausages and super fried noodle with seafood gravy. What
would you like,  Madam?

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

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

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

sausages, a small Tomyamkung and cold water, right.
Siriporn : Correct.
Waiter : I'll serve you just a minute.
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1. Where is Siriporn?
________________________________________________________

2. What are special for today?
________________________________________________________

3. What does Siriporn order?
________________________________________________________

 4. What does she take for drink?
________________________________________________________

5. How long does it take for her meal to be served?
________________________________________________________
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  สถานตีำรวจเปนสถานทีท่ีจ่ะใหบรกิารในดานความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิของ
ประชาชน เชน ปญหาเกีย่วกบัการประสบอบุตัเิหต ุการถกูเอารดัเอาเปรยีบเรือ่งคาจาง  ของหาย
เปนตน สถานทตูเปนสถานทีส่ำหรบัตดิตอและใหบรกิารแกผทูีเ่ดนิทางไปในประเทศนัน้ ๆ

ลองมาดูสถานการณการทำหนังสือราชการ(Passport) สูญหายระหวางการเดินทาง
ไปตางประเทศของสุดาวาจะแกปญหาอยางไร

Situation 1  At the police station

 

Suda : Malee, I lost my passport. What can I do?
Malee : You should go to the police station to inform about this matter.
Policeman : Good morning, Madame. Are there anything I can do for you?
Suda : Good morning, Sir. I lost my passport at the bus terminal.
Policeman : When did it happen?
Suda : It was yesterday night about 10 o'clock.
Policeman : What's your name?
Suda : I'm Suda Boonma.

เรือ่งที ่3 การใหบรกิารดานตาง ๆ
(Various Services)
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Policeman : Let me see your I.D card, please.
Suda : Here it is.
Policeman : Where do you stay?
Suda : I stay in King Street near the central market.
Policeman :  Here's police record. You should bring this record to the  embassy to

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

หลังจากสุดาไปแจงความวา Passport สูญหาย และตำรวจไดบันทึกขอความรับแจง
ของหายไวเปนหลกัฐานแลวและไดแนะนำใหสดุานำบนัทกึแจงความไปทีส่ถานทตูเพือ่ขอทำ
หนงัสอืเดนิทางใหม หลงัจากนัน้สดุาจงึไดเดนิทางไปทีส่ถานทตู

Situation 2  At the Embassy

 

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

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

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

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

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

application form, the attach with these documents.
Police   record
Census registration
I.D. card
2 of your photographs, size 2  1/2 inch.

Suda : When will I get my new passport?
John : About five days.
Suda : Thank you very much for your kindness.
John : You're welcome.

นอกจากนี้การใชบริการสถานีตำรวจและสถานทูตแลว ยังมีสถานที่อื่นซึ่งเราเขาไป
ใชบริการบอยๆ คือ  ธนาคาร (bank)   และที่ทำการไปรษณีย (post office)  ขอใหศึกษา
สถานการณในการใชบริการดังตอไปนี้

Situation 3  At the bank
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Malee : Good morning, Suda. I'm going to the bank. Would you like to join me?
Suda : Of course, I would like to open my account too.

                                              ......................................................
Teller : Good morning. What can I do for you?
Suda : I would like to open my account.
Teller : Fill out this form, please. Sign your name here.
Suda : I would like to deposit two hundred U.S.dollars for this new account.
Teller : Please fill out the deposit slip.

                                           ......................................................
Teller : Here's your account, please check your name again.
Suda : That's correct. Thank you.
Teller : You're welcome.

Situation 4

 

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

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

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

Situation 5  At the post office.

 

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

family.
Suda : Oh! I would like to send a parcel and buy stamps, too.
Malee : Let's go.

                                              ......................................................
Teller : What can I do for you madam?
Malee : I would like to send this letter to Thailand. How much will I pay for  a

stamp?
Teller : Two U.S. dollars. Here it is.
Malee : Thank you.
Teller : You're welcome.
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Situation 6

 

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

การใชภาษาในการนำเสนอใหบริการและการตอบรับ จะมีภาษาและสำนวนที่มักใช
ดังนี้

1. ผใูหบรกิารมกัจะเสนอใหบรกิาร โดยใชสำนวนดงันี้
May I help you?
Can I help you?
What can I do for you?
If you need anything, please tell me.
If you want something, let me know.
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2. ผูรับบริการโดยใชสำนวนดังนี้
Yes, please.
Yes, of course.
Sure
Of course.
Certainly
I need ……….
I want ……….

3. การกลาวขอบคณุ โดยใชสำนวนดงันี้
Thank you.
Thank you for your help.
Thank you very much for your kindness

4. การตอบรบัการขอบคณุสำหรบัผใูหบรกิาร ใชสำนวนดงันี้
You're welcome.

5. การตอบรบัการขอบคณุสำหรบัคนทีค่นุเคยกนั ใชสำนวนดงันี้
It's my pleasure.
Don't mention it.
It doesn't matter.
Don't worry
Forget it.

6. การขอความชวยเหลอืตองกลาวพดูแทรกอยางสภุาพ โดยใชสำนวนดงันี้
Excuse me  ......................……………….
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กิจกรรม
1. ใหผเูรยีนจบัคสูนทนา โดยแสดงบทบาทสมมตดิงัตวัอยาง ทัง้ 6 สถานการณ
2. ใหฝกเขยีนบทสนทนาทัง้ในสถานการณทีเ่หมอืนหรอืคลายคลงึกนั โดยกำหนด

ชื่อและสิ่งที่สนทนากันดวยตนเอง
3. ใหทำแบบฝกหัดตอไปนี้

Exercise 1 Read the conversation, then answer the questions.

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

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

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

1. Who wants to go to the police station?
________________________________________________________

2. Can the woman show her the way to the police station? Why?
________________________________________________________

3. Who can tell her the way?
________________________________________________________
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4. Where is the police station?
________________________________________________________

5. How can we go to the police station?
________________________________________________________

Exercise 2 Read the conversation, then answer the questions.

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

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

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

1. Where does this situation happen?
________________________________________________________

2. Who does Suda ask?
________________________________________________________

3. Where will TG2008 arrive?
________________________________________________________

4. Is terminal C in that building?
________________________________________________________

5. Which arrow Suda follow?
________________________________________________________
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เวลาทีเ่ราตองการสอบถามหรอืพดูแทรกระหวางทีค่นอืน่กำลงัพดูอย ูตามมารยาทแลว
เราตองกลาววา Excuse me. (ขอโทษท)ี กอน ลองศกึษาสถานการณตอไปนีแ้ละทำความเขาใจ
วธิกีารสอบถามหรอืพดูแทรก การขอบคณุ การขอโทษ การขออนญุาตเพือ่ทีจ่ะสามารถใชได
อยางถกูตอง

Situation 1

 

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

เรือ่งที ่4 ขอโทษ
(Excuse me.)
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Situation 2

 

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

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

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

ขอใหสังเกตวามารยาทในการพูดภาษาอังกฤษนั้น ถาจะถามหรือขออนุญาตทำอะไร
จะขึน้ตนดวย Excuse me. (ขอโทษ) แลวตอดวยสิง่ทีต่องทำ ดงัตวัอยาง

Excuse me. Is this seat occupied?
ขอโทษ ทีน่ัง่ตรงนีว้างรเึปลาคะ
Excuse me. I want to go to the library. Could you please tell me the way?
ขอโทษ ดิฉันตองการไปหองสมุด กรุณาบอกหนอยไดมั๊ยคะวาหองสมุดไป
อยางไร
Excuse me. May I come in, please?
ขอโทษครบั ขออนญุาตเขาหองครบั
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การใชสำนวน Excuse me. เปนการแสดงถงึความสภุาพ
ถาจะตอบรบั จะใชสำนวน

Yes, of course
Certainly  ไดเลย
Sure
With pleasure  ดวยความยนิดี
O.K. ได

ถาจะตอบปฏเิสธ จะใชสำนวน
I'm sorry ________________. ขอโทษ_______________________.
I'm afraid _______________. ฉนัเกรงวา __________________ __.
I wish I could but ________. ฉนัคดิวาควรทำเชนนัน้ แต ________.

Situation 3

 

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

สดุาขอใหมาลสีงพรกิไทยให มาลกีส็งให สดุาจงึขอบคณุ แลวมาลกีต็อบวาดวยความ
ยนิดยีิง่
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Situation 4

 

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

วชิยัถามวาสดุาวาจะขอปดหนาตางบานนัน้ไดไหม เพราะรสูกึหนาว สดุาจงึตอบวาควร
ถามคนอื่นกอน

นอกจากวธิกีารถาม การขออนญุาตและการตอบรบัและปฏเิสธแลว ขอใหสงัเกตวาถา
ใครทำอะไรใหเราหรอืชวยเหลอืเรา เราตองกลาวขอบคณุ (Thanking) ซึง่มวีธิพีดูไดหลายอยาง
คือ

Thanks. ขอบคุณ
Thank you.
Thank you very much.
Thanks a lot ขอบคุณมาก
Many thanks.
Thanks for kindness. ขอบคุณในความกรุณาของคุณ
Thanks you for you trouble. ขอบคณุทีค่ณุตองมาลำบากดวย
Thanks for everything. ขอบคณุสำหรบัทกุสิง่ทกุอยาง
Thanks, that's very thoughtful of you.ขอบคุณสำหรับน้ำใจไมตรีอันดียิ่ง
Thank you. That's a very kind of you.ขอบคุณในความเอื้อเฟอของคุณ
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เมื่อมีผูขอบคุณแลว ผูฟงอยูจะตองตอบรับการขอบคุณนั้น ซึ่งมีสำนวนตาง ๆ ที่ใช
ดังนี้

You're welcome. ดวยความยนิดี
Your welcome.
Don't mention it. ไมตองกลาวถงึมนั
Not at all. ไมเปนไร
That's nothing. ไมเปนอะไร
With pleasure. ดวยความยนิดี

Situation 5

 

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

สดุาอวยพรใหมาลมีคีวามสขุในวนัเกดิและมขีองขวญัเลก็ ๆ นอย ๆ ใหมาล ีมาลกีลาว
ขอบคณุ ซึง่สดุาตอบวาไมเปนไร
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Situation 6

 

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

วิชัยขอใหมานชวยสงจดหมายให ซึ่งมานะก็ไมขัดของ วิชัยจึงขอบคุณ ซึ่งมานะก็
ตอบวาไมเปนไร

หากเราทำอะไรผิดก็ตองกลาวขอโทษ (Apologies) ซึ่งการกลาวขอโทษสามารถใช
สำนวนไดหลายสำนวน เชน

Sorry. ขอโทษ
I'm sorry.
I'm sorry (that) ___________.  ขอโทษที ่___________
I apologies for  ___________.
Forgive me please. โปรดยกโทษใหฉนั
Forgive me for ___________. โปรดยกโทษทีฉ่นั  ___________

เมื่อผูหนึ่งกลาวขอโทษแลว ผูฟงตองตอบรับเพื่อยกโทษให ซึ่งมีสำนวนใหใชหลาย
สำนวน ไดแก

Don't mention it. ไมตองพูดถึงมัน
Don't worry about it. ไมตองกงัวล
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That's all right.
That's O.K.
It's doesn't matter. ไมเปนไร
Not at all.
Never mind.
Certainly. ยกโทษให
Of course.

Situation 7

 

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

matter.
ครแูกวตาถามวชิยัวาทำการบานเสรจ็หรอืยงั ซึง่วชิยัตอบวา ยงัเหลอือกี 2 แบบฝกหดั

ขอสงพรงุนีไ้ดหรอืไม แตครแูกวตาตอบวาคงไมไดเพราะวาวชิยัจะถกูหกัคะแนน 10 คะแนน
ถาไมสงการบานวันนี้
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กิจกรรม
1. ใหผเูรยีนจบัคสูนทนา โดยแสดงบทบาทสมมตดิงัตวัอยาง ทัง้ 7 สถานการณ
2. ใหฝกเขยีนบทสนทนาทัง้ในสถานการณทีเ่หมอืนหรอืคลายคลงึกนั โดยกำหนด

ชือ่  และสิง่ทีส่นทนากนัดวยตนเอง
3. ใหทำแบบฝกหัดตอไปนี้

 Exercise 1 Match the response a-e to the apologies 1-5.

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

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

Exercise 2 Use the correct expression.

1. ____________. Is this seat unoccupied?
a. Sorry.
b. Pardon.
c. Thanks.
d. Excuse me.
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2. A : Could you please tell me the way to the library?
B : _____________________________________.

a. Certainly.
b. I'm O.K.
c. What's a pity
d. Never mind.

3. A : Thanks for your kindness.
B : _____________________________________.

a. I'm all right.
b. Certainly.
c. You're welcome.
d. Yes, of course.

4. Pimchai : __________________ What are you doing here?
Amara : I’m going to withdraw some money.

a. Good morning.
b. Excuse me.
c. Thanks.
d. Hi.

5. Pimchai : That’s a very kind of you.  Thanks a lot.
Amara : _____________________________________.

a. You're welcome.
b. Don't mention it.
c. See you soon.
d. Thanks.
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6. Miss Kaewta : Why are you so late?
Anus : _______________ I had an accident.

a. All right.
b. Good morning.
c. Excuse me.
d. I'm sorry.

7. Anus : Would you mind if I close the window?
Amara : ______________________________.

a. I wish I could but I can't.
b. I'm afraid I can't.
c. I'm afraid you can't.
d. I'm sorry.

8. A : Could you buy a cup of coffee for me?
B : ______________________________.

a. Thank you.
b. Not at all.
c. That's O.K.
d. With pleasure.

9. Wittaya : ________________.I forget to tell you about that.
Pong : Don’t worry

a. Excuse me.
b. I'm sorry.
c. Alright.
d. Certainly.
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10. Miss Babara : I apologize for not informing you about that case.
Boss : ______________________________.

a. Certainly.
b. Of course.
c. With pleasure.
d. Don't worry about it.
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บทที ่4
รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ
(Types of English Sentence)

สาระสำคัญ
การสื่อสารภาษาอังกฤษจะเนนทักษะทั้งดานการฟง การพูด การอานและการเขียน

การฟง การพดู การอานและการเขยีนทีด่จีะเกีย่วของโดยตรงกบัการใชแบบแผนทางไวยากรณ
ทีถ่กูตอง เชน การใช Tense (กาล) Adverb of Time (วเิศษณบอกเวลา) เปนตน จะชวยใหสามารถ
สือ่สารเรือ่งราวตาง ๆ ไดอยางมปีระสทิธภิาพ

รปูแบบประโยคในภาษาองักฤษ (Type of English Sentence) ทีใ่ชในการฟง พดู อาน
เขียน สามารถแบงตามวัตถุประสงคของการใชได 5 ชนิด   และแบงตามหลักไวยากรณได
4 ประเภท

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพือ่ใหผเูรยีนรจูกัและเขาใจลกัษณะของประโยคในภาษาองักฤษตามวตัถปุระสงคของ

การใช ไดแก ประโยคบอกเลา ประโยคคำถาม ประโยคปฏเิสธ ประโยคคำสัง่ ประโยคอทุาน
และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได     รวมทั้งทราบลักษณะของประโยคความรวม
(Compound Sentence)

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1 ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสาร (Types of English

Sentence for Communication)
เรือ่งที ่2   ประโยคความรวม (Compound Sentence)
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ประโยคในภาษาองักฤษสามารถแบงออกตามวตัถปุระสงคของการใชไดเปน 6 ชนดิ
คือ

1.  ประโยคบอกเลา (Affirmative or Statement or Dedication Sentence) คือ
ประโยคทีใ่ชในการสือ่สารเรือ่งราว ขาวสาร ขอคดิเหน็ตาง ๆ ในชวีติประจำวนั ประกอบดวย
ประธาน  (Subject) และกรยิา (Verb) ซึง่อาจจะมกีรรม (Object) หรอืสวนขยาย (Complement)
ดวยก็ได

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

ตัวอยาง

เรือ่งที ่1 ชนดิของประโยคภาษาองักฤษทีใ่ชในการสือ่สาร (Types of
English Sentence for Communication)

ในประโยคบอกเลาการกระจายกริยาตองเปนไปตามประธาน (Subject) และกาล
(Tense) ทีบ่อกเลาเรือ่งนัน้

2. ประโยคคำถาม (Question sentence) เปนประโยคทีใ่ชถามเพือ่ตองการคำตอบ
จากผทูีเ่ราสนทนาดวย ประโยคคำถามม ี4 ชนดิ คอื

(1) ประโยคคำถามที่ขึ้นตนดวยกริยาชวย (Yes-no question) เปนประโยคที่
ตองการคำตอบวา yes (ใช) หรือ no (ไมใช) เทานั้น ประโยคคำถามประเภทนี้ตองขึ้นตน
ประโยคดวยกรยิาชวย

Subject = S Verb = V Object = O Complement

I
She
He
They sing

sing.
cries.
writes
came

a letter.
every Sunday.
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การทำประโยคคำถามแบบ Yes-no question นี ้ทำจากประโยคบอกเลาธรรมดา
(Affirmative sentence) โดยเอากรยิาชวย (Helping Verb) มาไวขางหนา ไดแก Verb to be, will,
have ถาประโยคใดไมมีกริยาชวยใหใช Verb to do โดยกระจายรูปกริยาชวยใหถูกตองตาม
ประธาน  และทำกริยาแท ใหอยูในรูปเดิมที่ไมตองเติม s หรือ es แลวลงทายประโยคดวย
เครือ่งหมาย คำถาม (question mark) ดงัตวัอยางตอไปนี้

ประโยคบอกเลา      ประโยคคำถาม
 She is your teacher.  Is she your teacher?
(เธอเปนครูของคุณ) (เธอเปนครูของคุณใชมั๊ย)
He likes you. Does he like you?
(เขาชอบคุณ)  (เขาชอบคณุหรอืเปลา)
They buy air ticket. Do they buy air ticket?
(เขาซื้อตั๋วเครื่องบิน) (เขาซื้อตั๋วเครื่องบินใชมั๊ย)

(2)  ประโยคที่ขึ้นตนดวยคำที่เปนคำถาม (Question word question) คือ
ประโยคทีข่ึน้ตนดวยคำทีเ่ปนคำถาม ไดแก what (อะไร), when (เมือ่ไหร), where (ทีไ่หน), who
(ใคร), whom (ถึง,แกใคร), whose (ของใคร), which (อันไหน/สิ่งไหน), why (ทำไม), how
(อยางไร)

      ในการตัง้คำถามดวยคำเหลานี ้สวนใหญจะตองตามดวยกรยิาชวย ยกเวน
who ตามดวยกริยาแท และ whose ตามดวยคำนาม สวน which ตามดวยคำนามที่เปนกรรม
หรอืกรยิาชวย ขอใหศกึษารายละเอยีดการใชคำทีเ่ปนคำถาม (Question word question) แตละตวั
ดังตอไปนี้

1. What อานวา วอท แปลวา อะไร ใชถามเกีย่วกบัคน สตัว สิง่ของ เชน

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)
What is in the cage?
(อะไรอยูในกรง)
What are you reading?
(คุณกำลังอานอะไรอยู)
What is your father?
(พอของคณุเปน (อาชพี)
อะไร)

A bird.
(นกตวัหนึง่)
A newspaper.
(หนังสือพิมพฉบับหนึ่ง)
A doctor.
(หมอคนหนึ่ง)

A bird is in the cage.

I am reading a newspaper.

 He is a doctor.
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2. Where อานวา แวร ฺแปลวา ทีไ่หน ใชถามสถานที ่เชน

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

Where do you live?
(คณุอาศยัอยทูีใ่ด)
Where will you go?
(คุณจะไปไหน)
Where is the dog?
(สุนัขอยูที่ไหน)

In Phuket.
(ในจงัหวดัภเูกต็)
To the market.
(ไปตลาด)
Under the tree.
(ใตตนไม)

I live in Phuket.

I will go to the market.

The dog is under the tree.

3. When อานวา เวน็ แปลวา เมือ่ไร ใชถามเกีย่วกบัเวลา เชน

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

When will you go home?
(คุณจะกลับบานเมื่อไร)
When does your uncle
visit you?
(ลุงของคุณมาเยี่ยมคุณ
เมื่อไร)

At four o'clock
(สีโ่มง)
Next year
(ปหนา)

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

Who is that man?
(ผูชายคนนั้นเปนใคร)
Who wants to
go home now?
(ใครอยากจะกลบับาน
ตอนนีบ้าง)

George Smith.
 (จอรจ สมธิ)
Boonchu and Chalerm.

(บุญชูและเฉลิม)

I will go home at
four o'clock.

 My uncle visits me
next year.

4. Who อานวา ฮ ูแปลวา ใคร ใชถามบคุคล เชน

That man is George Smith.

Boonchu and Chalerm
want   to go home now.
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5. Why อานวา วาย แปลวา ทำไม ใชถามเมือ่ตองการถามถงึเหตผุล เชน

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

Why do you go to
the book store?
(คุณไปรานขายหนังสือ
ทำไม)
Why are you late?
(ทำไมคุณมาสาย)

To buy a book.
 (ซือ้หนงัสอื)

Because the traffic is heavy
(เพราะรถติด)

6. Which อานวา วซิ แปลวา ตวัไหน อนัไหน
หรอืเปนการไถถามใหเลอืกอยางใดอยางหนึง่ เชน

I go to the book store
 to buy a book.

I am late
because the traffic is heavy.

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

Which work do you
prefer,   teacher or soldier?

     (คณุชอบทำงานอะไร
คร ูหรอืทหาร)
Which school do you go?

     (คณุจะไปโรงเรยีนไหน)

Teacher.

(ครู)

Satri Phuket School.
(โรงเรยีนสตรภีเูกต็)

I prefer teacher.

I go to Satri Phuket School.
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7. How อานวา ฮาว แปลวา อยางไร ใชในความหมายทีต่างกนั ดงันี้
 How ใชถามลกัษณะอาการ วธิกีารคมนาคม การใชเครือ่งมอืตาง ๆ เชน

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

How do you go to
Suan   Chatuchak?
(คณุจะไปสวนจตจุกัร
อยางไร)
How is Wasana?

     (วาสนาเปนอยางไรบาง)
How are you?

     (คณุเปนอยางไรบาง)

By bus.

(นัง่รถโดยประจำทางไป)

Very nice.
(ดมีาก)
Fine, thank you. And you?
(สบายด ีขอบคณุ
แลวคุณหละ)

I go to
Suan Chatuchak by bus.

She is very nice.

I am fine, thank you.
And you?

How long ใชถามเกีย่วกบัระยะเวลาวานานเทาใด เชน

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

How long does it take
from Sanamluang
to Victory Monument?
(จากสนามหลวงไป
อนสุาวรยีชยัสมร ภมูิ
ใชเวลานานเทาไร)

About half an hour by taxi.

(ประมาณครึ่งชั่วโมง
โดยรถรบัจาง)

It's about half an hour by taxi.



หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน  รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (พต21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน96

How many ใชถามจำนวนมากนอยเทาใด (คำนามนบัได) เชน

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

 How many books
do you   read?
(คุณอานหนังสือ
มากเทาไร)

Two books.

(สองเลม)

I read two books.

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

How often
does he see her?
(เขามาหาเธอ
บอยเพยีงใด)

Once a week.

(สัปดาหละครั้ง)

He sees her once a week.

How often ใชถามเกีย่วกบัความถี ่เชน

How far ใชถามจำนวน (คำนามนบัไมได) เชน

 How far is it from here
to Bangkok?
(จากทีน่ีไ่ปกรงุเทพฯ
ไกลแคไหน)

About 850 Kilometers.

(ประมาณ 850 กโิลเมตร)

It is about 850 Kilometers.
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How old ใชถามระยะทางวาไกลเทาไร เชน

Twenty years old.
(ยีส่บิป)

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

How old are you?
(คุณอายุเทาไหร)
อะไร)

I am twenty years old.

How about ใชถามอาย ุเชน

How hight ใชถามความคดิเหน็เกีย่วกบัสิง่ตาง ๆ เชน

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

How about the cinema?
(ภาพยนต
เปนอยางไรบาง)

Very good.
(ดมีาก)

It is very good.

ประโยค ตอบแบบสัน้ (Short form) ตอบแบบยาว (Long form)

How high is that
building?
(อาคารหลังนั้น
สูงเทาไร)
How tall are you?
(คุณสูงเทาไร)

Fifty feet.

(สงู 50 ฟตุ)

Six feet.
(หกฟตุ)

It is fifty feet high.

I am six feet tall.
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How high ใชถามความสงูของสิง่ของทีม่คีวามสงูมากๆ เชน อาคาร ภเูขา เชน
การตั้งคำถาม

ขอใหนักศึกษาสังเกตวาการใช Question words มาตั้งเปนประโยคคำถามนั้น Ques-
tion words จะอยขูางหนาประโยคตามดวยกรยิาชวย ประธาน กรยิาแท กรรมและสวนขยายตาม
โครงสรางประโยค ดงันี้

Question
word

(คำทีเ่ปน
 คำถาม)

Helping
Verb

(กริยิาชวย)
Subject

(ประธาน)
Verb

(กริยิาแท)
Object
(กรรม)

Complement
(สวนขยาย)

+ + + + +

Question word
(คำทีเ่ปนคำถาม)

Verb
(กริยิาแท)

Object
(กรรม)

Complement
(สวนขยาย)+ + +

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

Question words บางคำสามารถตามดวยกรยิาแท (Verb) ไดเลย หากคำถามนัน้ถาม ถงึประธาน
(Subject) ของประโยค ซึง่มโีครงสรางดงันี้
Example (ตวัอยาง)

What    is     - in the case?
Who  want     to go home now?

What ในคำถามแรกถามถึงประธานของประโยคซึ่งเปนสัตว จึงใชคำวา What สวน
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Who ใชถามสำหรบัคนเทานัน้
สำหรบัคำวา Which เปนคำถามเกีย่วกบัลกัษณะใหเลอืกตอบ แปลวาอนัไหน ตวัไหน

จึงตองตามดวยคำนามหรือสรรพนามเสมอ แลวตามดวยกริยาชวย ประธาน กริยาแท กรรม
และสวนขยาย มโีครงสรางดงันี้

Example (ตวัอยาง)
Which work do you prefer, a teacher or

a soldier?
Which school do you go?
Which one do you like?
Which one does he want?

สวนคำวา How สามารถตามตวัดวยคำคณุศพัท (Adjective) เพือ่ถามลกัษณะตางๆ ได
มีโครงสรางดังนี้

Example (ตวัอยาง)

Which

Noun
and

Pronoun
(นามและ
สรรพนาม)

Helping
verb

(กริยิาชวย)
Subject

(ประธาน)
Verb

(กริยิาแท)
Object
(กรรม)

Com-
plement

(สวนขยาย)
+ + + + + +

+ + + + + +How
Adjective

(คำ
คณุศพัท)

Helping
verb

(กริยิาชวย)
Subject

(ประธาน)
Verb

(กริยิาแท)
Object
(กรรม)

Com-
plement

(สวนขยาย)

How long does it take from Sanamluang to Victory
Monument?

How often does he see her?
How far is it from here to Bangkok?
How old are you?
How high is that

building?



หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน  รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (พต21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน100

ถาถามถึงจำนวนหรือปริมาณจะใช How many สำหรับสิ่งที่นับได และ How much
สำหรบัสิง่ทีน่บัไมได เชน

How many boys are there in this village?
(ในหมูบานนี้มีเด็กผูชายกี่คน)
How much sugar do you want?
(คุณตองการน้ำตาลเทาไร)
How much coffee does he drink everyday?
(เขาดืม่กาแฟมากเทาใดใน 1 วนั)
How many birds are there in that case?
(ในกรงนัน้มนีกกีต่วั)

สำหรบัการถามราคาจะใชคำถามวา How much does it cost? เสมอ

(3) ประโยคคำถามที่ลงทายดวยวลีบอกเลาหรือปฏิเสธที่เปนคำถาม (Ques-
tion Tags) เปนประโยคคำถามที่มักจะใชในภาษาพูดหรือบทสนทนา ซึ่งผูถามทราบคำตอบ
อยูแลว แตตองการยืนยัน โดยจะพูดเปนประโยคบอกเลากอนและลงทายดวยกริยาชวย
และประธาน ถาประโยคหนาเปนประโยคบอกเลาธรรมดา จะลงทายดวยวลีปฏิเสธ แตถา
ประโยคหนาเปนประโยคปฏเิสธ จะลงทายดวยวลบีอกเลา

(ตวัอยาง)
You are interested in English, aren't you?
คุณสนใจภาษาอังกฤษใชมั๊ย
She doesn't like to walk to school, does she?
เธอไมชอบเดินไปโรงเรียนใชมั๊ย
Sommai and Suchart can't attend the class today, can they?
สมหมายและสุชาติมาเรียนวันนี้ไมไดใชมั๊ย
You should come and do the examination next week, shouldn't you?
คุณจะตองมาและเขาสอบสัปดาหหนาใชมั๊ย

วลปีฏเิสธทีน่ำมาลงทายประโยคเพือ่เปนคำถามจะใชในรปูตวัอยาง เชน
do not you don't you
will not you won't you
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shall not we shan't we
am I not aren't I

(4) ประโยคคำถามแบบลดรปู (Reduced question) คอื คำ วล ีหรอืประโยคที่
ไมสมบรูณ ซึง่ลดรปูมาจากประโยคคำถามทีข่ึน้ตนดวยกรยิาชวย (Yes-no question) สวนมาก
จะใชในการสนทนาของผูที่มีความสนิทสนมคุนเคยกันเปนพิเศษ
(ตวัอยาง)

O.K.? Are you O.K.?
เหน็ดวยมัย๊, สบายดมีัย๊
Any question? Do you have any question?
อยากถามอะไรหรอืเปลา, สงสยัอะไรหรอืเปลา
Anything else? Do you want anything else?
เอาอะไรอีกมั๊ย
Tea or coffee? Would you like tea or coffee?
จะดื่มชาหรือกาแฟ

3. ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) คือประโยคบอกเลาที่มีคำหรือวลีที่มี
ความหมายในเชิงปฏิเสธอยูในประโยค ซึ่งจะเปนคำกริยาวิเศษณ (Adverb) เชน not, never,
hardly,  scarcely, rarely เปนตน หรอืคำสรรพนามแสดงการปฏเิสธ เชน no one, nobody, none,
no, nothing เปนตน
(ตวัอยาง)

Nobody told me to go there on Sunday.
ไมมีใครบอกใหฉันไปที่นั่นในวันอาทิตย
I don't want to attend the class today.
ฉันไมอยากไปเรียนวันนี้เลย
This subject is not difficult for us.
วิชานี้ไมยากเลย
Nothing is worrying, you will pass the examination.
ไมตองหวง คณุคงจะสอบผาน
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วธิกีารทำประโยคบอกเลาใหเปนประโยคปฏเิสธ ทำได 2 แบบ คอื
1. เติมคำวา not ไปขางหลังกริยาชวย (Helping or Auxiliary Verb) ในประโยค

บอกเลา  (Affirmative Sentence)
(ตวัอยาง)

ขอใหสังเกตวิธีการทำประโยคบอกเลาใหเปนประโยคปฏิเสธ จะใชหลักเดียวกันกับ
วธิทีำประโยคบอกเลาใหเปนประโยคคำถาม คอื ถาประโยคใดมกีรยิาชวยอยใูหเตมิคำวา “not”
(ไม) เขาไปหลงักรยิาชวย แตถาประโยคใดไมมกีรยิาชวยใหเตมิ “Verb to do” ไปหนากรยิาแท
หรอืกรยิาหลกั โดยกระจายใหถกูบรุษุ เพศ พจน และกาล

ประโยคบอกเลา
(Affirmative Sentence)

I want to attend the class today.
(ฉันตองการเขาเรียนวันนี้)
This subject is difficult for us.
(วิชานี้ยากสำหรับเรา)
She goes shopping.
(เอไปซื้อของ)
We will see him tomorrow.
(เราจะเจอกันพรุงนี้)
You have three books.
(คณุมหีนงัสอื 3 เลม)
They can join our party.
(เขาสามารถมารวมงาน
เลีย้งฉลองของเราได)
I shall be here this afternoon.
(ฉนัจะอยทูีน่ีบ่ายนี)้

ประโยคปฏิเสธ
(Negative Sentence)

I don't want to attend the class today.
(ฉันไมตองการเขาเรียนวันนี้)
This subject isn’t difficult for us.
(วิชานี้ไมยากสำหรับเรา)
She doesn't go shopping.
(เธอไมไดไปซื้อของ)
We won't see him tomorrow.
(เราจะไมเจอเขาพรุงนี้)
You don't have three books.
(คณุไมมหีนงัสอื 3 เลม)
They can’t  join our party.
(เขาไมสามารถมารวมงาน
เลี้ยงของเราได)
I shan't be here this afternoon.
(ฉันจะไมอยูที่นี่บายนี้)
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ประโยคปฏเิสธ กรยิาชวยทีแ่สดงการปฏเิสธสามารถใชในรปูยอได คอื

กรยิาชวย “Can”(สามารถ) เมือ่เตมิคำวา "not" เขาไปจะเขยีนตดิกนัเปน cannot
คำกรยิาชวยตวัใดทำหนาทีเ่ปนกรยิาแท เชน  “have”  (กนิ,ม)ี  “ do” (ทำ) เวลาทำเปน

ประโยคปฎเิสธ ตองใชกรยิาชวย “Verb to do "”เชนเดยีวกนั

4. ประโยคคำสั่ง (Imperative or Order sentence) เปนประโยคที่บอกใหทำ
หรอืขอรองใหทำตามทีผ่นูัน้บอก ซึง่ผทูีร่บัคำสัง่คอืผทูีค่นสัง่พดูดวย ซึง่คนทีจ่ะสัง่จะเปนบรุษุ
ที่ 1 คือผูพูด (I หรือ we) สวนคนที่ถูกสั่งจะเปนบุรุษที่ 2 (You) เมื่อเปนประโยคคำสั่งจะตัด
ประธาน (You) ออก  ประโยคคำสั่งตองขึ้นตนดวยคำกริยาชองที่ 1 เสมอ ซึ่งอาจจะเปนรูป
บอกเลาหรอืปฏเิสธกไ็ด

ตัวอยาง
Don't walk on the loan! หามเดินในสนาม
Enter your personal code. ใสรหัสสวนตัวของทาน
Sit down  here! นัง่ตรงนี้
Follow me! ตามฉันมา

do not don't
does not doesn't
have not haven't
has not hasn't
am not 'm not
is not isn't
are not aren't
shall not shan't
will not won't
cannot can't
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วิธีการทำประโยคคำสั่ง

ประโยคคำสั่งจะเปนประโยคที่สรรพนามบุรุษที่ 2 (You) เปนประธานและอยูในรูป
ปจจุบันกาลธรรมดา (Present Simple Tense) เสมอ เพราะการที่จะสั่งหรือขอรองใหใครทำ
อะไรจะพูดหรือบอกใหทำหรือไมทำในขณะที่พูดนั้น

การทำประโยคคำสั่งจะมาจากประโยคบอกเลา (Affirmative Sentence)  โดยตัด
ประธานออก
ตวัอยาง

5. ประโยคอทุาน (Exclamatory sentence)  คอืประโยคทีใ่ชแสดงความรสูกึและ
อารมณ เชน เสยีใจ ดใีจ เปนตน ใชไดทัง้ประโยคเตม็รปูและลดรปู

(1) ประโยคอทุานเตม็รปู  จะขึน้ตนดวยคำทีเ่ปนคำถาม (Question word) how
(อยางไร) และ what (อะไร) ถาขึน้ตนดวย  How  จะตามดวยคำคณุศพัท (Adjective) หรอืคำ
กรยิา วเิศษณ (Adverb) แลวตามดวยประธาน (Subject) และกรยิา (Verb) ซึง่อาจจะมสีวนขยาย
(Complement) ดวยกไ็ด สวนประโยคทีข่ึน้ตนดวย What จะตามดวยนามวล ี(Noun phrase) แลว
ตามดวยประธาน (Subject) และกรยิา (Verb)

 Verb
(กริยา)

  Object
 (กรรม)

Complement
(สวนขยาย)+ +

ประโยคบอกเลา
(Affirmative Sentence)

 You follow me.
(คุณตามฉันมา)
You sit down here.
(คณุนัง่ลงตรงนี)้
You don't walk on the lawn.
(คุณไมเดินบนสนามหญา)
You turn a little bit left.
(คณุเขยบิไปทางซายอกีสกันดิ)

 

ประโยคคำสั่ง
(Imperative or Order sentence)

 Follow me
(ตามฉันมา)
 Sit down here
(นัง่ลงตรงนี)้
 Don't  walk on the lawn
(อยาเดินบนสนามหญา)
 Turn a little bit left.
(เขยบิไปทางซายอกีสกันดิ)
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เชน
How beautiful she is!             เธอชางสวยอะไรเชนนี้
How fluently he can speak English! เขาชางพูดภาษาอังกฤคลอง

อะไรเชนนี้
What a healthy man he is! เขาชางเปนคนแข็งแรงอะไรเชนนี้
What a wonderful girl she is! เธอชางเปนเดก็มหศัจรรยอะไรอยางนี้

(2) ประโยคอุทานลดรูป  เปนประโยคที่ตัดประธาน (Subject) และกริยา
(Verb) รวมทัง้สวนขยาย (Complement) ออก

เชน
How beautiful! สวยจรงิๆ
How fluently! พูดคลองจริงๆ
What a healthy man! ชางเปนคนที่แข็งแรงจริงๆ
What a wonderful girl! ชางเปนเด็กมหัศจรรยอะไรเชนนี้

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

How     +        Adjective           +     Subject       +     Verb     +    Complement
                      (คำคณุศพัท)   (ประธาน)           (กรยิา)             (สวนขยาย)
                          Adverb
                   (คำกรยิาวเิศษณ)
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กิจกรรม
ใหผเูรยีนทบทวนความรใูนบทนี ้แลวทำแบบฝกหดัตอไปนี้

Exercise 1
Change these sentences into question (Q) and negative (N) sentences.

1. I'll meet you tonight.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

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

3. She kept her secret very well.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

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

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

6. She can speak English.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________
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7. The World Trade building had collapsed.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

8. The boy is sneezing.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

9. His car runs very quickly.
Q : ___________________________________________________
N : ___________________________________________________

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

Exercise 2 Make imperative sentence from these words.
1. work / harder

___________________________________________________

2. not close / the door
___________________________________________________

3. read / loudly
___________________________________________________
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4. not smoke / in this room
___________________________________________________

5. shut / the window
___________________________________________________

6. visit / your parent
___________________________________________________

7. do / your homework
___________________________________________________

8. give / me / that pencil
___________________________________________________

9. cook / Thai salad
___________________________________________________

10. turn / the light / off
___________________________________________________

Exercise 3 Make exclamative sentences by the words given.

1. you / clever
___________________________________________________
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2. she / intelligent
___________________________________________________

3. he / talkative
___________________________________________________

4. we / wise
___________________________________________________

5. you / lazy
___________________________________________________

6. it / fearful
___________________________________________________

7. they / funny
___________________________________________________

8. I / lovely
___________________________________________________

9. he / happy
___________________________________________________

10. she / nice
___________________________________________________
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ประโยค (Sentence) หมายถงึ กลมุคำทีป่ระกอบดวยภาคประธาน ภาคแสดงและภาค
ขยายที่เรียงประกอบเขาดวยกันอยางเปนระเบียบ โดยแสดงขอความที่มีความหมายอยางใด
อยางหนึ่ง

ประโยคพืน้ฐานในภาษาองักฤษ ม ี4 ชนดิ คอื Simple Sentence, Compound Sentence,
Complex Sentence และ Compound - Complex Sentence

ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน จะศกึษารปูประโยค Compound Sentence หรอืประโยค
ความรวม แตกอนที่จะเรียนรายละเอียดเรื่องรูปประโยค Compound Sentence เรามาทบทวน
รปูประโยค Simple Sentence กนักอน

ประโยคความเดยีวหรอืเอกตัถประโยค (Simple Sentence) หมายถงึประโยคทีแ่สดง
ขอความทีพ่ดูซึง่มคีวามเดยีว ไมกำกวม สามารถเขาใจไดงาย

ยกตวัอยางเชน
He is a boy.
Suda walks to school.
I sit on a chair.

ประโยคความเดยีว (Simple Sentence) จะมปีระธานและกรยิาเพยีงตวัเดยีว ประกอบ
ดวยภาคประธาน (Subject) คือสวนที่เปนประธานของประโยค และภาคแสดง (Predicate)
คือสวนที่เปนกริยาและสวนขยายอื่นๆ

เรือ่งที ่2 ประโยคความรวม
(Compound Sentence)

ภาคประธาน
(Subject)

ภาคกริยา
(Predicate)

The birds
The mob
It
He

sing.
move down the street.
rained heavily in Bangkok.
sent her a bouquet of flowers.
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สำหรับประโยคความรวมหรืออเนกัตถประโยค (Compound Sentence) หมายถึง
ประโยคทีม่ขีอความ 2 ขอความ มารวมกนัแลวเชือ่มดวยคำสนัธาน (Conjunction หรอืตวัเชือ่ม
ประสาน) ไดแก and (และ), or (หรอื), but (แต), so (ดงันัน้), still (ยงัคง), yet (แลว), etc. และ
Conjunctive Adverb (คำกริยาวิเศษณเชื่อม) ไดแก however (อยางไรก็ตาม), meanwhile
(ในขณะที)่, therefore (ดงันัน้), otherwise (มฉิะนัน้), thus (ดงันัน้), etc.

Compound Sentence ประโยคทีเ่ชือ่มดวยบพุบท (Conjunction หรอืตวัเชือ่มประสาน)
ไดแก and, or, but, so, still, yet, etc.

ยกตวัอยางเชน
Suda can speak English.
 สดุาพดูภาษาองักฤษได Suda can speak English and French.
Suda can speak French. สุดาพูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได
สุดาพูดฝรั่งเศสได

Malee does not study French. Malee does not study French
มาลีไมไดเรียนภาษาฝรั่งเศส but she   can speak it.
Malee  can speak French. มาลีไมไดเรียนภาษาฝรั่งเศส
มาลีพูดภาษาฝรั่งเศสได แตพดูภาษา ฝรัง่เศสได

He is strong.
เขาเปนคนแข็งแรง He is strong but silly.

  He is silly.  เขาเปนคนแขง็แรงแตโง
        เขาเปนคนโง

Chuan was prime minister.
         ชวนเปนนายกรฐัมนตรี Chuan and Banharn were prime minister.

Banharn was prime minister. ชวนและบรรหารเปนนายกรัฐมนตรี
บรรหารเปนนายกรฐัมนตรี

You can have fried rice.
คุณทานขาวผัดได You can have fried rice or boiled rice.
You can have boiled rice. คุณสามารถเลือกทานขาวผัด
คุณทานขาวตมได หรือขาวตมก็ได
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คำสนัธานทีใ่ชเชือ่มประโยคความรวม (Compound Sentence) ทีส่ำคญั ไดแก
and แปลวา และ, กบั ใชเชือ่มประโยคทีม่ใีจความคลอยตามกนั

ตวัอยาง
Obb and Toom work in Distance Education Institute.

                     ออ็บและตมุทำงานทีส่ถาบนัการศกึษาทางไกล
This table is new and shiny.
โตะตัวนี้ใหมและเปนเงางาม
Pom talks and walks to school.
ปอมคุยไปและเดินไปโรงเรียน

but  แปลวา แต ใชเชือ่มประโยคทีม่ใีจความขดัแยงกนั
ตวัอยาง

That house is old but strong.
บานหลังนี้เกาแตยังแข็งแรง
He complains but he goes with his mother.
เขาบนแตเขาก็ไปกับแม

or แปลวา หรอื ใชเชือ่มประโยคทีม่ใีจความใหเลอืกอยางใดอยางหนึง่
ตวัอยาง

What would you like, coffee or tea?
คณุตองการอะไร กาแฟหรอืชา
You can sit here or in that room.
คุณจะนั่งที่นี่หรือในหองนั้นก็ได

both…and  แปลวา ทัง้…และ
ตวัอยาง

Both boys and girls learn English.
ทั้งเด็กผูชายและเด็กผูหญิงเรียนภาษาอังกฤษ
Idd is both pretty and clever.
อิ้ดทั้งนารักและฉลาด
Suchart both works and studies in the university.
สุชาติทั้งทำงานและเรียนในมหาวิทยาลัย
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either…or แปลวา ไมอยางหนึง่กอ็กีอยางหนึง่ (ใหเลอืกเอาอยางใดอยางหนึง่)
ตวัอยาง

Either me or you should telephone to the director.
ไมฉันก็คุณจะตองโทรศัพทไปหาทานผูอำนวยการ
Dan begins either reading or writing English tomorrow.
แดนจะเริ่มไมอานก็เขียนภาษาอังกฤษพรุงนี้
You have to sell either the house or the car.
คุณจะตองขายไมบานก็รถยนต

neither…nor แปลวา ไมทัง้สองอยาง
ตวัอยาง

This man is neither rich nor clever.
ผูชายคนนี้ทั้งไมรวยและไมฉลาด
Pan will neither live nor work in Bangkok.
ปานจะไมมีวันอยูหรือทำงานในกรุงเทพฯ

ถาใช neither วางไวหนาประโยค จะตองตามดวยกรยิาชวย, ประธานและกรยิาแท เชน
Neither did he listen his teacher, nor did he read the book.
เขาทั้งไมฟงครูและไมอานหนังสือ

not only…but also แปลวา ไมเพยีง.......แต.......ดวย
ตวัอยาง

Not only man, but also woman could be the prime minister.
ไมใชเฉพาะแตผชูายเทานัน้ ผหูญงิกส็ามารถเปนนายกรฐัมนตรไีด
Not only you, but also he has not read the book yet.
ไมเพยีงแตคณุเทานัน้ เขากย็งัไมไดอานหนงัสอืเชนเดยีวกนั
I know not only Sumalee but also her family.
ฉนัไมเพยีงรจูกักบัสมุาลเีทานัน้ ฉนัยงัรจูกัครอบครวัของเธอดวย

สำหรบัประโยคความรวม (Compound Sentence) บางประโยคจะเชือ่มดวยคำกรยิา
วิเศษณ (Conjunctive Adverb) ไดแก   however (อยางไรก็ตาม),   meanwhile (ในขณะที่),
therefore (ดงันัน้, เพราะฉะนัน้),    otherwise (มฉิะนัน้),   thus (ดงันัน้),    hence (ดวยเหตนุี)้,
nevertheless  (แมกระนัน้), etc.
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ยกตวัอยางเชน
Suda comes to see me at the temple.            She comes to see me at the temple,
 It begins to rain.       meanwhile it begins to rain.

Malee was ill. Malee was ill, thus she went to
Malee went to see the doctor at a hospital see the doctor at a hospital.

ประโยคความรวมทีเ่ชือ่มดวยคำกรยิาวเิศษณจะมเีครือ่งหมาย, คัน่ระหวางขอความใน
สวนแรกกับขอความในสวนหลัง

ยกตวัอยางเชน
They tried their best, yet they didn't succeed.
เขาพยายามทำดทีีส่ดุแลว เขากย็งัทำไดไมสำเรจ็
Before I go out, I would like to leave my messages.
กอนทีฉ่นัจะออกไป ฉนัตองการทิง้ขอความเอาไว

บางครั้งอาจจะพบการใชเครื่องหมายวรรคตอนหลายชนิดอยูในประโยคเดียวกัน
ถาเปนประโยคที่มีการขยายความหรือใหรายละเอียดมากขึ้น

I do not only buy her a new car, but also give her a diamond set; anyway she
doesn't use it.
ฉนัไมไดซือ้ใหเธอแตรถใหมเทานัน้ แตยงัซือ้ชดุเครือ่งเพชรใหเธอดวย อยางไร
ก็ตามเธอก็ไมไดใชมัน

ใหสงัเกตวาประโยคความรวม (Compound Sentence) คอื การนำประโยคความเดยีว
(Simple Sentence) 2 ประโยคมารวมกนัและเชือ่มดวยคำสนัธาน (Conjunction) หรอื คำกรยิา
วเิศษณ (Conjunctive Adverb)
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กิจกรรม
ใหนกัเรยีนทบทวนความรใูนบทนี ้แลวทำแบบฝกหดัตอไปนี้

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

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

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

3. Suda would like to buy a computer notebook. The shopkeeper say “________”
a.  May I help you?
b. Where are you going?
c. What are you doing here?
d. What would you like to do?

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

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

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

a. I want to go to the Grand Palace. Please take me there.
b. Could you tell me where I go to the Grand Palace?
c. Could you tell me how to get to the Grand Palace?
d. Give me the map of the Grand Palace.
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 6. Suda has got grade A in English. What will you say?
a. Cheers.
b. I wish you luck.
c. Don't worry about, it.
d. How clever you are!

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

8. What is the population of this town?
The answer will be about “_____________” .
a. the number of people
b. famous men and women
c. history and geography
d. masses of buildings

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

10. The robber climbed up and went into the opened window and stole his money.
What   should he do?
He should “_____________” .
a. do nothing
b. tell his friend
c. inform the police
d. blame his neighbor
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Exercise 2 Put the correct conjunction in the blank
  1. I met Toom___________Obb in the restaurant.
  2. They are talkative___________they are friendly.
  3. You can enroll Mathemetic___________English according to your choice.
  4. Pom ate___________fried chicken___________french fried.
  5. ___________Liverpool___________Manchester United will win.
  6. She is___________ugly___________silly.
  7. He bought___________a car___________a washing machine.
  8. She has been very sad___________her mother died.
  9. I was very tired___________I stayed at home.
10. Today is___________ Tuesday___________Friday.
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บทที ่ 5
อดตีกาล

   ( Past Tense)

สาระสำคัญ
การใชภาษาองักฤษสำหรบัการสือ่สารเรือ่งราวทีผ่านมาแลวในอดตี จะตองใชอดตีกาล

(Past  Tense)  เพือ่ใหสามารถใชภาษาองักฤษสำหรบัการฟง  พดู อาน  เขยีนเรือ่งราวในอดตี
ไดตรงตามความตองการ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจโครงสรางของประโยคในภาษาอังกฤษซึ่งใชในอดีตกาล

(Past Tense) ในรปูของ Past Simple Tense และ Past Continuous Tense ไดอยางถกูตองและ
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่ 1 ทบทวนการใช Present Simple Tense,

Present Continuous Tense และ Future Simple Tense
เรือ่งที ่ 2 Past Simple Tense
เรือ่งที ่ 3 Past Continuous Tense
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ในภาษาองักฤษจะมกีารใชไวยากรณแตกตางกนัในประโยคสำหรบักาลเวลา (Tense)
ที่แตกตางกัน ซึ่งแบงออกเปนปจจุบันกาล (Present Tense) และอดีตกาล (Past Tense) และ
อนาคตกาล (Future Tense) แตละกาล (Tense) แยกเปนกาลยอยๆ 4 กาล (4 Tense) รวมแลวเปน
12 กาล (12 Tense) คอื

Time                                                                          Tense

 

 

 

Present Simple Tense
    Present    Time Present Continuous Tense

Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous Tense

Past Simple Tense
    Past     Time Past Continuous Tense

Past Perfect Tense
Past Perfect Continuous Tense

Future Simple Tense
Future   Time Future Continuous Tense

Future Perfect Tense
Future Perfect Continuous Tense

เรือ่งที ่1 ทบทวนการใช Present Simple Tense,
Present Continuous Tense
และ Future  Simple Tense
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ในระดบัประถมศกึษา ไดเรยีนใช Present Simple Tense, Present Continuous Tense
และ Future Simple Tense ไปแลว ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนนีจ้ะเรยีนอดตีกาล (Past Tense)
คอื Past Simple Tense และ Past Continuous Tense โดยละเอยีด

กอนอืน่ตองขอใหทบทวนการใช Present Simple Tense, Present Continuous Tense
และ Future Simple Tense กนักอน

1. Present Simple Tense คือ ประโยคที่แสดงเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
มโีครงสรางประโยค ดงันี้

+ + +Subject
(ประธาน)

Verb ชองที ่1
(คำกริยิาชองที ่ 1)

Object
(กรรม)

Complement
(สวนขยาย)

โครงสรางของประโยคดงักลาว อาจจะมกีรรม (Object) และสวนขยาย (Complement)
หรือไมมีก็ไดใหสังเกตวาการใชประโยคปจจุบันกาลนั้น จะมีวิธีการกระจายคำกริยา (Verb)
ตามประธาน (Subject) ของประโยค ดงัตาราง

Subject
(ประธาน)

Verb1
(ชองที ่1)

Object
(กรรม)

Complement
(สวนขยาย)

Meaning
(ความหมาย)

I
We
You
He
She
It

They

sing
sing

laugh
laughs
laughs
laughs
laugh

 a song
a song

-
-
-
-
-

loudly.
happily.
funny.
lightly.
ugly.

terribly.
lovely.

ฉนัรองเพลงเสยีงดงั
ฉันรองเพลงอยางมีความสุข

คุณหัวเราะตลกๆ
เขาหัวเราะเบาๆ

เธอหัวเราะนาเกลียด
มันหัวเราะนากลัว

พวกเขาหัวเราะนารัก

จากตาราง  เราจะเห็นวาการกระจายกริยาในประโยคปจจุบันกาล  (Present Simple
Tense) นัน้  ถาประธานเปนเอกพจนบรุษุที ่ 3 (He, She, It) คำกรยิาตองเตมิ “s” หรอืคำกรยิา
บางตวัตองเตมิ “es”
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1. คำกรยิาทีเ่ตมิ “S”  ขางหลงัไดเลย  เชน
The wind blows.
He eats a mango.
She likes fish.

2. คำกรยิาทีล่งทายดวย s, ss, sh, ch, o และ x ใหเตมิ "es" หลงัคำกรยิาตวันัน้เชน
My sister watches television.
She washes her clothes every day.
My father misses the train.

3. คำกริยาที่ลงทายดวย “y” ใหเปลี่ยน “y” เปน “i”  แลวจึงเติม “es” หลัง
คำกรยิาตวันัน้ ยกตวัอยาง เชน

 He carries a big box.
                   (carries มาจาก carry)

Suda tries to call me every day.
                   (tries มาจาก try)

My mother fries bean with egg.
                   (fries มาจาก fry)

4. คำกรยิาทีล่งทายดวย “y”  แตหนา “y”  เปนสระใหเตมิ “s”  ไปขางทาย เชน
He stays with his mother.

                    (stay  หนา  y  คอื  a  ซึง่เปนสระ)
Malee pays for a dress.

                    (pay หนา y  คอื a ซึง่เปนสระ)
Suda enjoys eating.
(enjoy หนา  y คอื o  ซึง่เปนสระ)
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 วธิกีารใช Present Simple Tense มดีงันี้
(1)   เพือ่แสดงถงึการกระทำทีเ่ปนนสิยั การกระทำซ้ำๆ ทีท่ำอยเูปนประจำ โดยปกติ

มักมีคำวิเศษณบงชี้อยูดวย   เชน   every day, every year, every month, every hour, often,
usually, always, daily, weekly, yearly, annually, sometimes และ regularly เปนตน

ขณะพูด

อดีต__________________________________________________ อนาคต
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เหตกุารณเกดิขึน้เปนประจำจนเปนนสิยั

ตวัอยาง
She sometimes does things because she wants to be diligent.
บางครัง้เธอกท็ำสิง่ตางๆ ไป เพราะเธอตองการทีจ่ะใหเหน็วาเธอเปนคนขยนั
The girls always stay  at  home on Monday nights to do the housework.
ผูหญิงมักจะอยูบานในคืนวันจันทรเพื่อทำงานบาน
Mr.Cornway has meeting there one a month.
นายคอนเวยไปประชุมที่นั่นเดือนละครั้ง
He often comes late to school.
เขามักจะมาโรงเรียนสายบอยๆ
They usually walk up this way .
ปกติเขาเดินขึ้นมาทางนี้
I drink a glass of milk every day.
ฉนัดืม่นมหนึง่แกวทกุวนั

(2)   เพือ่กลาวถงึความจรงิโดยทัว่ๆ ไป ซึง่เปนความจรงิอยเูสมอ (To state a general
truth)

ขณะพูด

อดีต__________________________________________________ อนาคต
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เหตกุารณทีเ่ปนความจรงิอยเูสมอ
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 ตวัอยาง
It often rains at this time. ฝนจะตกในชวงเวลานี้บอยๆ
Light moves faster than sound. แสงเดนิทางเรว็กวาเสยีง
The earth rotates around the sun. โลกหมนุรอบดวงอาทติย
The sun gives us warmth. ดวงอาทิตยใหความอบอุนแกเรา

(3)  เพื่อแสดงถึงการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางแนนอน (To show future
action)
ตวัอยาง

The plane arrives at Don Muang Airport at ten a.m.
เครือ่งบนิจะมาถงึสนามบนิดอนเมอืงตอน 10 โมงเชา (อยางแนนอน)
He departs for London on Thursday morning.
เขาจะออกเดนิทางไปลอนดอนตอนเชาวนัพฤหสั  (อยางแนนอน)
Surin leaves by his car in the morning.
สรุนิทรจะออกเดนิทางโดยรถยนตของเขาในตอนเชา (อยางแนนอน)

(4) เพือ่เลาหรอืเขยีนเรือ่งราวทีเ่ปนอดตี เพือ่ใหผฟูงหรอืผอูานตืน่เตนเราใจเหน็จรงิ
เหน็จงัตาม นยิมใชในบทละครหรอืเรือ่งราวบางตอนทีเ่หมาะสม  การเลาหรอืเขยีนแบบนีเ้รยีกวา
Historic Present (To show historic present)
ตวัอยาง

A witch points her finger to the child and says, “Die”
แมมดชีน้ิว้ของเธอไปทีเ่ดก็แลวพดูวา จงตายเสยี
Finally, a gunman shoots him dead on the spot.
ในที่สุดมือปนก็ไดยิงเขาจนตายคาที่

(5)  เพือ่บอกถงึคำพดู คำประพนัธหรอืสิง่หนึง่สิง่ใดทีผ่ปูระพนัธไดกลาวหรอืเขยีนไว
ตวัอยาง

Aristotle says, “Human beings are rational animals.”
อรสิโตเตลิกลาวไววา "มนษุยเปนสตัวทีม่เีหตผุล"
A poet says, “Beauty is truth”.
กวทีานหนึง่กลาวไววา "ความสวย คอื ความจรงิ"
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(6) เพื่อบอกเหตุผลที่จะเกิดขึ้นในประโยคที่นำดวย   If- clause เปนการแสดงถึง
เงือ่นไขบางประการของความนาจะเปนจรงิในอนาคต (conditions of future possibility)
ตัวอยาง

If you drink poison, you die.
ถาคุณดื่มยาพิษคุณตองตาย
 If you fail English, you have to enroll again.
ถาคณุสอบภาษาองักฤษตก คณุจะตองลงทะเบยีนเรยีนหมวดวชิานีอ้กีครัง้

หมายเหตุ  จะสงัเกตเหน็วา drink และ die เปนกรยิาชองที ่1 ทีแ่สดงถงึเงือ่นไขทีเ่ปน
เหตุผลซึ่งกันและกันในแบบที่เปนจริงและตองเกิดขึ้นแนๆ

 (7) ใชใน If- clause เพือ่แสดงถงึเงือ่นไขบางประการทีเ่ปนไปได
ตวัอยาง

If you help me do this work, I shall give you money.
ถาคณุชวยผมทำงานชิน้นี ้ผมจะใหเงนิคณุ
If he comes, I'll see him.
ถาเขามาฉันจะตองไดพบเขา

(8) ใชใน Passive form เพือ่แสดงถงึการถกูกระทำ
ตวัอยาง

Active form :    They make it into a paste.      พวกเขาทำมนัเละ (เปนแปงเปยก)
Passive form :    It is made  into a  paste. มนัถกูทำใหเปนแปงเปยก
Active form :    He sells them at $ 5 each.   เขาขายมนั

ดวยราคาอนัละ 5 ดอลลาร
Passive form :    They are sold at $ 5 each. พวกมันถูกขาย

ในราคาอนัละ 5 ดอลลาร

(9) ใช   Present Simple Tense หลงั Here และ There
   ตวัอยาง

Here comes the bride . เจาสาวกำลังมานี่แลว
There goes the train. รถไปกำลังไปโนนไง
There goes your friend, Surin. สุรินทรเพื่อนของคุณกำลังไปโนนไง
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2. Present Continuous tense หรอื Present Progressive Tense คอืประโยคทีใ่ช
แสดงเหตกุารณทีก่ำลงัทำอยใูนขณะทีพ่ดู มโีครงสรางประโยค ดงันี้

กฎการเตมิ ing ทีค่ำกรยิา
กรยิาบางคำเมือ่จะเตมิ ing ตองเปลีย่นแปลง ดงันี้
1. คำพยางคเดยีว มสีระตวัเดยีว และมตีวัสะกดตวัเดยีว ตองเพิม่ตวัสะกดอกีหนึง่ตวั

กอนเตมิ ing เชน
cut cutting
get getting
run running
swim swimming
stop stopping

Subject
(ประธาน) + Verb to be

(is,am,are) V1+ing

I

He
She

Suda

You
We

They
The boys

am

is

are

walking.

playing
reading
drawing

eating.

-

football.
a book.

a flower.

rice.

+ Object
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2. คำสองพยางคซึง่ลงทายดวยตวั “l”  ตวัเดยีว ใหเพิม่ “l” อกีหนึง่ตวักอนเตมิ ing
เชน

travel ravelling
control controlling
fulfil fulfilling

3. คำทีล่งทายดวย “e”  ใหตดัตวั “e”  ออกกอนเตมิ ing เชน
lose losing
come coming
write writing
hope hoping
move moving

4. คำทีล่งทายดวย “ie”  ใหเปลีย่น “ie”  เปน “y”  กอนเตมิ ing เชน
die dying
lie lying
tie tying

เมือ่ตองการเปลีย่นประโยคบอกเลาของ Present Continuous Tense เปนประโยคคำถาม
ใหวางคำกรยิา is, am หรอื are ไปไวหนาประโยค ดงันี้

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

ตวัอยาง เชน
Is she drawing a flower?
Are you reading a comic book?

ประโยคคำถามทีข่ึน้ตนดวย  Verb to be (is, am, are) จะตองตอบดวย yes หรอื no
ตวัอยาง เชน

Is she drawing a flower?
Yes, she is drawing a flower. หรอื Yes, she is. หรอื
No, she is not drawing a flower. หรอื No, she isn't.
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วธิกีารใช   Present Continuous tense มดีงันี้
(1) เพือ่แสดงถงึการกระทำทีก่ำลงัเกดิขึน้ในขณะทีพ่ดู (To show action happening

now)
ขณะพูด

อดีต   อนาคต

                                         เริม่ตน             คาดวาจะจบ
ตวัอยาง

Surin is driving out of house now.
สุรินทรกำลังขับรถออกมาจากบานของเขาตอนนี้
He is now studying English.
เขากำลังศึกษาภาษาอังกฤษอยูตอนนี้

(2) เพือ่แสดงถงึการกระทำทีเ่กดิขึน้ในอนาคตอนัใกลนี ้(To show action in the near
future) แตยงัไมแนนอนมากเทากบั Present Simple Tense

ขณะพูด
      อดตี                                   อนาคต

        เหตกุารณนีจ้ะเกดิขึน้
ตวัอยาง

We're flying back to London tomorrow.
เราจะบินกลับลอนดอนพรุงนี้
I'm wearing it this evening.
ฉันจะสวมมันเย็นนี้
Supol is coming here next week.
สุพลจะมาที่นี่สัปดาหหนา
We are going to see him next Monday.
เราจะไปพบเขาวันจันทรหนา
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(3) เพือ่แสดงถงึการกระทำทีท่ำอยจูนเกอืบจะเปนนสิยั ซึง่มกัจะถกูกระทำซ้ำ ๆ อยู
บอย ๆ หรอืบอยครัง้ทีส่ดุ (To express habitual action that is often repeated)

ตวัอยาง
She is always asking silly questions.
เธอกำลงัจะถามคำถามโงๆ  บอยครัง้ทีส่ดุ
He is always banging the door shut.
เขามักจะปดประตูดังโครมเสมอๆ
They are always arguing with each other.
 พวกเขามกัจะโตเถยีงกนัอยเูสมอ

(4) ใชกบัการกระทำทัง้สองอยางทีก่ำลงัดำเนนิการอยพูรอมๆ กนั
ตวัอยาง

 She is reading a book and (is) singing a song
 เธอกำลงัจะถามคำถามโง ๆ บอยครัง้ทีส่ดุ
She is jogging along the road and (is) singing a song.
เธอกำลงัวิง่เหยาะ ๆ ไปตามถนนและกำลงัรองเพลง

(5) ใชกับการกระทำอยางหนึ่งที่กำลังดำเนินอยู   และมีผูกระทำการอีกอยางหนึ่ง
ขึ้นมาโดยไมคาดฝนมากอน

ตัวอยาง
She enters the room while I am reading a book.
เธอเขามาในหองขณะที่ฉันกำลังอานหนังสืออยู
My mother opens the door while I am watching T.V.
คุณแมเปดประตูขณะที่ผมดูทีวีอยู

(6) ใชในรูป Passive voice   เมื่อเราตองการจะแสดงใหเห็นวาการกระทำนั้น ๆ
มีสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งกระทำตอประธานของประโยค

ตวัอยาง
Active Voice     : Someone is cutting tree down.

ใครคนหนึ่งกำลังตัดตนไมลง
Passive Voice : The tree is being cut down.

ตนไมกำลงัถกูตดั
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Active Voice : Someone is painting the house.
 ใครบางคนกำลงัทาสบีาน

Passive Voice : The house is being painted.
บานกำลงัถกูทาสี

ขอสงัเกต
มคีำกรยิาบางประเภททีไ่มใชในรปูของ Continuous form (Verb to be + V.ing) ไดแก
1. Verb to be เชน is, am, are, was, were ทีแ่สดงถงึลกัษณะ (stative verbs)
ถกู : He is handsome.  เขาหลอ
 ผดิ : He is being handsome.
2. กรยิาประเภททีแ่สดงถงึจติใจ (mind)  เชน think, know, recognize, understand,

believe, desire, wish, love, realize, forget, dislike, hate เปนตน
ตวัอยาง

ถกู : I remember him quite clearly.     ฉนัจำเขาไดดทีเีดยีว
ผิด : I am remembering him quite clearly.
ถกู : They wish to go home now.     พวกเขาอยากจะกลบับานเดีย๋วนี้
ผิด : They are wishing to go home now.
ถกู : She thinks everybody likes her.     เธอคดิวาทกุคนชอบเธอ
ผิด : She is thinking everybody likes her.
ถกู : We know them very well.     เรารจูกัเขาเปนอยางดี
ผิด : We are knowing them very well.
ถกู : I love you.   ผมรกัคณุ
ผิด :  I loving you
3. กรยิาทีแ่สดงถงึความรสูกึประสาทสมัผสั (senses) เชน fell, see, hear, taste, smell

เปนตน
ตวัอยาง

ถกู : I fell very warm.     ฉนัรสูกึอบอนุขึน้มาก
ผิด : I am feeling very warm.
ถกู    : I smell something burning.     ฉนัไมไดกลิน่อะไรไหมสกัอยาง
ผิด : I smelling something burning.
ถกู : I hear someone walking up the stairs.  ฉนัไดยนิใครคนหนึง่กำลงัขึน้

บันไดมา
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ผิด : I am hearing someone walking up the stairs.
ถกู : The coffee tastes sweet.     กาแฟหวาน
ผิด : The coffee is tasting sweet.
ถกู : I see her walking in the garden.     ฉนัเหน็เธอกำลงัเดนิอยใูนสวน
ผิด : I am seeing her walking in the garden.
4. กรยิา “to have'” ทีห่มายถงึ การเปนเจาของ (possession) แปลวา "ม'ี'

 ตวัอยาง
ถกู : She has a lot of money.   เธอมเีงนิจำนวนมาก
ผิด : She is having a lot of money.
ถกู : We have a lot of homework to do.   เรามกีารบานทีจ่ะตองทำอกีเยอะ
ผิด : We are having a lot of homework to do.
ถกู : She has a cold.
ผิด :  She is having a cold.
5. กรยิาบางตวัทีเ่ปน Continuous form ไมได   เชน matter, consist, possess, own

fit, belong, contain, see, suppose, owe, suit, concern, appear,  look, call เปนตน
ตวัอยาง

ถกู : It seems that he dislike that girl.    ดเูหมอืนวาเขาจะไมชอบผหูญงิคนนัน้
ผิด : It is seeming that he dislike that girl.
ถกู : Fruit contains good deal of vitamins.   ผลไมประกอบดวยวิตามนิจำนวน

มาก
ผิด : Fruit is containing good deal of vitamins.
ถกู : He supposes that the news is true.    เขานกึวาขาวนัน้เปนเรือ่งจรงิ
ผิด : He is supposing that the news is true.
ถกู : This book belongs to me.    หนงัสอืเลมนีเ้ปนของฉนั
ผิด : This book is belonging to me.
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3.  Future Simple tense คอื ประโยคทีใ่ชกบัเหตกุารณทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยวาง
โครงการหรือวางแผนไวลวงหนา

โครงสรางประโยค  Future Simple Tense

ตวัอยาง
We shall ask him.
We shall not ask him.
Shall we ask him?
He will bring it.
He will not bring it.
Will he bring it?

รปูยอของ shall และ will
โดยปกตคิำกรยิา shall และ will ทีแ่สดงอนาคตกาลในประโยค จะนยิมใชเขยีนแบบยอ

จาก shall และ will เปน “l1” ในประโยคบอกเลา (affirmative sentence) และเปน shan't หรอื
“won't” ในประโยคปฏเิสธและคำถาม ดงันี้

+ + +Subject shall, will V1 (สวนขยาย)

รูปปกติ รูปยอ
(Affirmative) (Negative)

คำถาม
(Question)

I shall, (will)

We shall (will)

You will

I’ll

We’ll

You’ll

I shan’t
(I won’t)

We shan’t
(We won’t)

You won’t

Shan’t  I, shall I
Won’t, Will I

Shan’t we, Shall we
Won’t we, Will we

Will you
Won’t you
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วธิกีารใชFuture Simple Tense มดีงันี้
(1) เพือ่แสดงการกระทำอยางหนึง่อยางใดทีต่ัง้ใจวาจะทำหรอืคาดวา จะทำทีเ่กดิขึน้

ในอนาคต โดยปกตมิกัจะมคีำทีแ่สดงเวลาในอนาคตอยดูวย เชน tomorrow, next, week, soon,
later เปนตน

ขณะพูด

      อดตี                                                                                                       อนาคต

                                                             คาดวาจะเกดิเหตกุารณนีข้ึน้
ตวัอยาง

I shall return in half an hour.         ผมจะกลบัมาภายในเวลาครึง่ชัว่โมง
She will go aboard next week.        เธอจะไปตางประเทศในสปัดาหหนา
Surin will be sixteen next month.   สรุนิทรจะมอีาย ุ16 ปในเดอืนหนา

He will

She will

It will

They will

He’ll

She’ll

It’ll

They’ll

He won’t

She won’t

It’won’t

They won’t

Will he
Won’t he

Will she
Won’t she

Will it
Won’t it

Will they
Won’t they

รูปปกติ รูปยอ
(Affirmative) (Negative)

คำถาม
(Question)

 

x
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(2) will/shall ไมสามารถใชกบักรยิาในรปู Continuous form ได (มกีลาวไวในขอ
ควรจำของ Present Continuous Tense)
 ตวัอยาง

It will be improper for her to go there alone.
ดูเหมือนจะไมเหมาะสำหรับเธอที่จะไปที่นั้นโดยลำพังเพียงคนเดียว
I shall be there this evening.
ฉันจะไปที่นั่นเย็นนี้
He won't know if you don't tell him.
เขาจะไมมีทางรูไดเลยถาหากคุณไมบอกเขา

(3) ใชในรปูของ Passive Voice เพือ่แสดงถงึการทีป่ระธานของประโยคเปนผ ูกระทำ
ตวัอยาง

You will be punished for disobeying the law.
จะถกูลงโทษฐานทีไ่มปฎบิตัติามกฏหมาย
We shall not be found out if we hide here.
จะไมมีใครมาพบเราหรอกถาหากเราซอนอยูที่นี่

หลกัการใช “To be going to” ใน Future Simple Tense
(1) ใชใน to be going to เพื่อแสดงถึงการกระทำที่ไดถูกวางแผนไวแลว และการ

กระทำนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
ตวัอยาง

I am going to write a letter to him tonight.
ผมจะเขียนจดหมายไปหาเขาคืนนี้
She is going to teach us English.
เธอจะสอนภาษาอังกฤษแกเรา
Are we going to tell him when he asks us?
เราจะบอกเขาเมื่อเขาถามเราไหม
When are you going to return my book?
เมื่อไหรคุณถึงจะคืนหนังสือของผมเสียที
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(2) ใช to be going to เพือ่แสดงถงึความรสูกึทีแ่นนอนเกีย่วกบัการกระทำของผพูดู
 ตวัอยาง

Look out! That tree is going to fall.
ระวงั ตนไมตนนัน้กำลงัขจะลมลงมา
Help! I'm going to drown!
ชวยดวยผมกำลังจะจมน้ำ
The cow looks very ill. I think it's going to die.
ววัดปูวยมาก ผมคดิวามนักำลงัจะตาย

(3) “to be going to”   ไมนยิมใชกบักรยิา go และ come และไมนยิมใชกบั to be
going to ซ้ำกนั
ตวัอยาง

ถกู    : Are they coming this afternoon?    พวกเขาจะมาบายนีห้รอื
ผดิ    : Are they going to come this afternoon?
ถกู    : He is going to Populand soon.    เขาจะไปปอปปแูลนดในไมชานี้
ผดิ    : He is going to go Populand soon.
ถกู    : She is coming to visit him.    เธอจะมาเยีย่ม
ผดิ    : She is going come to visit him.



หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน  รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (พต21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 137

กิจกรรม
1. ใหผเูรยีนทบทวนความรใูนบทนี้
2. ใหผเูรยีนชมวดิทิศันเรือ่ง What's going on?
3. ใหทำแบบฝกหัดตอไปนี้

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

Exercise  2   Change verbs in the blankets into Present Continuous Tense
 1. The children (eat).......................................mangoes.
 2. My mother (cut).......................................a mango.
 3. Suda (study).......................................English.
 4. You & I (swing).......................................in the pool.
 5. We (travel)....................................... abroad.
 6. They (watch).......................................football.
 7. He (go).......................................to school.
 8. Malee (write).......................................a letter to her friend.
 9. The boy (play).......................................in the field.
10. A rat (run).......................................fast.
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Exercise  3  Change verbs in blankets into Future Simple Tense.
 1. The movie (come) .................................soon.
 2. Suda (go).................................to pattaya tomorrow.
 3. The  teacher (teach).................................us English next week.
 4. I (go) .................................to school tomorrow.
 5. We (play).................................tennis next month.
 6. Malee (study).................................in Australia next week.
 7. My father (take)................................. me to Koh Samet on next Sunday.
 8. Her sister (see).................................me at home tomorrow.
 9. That boy (play).................................badminton in the afternoon.
10. She (work).................................on the farm soon.
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Past Simple Tense คอื ประโยคทีแ่สดงเหตกุารณทีเ่กดิขึน้และสิน้สดุแลวในอดตี

โครงสราง ของประโยค Past simple Tense

Subject   +  V2  +  Object  +  (adv. Of place)  + (adv. Of time)
ประธาน  +  กรยิาชองที ่2 + กรรม  +  (วเิศษณบอกสถานที)่  + (วเิศษณบอกเวลา)

ยกตวัอยางเชน

โครงสราง  1     S       +      V     +     adv. Of place    +     adv. Of time

              Suda           left             England                    yesterday.

โครงสราง  2     S       +    V2 (V.infinitive with to)      +      O

             Malee                wanted to help                her family.

ตวัอยาง โครงสราง 2 ในประโยคนีเ้ปนกรยิาซอนกรยิา หรอืคำกรยิาสองตวัอยตูดิกนั
คอื กรยิาหลกักบั กรยิารอง want เปนกรยิาหลกั help เปนกรยิารองอยใูนรปู infinitive with to
เมือ่เปนประโยค Past Simple Tense เปนคำกรยิาหลกัจะเปลีย่นเปนคำกรยิาชองที ่2 คอื Wanted

รปูกรยิาทีใ่ชในประโยค Past Simple Tense

 ประโยค Past Simple Tense ใชกบักรยิาชองที ่2 เสมอ ซึง่รปูกรยิาชองที ่2 แบงเปน
3 ประเภท ดงันี้

เรือ่งที ่ 2     Past Simple Tense
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1.  กรยิาชองที ่1 เมือ่เปลีย่นเปนชองที ่2 ใหเตมิ ed ยกตวัอยาง เชน

กรยิาชองที ่1                                                    กรยิาชองที ่ 2

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

กฎการเตมิ ed ทีท่ายกรยิาชองที ่1
การเตมิ ed ทายคำกรยิาในชองที ่1 ใหเปนกรยิาในชองที ่2 หรอืรปูอดตี มกีฎดงันี้

1.1 กรยิาทีล่งทายดวย e อยแูลวใหเตมิ d ไดเลย เชน
agree agreed
use used
bake baked
joke joked
define defined

1.2 กรยิาทีล่งทายดวย y ใหเปลีย่น y เปน i แลวจงึเตมิ ed เชน
carry carried
study studied
marry married
fry fried
identify identified
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ยกเวนในกรณทีีห่นา y เปนสระ (a, e, I, o, u) ใหเตมิ ed ไดโดยไมตองเปลีย่นแปลง
เชน

stay stayed
obey obeyed
delay delayed
enjoy enjoyed
play played

1.3 กริยามีพยางคเดียว มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ตองเพื่มสะกดอีก
หนึง่ตวั แลวจงึเตมิ ed

stop stoped
knit knitted
plan planned
hop hopped
whip whipped

1.4 เตมิ ed ไดเลยสำหรบักรยิาอืน่ ๆ ทีไ่มอยใูนขอกำหนดตามกฎขอ 1, 2 และ
3 และไมเปนกรยิาในกลมุอปกต ิ(Irregular verbs) เชน

search searched
import imported
repair repaired
fix fixed
check checked

2. รปูกรยิาชองที ่2 และชองที3่ ทีเ่ปลีย่นรปูจากกรยิาชองที ่1 สำหรบั กรยิาทีไ่ม ปกติ
(Irrgular past form of verbs)
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กลมุกรยิาทีเ่ปลีย่นรปู  เมือ่เปนกรยิาชองที ่2 และกรยิาที ่3

Present Tense
(กริยิาชองที ่1)

Past Tense
(กริยิาชองที ่2)

Past Participle
(กริยิาชองที ่3)

be
begin
bite
become
blow
break
catch
come
choose
creep
do
drink
draw
drive
eat
fall
feel
forget
go
grow
hide
know
write
ring

was/were
began
bit
became
blew
broke
caught
came
chose
crept
did
drank
drew
drove
ate
fell
felt
forgot
went
grew
hid
knew
wrote
rang

been
begun
bitten
become
blown
broken
caught
come
chosen
crept
done
drunk
drawn
driven
eaten
fallen
felt
forgotten
gone
grown
hidden
known
written
rang
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3. รูปกริยาชองที่ 2 และชองที่ 3 ที่ไมเปลี่ยนรูปสังเกตไดจากคำกริยาทีเปนคำ
พยางคเดยีว และสัน้

 กลมุกรยิาทีเ่ปลีย่นรปูเมือ่เปนกรยิาชองที ่2 และ ชองที ่3

Present Tense
(กริยิาชองที ่1)

Past Tense
(กริยิาชองที ่2)

Past Participle
(กริยิาชองที ่3)

burst
cost
cut
hit
hurt
let
put
read
set
shut
split
spread

burst
cost
cut
hit
hurt
let
put
read
set
shut
split
spread

burst
cost
cut
hit
hurt
let
put
read
set
shut
split
spread

วธิใีช Past Simple Tense มดีงันี้
(1) เพื่อแสดงถึงการกระทำอยางหนึ่งอยางใดที่ไดทำเสร็จสิ้นสมบูรณไปแลว อดีต

ปกตมิกัจะมคีำทีแ่สดงเวลาในอดตีบงชีอ้ย ูเชน ago, last week (month, year), yesterday เปนตน

ขณะพูด
 

อดีต                X                   อนาคต

           เหตกุารณไดเกดิขึน้
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ตวัอยาง
Two weeks ago, Kate had an accident.
สองสปัดาหทีผ่านมา เคทไดประสบอบุตัเิหตุ
The train reached the station at two yesterday.
รถไฟไดมาถงึสถานตีอนบาย 2 โมงเมือ่วานนี้
He came to look for you half an hour ago.
เขาไดมารอพบคุณเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แลว
Did you receive a letter from her last week?
คณุไดรบัจดหมายจากเธอหรอืเปลาเมือ่สปัดาหทีแ่ลว
His mother died when he was twelve years old.
คณุแมของเขาตายเมือ่เขาอายไุด 12 ป

(2) ใชกบัเหตกุารณทีด่ำเนนิอยใูนชวงเวลาหนึง่ ๆ  ในอดตี อาจจะมคีำวเิศษณปรากฎ
อยดูวย เชน always, never, frequently, usually เปนตน

ขณะพูด

                   อดตี อนาคต

                              เริม่             จบ

ตวัอยาง
Jim always kept light on in the hall.
จนิมกัจะเปดไฟในหองโถงทิง้ไวเสมอ (นสิยัในอดตี)
He always finished his work when he was here.
เขามกัจะทำงานของเขาเสรจ็เสมอเมือ่เขาอยทูีน่ี ่ (นสิยัในอดตี)
He never sucked his thumb, unlike many children.
เขาไมเคยดดูนิว้มอืเลย ไมเหมอืนกบัเดก็หลาย ๆ คน
(นสิยัขอเทจ็จรงิในอดตี)
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(3) ใชบอกถงึเงือ่นไขทีเ่ปนไปไมไดใน If-clause (Unlikely type)
ตวัอยาง

lf I saw him, I would tell him the news.
ถาหากผมพบเขา ผมคงเลาขาวนีใ้หเขาฟง
You would pass if you worked hard enough.
คงสอบผานแลว ถาหากคณุตัง้ใจเลาเรยีนใหมากพอ
If I had money, I would make a long journey around the world.
ถาหากผมมเีงนิ ผมคงจะเดนิทางไปรอบโลก

(4) ใชใน Past Simple Tense แทนที ่Present Simple Tense เมือ่เปลีย่นประโยคจาก
Direct Speech มาเปน Indirect Speech
ตวัอยาง

Direct Speech      : She said, “I understand what he means.”
เธอพดูวา “ฉนัเขาใจวาเขาหมายความวาอยางไร”

Indirect Speech    : She said that she understood what he meant.
เธอพูดวาเธอเขาใจวาเขาหมายความวาอยางไร

Direct Speech      : I asked him, “Is it cleaned by service center”
ฉันถามเขาวา
“มันถูกทำความสะอาดที่ศูนยบริการใชหรือไม”

Indirect Speech    : I asked him whether it was cleaned by service center.
ฉันถามเขาวามันทำงานดวยไฟฟาใชหรือไม
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กิจกรรม
ใหผเูรยีนทบทวนความรใูนบทนี ้แลวทำแบบฝกหดัตอไปนี้

Exercise 1  Change verbs in blankets into Past Simple Tense.
 1. The play (begin)_________________at 7 p.m.
 2. Malee (visit)_________________Suda at home yesterday.
 3. Suda (write)_________________ a letter to her mother.
 4. Somebody (ring)_________________ the bell just a moment.
 5. A robber (break)_________________ into her house last night.
 6. She (come)_________________ here yesterday.
 7. They (forget) _________________ to bring us a book.
 8. We (cut) _________________ meat with knife.
 9. May (go) _________________ there five years ago.
10. The wind (blow) _________________strongly last night.

Exercise 2  Change these sentences into Past Simple Tense.

 1. She rides her bicycle to school.
_______________________________________________

 2. They stand under the tree.
_______________________________________________

 3. The door bell rings loudly.
_______________________________________________

 4. They are very happy.
_______________________________________________
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 5. I break the glass.
_______________________________________________

 6. We enjoy walking in the park.
_______________________________________________

 7. Mana writes a letter to Suda.
_______________________________________________

 8. Malee and Wichai buy a house.
_______________________________________________

 9. You send me those picture.
_______________________________________________

10. She loves classical music.
_______________________________________________
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Past Continuous Tense หรอือกีอยางหนึง่เรยีกวา Past Progressive Tense เปน Tense
ทีใ่ชแสดงเหตกุารณทีก่ำลงัเกดิขึน้ ณ ชวงเวลาหนึง่ในอดตี หรอืมเีหตกุารณ 2 เหตกุารณกำลงั
เกดิขึน้พรอมกนั ณ ชวงเวลาหนึง่ในอดตี

โครงสรางประโยค Past Continuous Tense

เรือ่งที ่3 Past Continuous Tense

+ +
Subject
ประธาน

V.to be
(was, were)

V.ing
กริยิาทีล่งทายดวย ing

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

วธิใีช Past Continuous Tense มดีงันี้
(1) ใชแสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต (โดยปกติมักจะมีคำแสดงเวลาระบุ

ใหเห็น)

    ขณะทีพ่ดู

           อดตี                   อนาคต

                     เหตกุารณกำลงัดำเนนิอยู

ตวัอยาง
They were eating dinner at half past seven.
เขากำลงัทานอาหารเยน็เมือ่เวลา 19.30 น. (ในอดตี)
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It was raining heavily that afternoon.
ฝนกำลงัตกอยางหนกัในตอนบายวนันัน้ (ในอดตี)
At 8 o'clock, he was having breakfast.
เวลา 8 โมง เขากำลงัทานอาหารอย ู(ในอดตี)

(2) ใชแสดงถงึการกระทำทัง้สองอยางทีเ่กดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั โดยปกตมิกัมคีำวา
"while" ประกอบอยใูนประโยคดวย

While he was working, we were sleeping.
ขณะทีเ่ขากำลงัทำงาน เรากก็ำลงันอนหลบั (ในอดตี)
While they were playing football, I was studying in my room.
ขณะทีพ่วกเขากำลงัเลนฟตุบอล ผมกก็ำลงัเรยีนอยใูนหอง (ในอดตี)
Was she listening while we were talking?
เธอกำลงัฟงอยหูรอืเปลาขณะทีพ่วกเรากำลงัพดูคยุกนั (ในอดตี)

(3) การกระทำอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่การกระทำอีกอยางหนึ่งกำลังดำเนินอยู
เราใช Past Continuous Tense เพือ่เนนถงึการตอเนือ่ง (Continuity) ของเหตกุารณหรอืการ
กระทำในขณะที ่Past Simple Tense ใชเพือ่แสดงถงึเหตกุารณหรอืการกระทำทีเ่สรจ็สิน้สมบรูณ
ไปแลว (Completed action)

ขณะที่พูด
อดีต                                          อนาคต

  เหตกุารณกำลงัดำเนนิอยู  เหตกุารณหนึง่ไดเกดิขึน้

ตวัอยาง
While I was riding to school, I saw an accident.
ขณะทีผ่มกำลงัขีจ่กัรยานไปโรงเรยีน ผมไดเหน็อบุตัเิหตุ
He was working in Bangkok when his father died.
เขากำลงัทำงานในกรงุเทพฯ เมือ่คณุพอของเขาตาย
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(4) เพื่อแสดงถึงการกระทำที่เปนนิสัยในอดีต (Past habitual action) ปกติมักมีคำ
วเิศษณ (Adverbs) ปรากฏอยดูวย เชน always, never, often เปนตน
ตวัอยาง

They were often quarrelling with each other.
พวกเขามักจะทะเลาะเบาะแวงกันอยูบอยๆ
He was always working in the garden when we went to visit for him.
เขามักจะกำลังทำงานในสวนเสมอเมื่อเราไปหาเขา
She was complaining about the weather.
เธอกำลงับนถงึเรือ่งดนิฟาอากาศ

(5) กริยาประเภทที่แสดงถึงสภาพจิตใจ (mind) ความรูสึกทางประสามสัมผัส
(sense), have = มี, และกริยาอื่นๆ ที่มีปรากฎอยูในความรูสึกทางประสาท (ในขอควรจำของ
Present Continuous Tense) จะนำมาใชใน Past Continuous Tense ไมได ตองใช Past Simple
Tense
ตวัอยาง

ถกู : He seemed anxious to go out
ดูเหมือนเขาจะกระตือรือรนที่จะออกไป

ผิด : He was seeming anxious to go out.
ถกู : As he walked along, he suddenly remembered something.

ขณะทีเ่ขาเดนิไปนัน้ ทนัใดเขากจ็ำบางสิง่ขึน้มาได
ผิด : As he walked along, he suddenly was remembering something.
ถกู : We noticed that he was wearing spectacles.

เราสังเกตเห็นวาเขาสวมแวน
ผิด : We were noticing that he was wearing spectacles.
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กิจกรรม
ใหผเูรยีนทบทวนความรใูนบทนี ้แลวทำแบบฝกหดัตอไปนี้

Exercise  1  Change verbs in blankets into Past Continuous Tense.

  1. While Suda (sleep)_________________in the bedroom, Malee called her.
 2. The workers (repair)_________________the car at this time last week.
 3. The sun (shine)_________________brightly all afternoon yesterday.
 4. The children (play)_________________football in the playground

at 5 o'clock yesterday evening.
 5. It (rain)_________________when we got home yesterday.
 6. Suda (help)_________________her mother in the kitchen all day

yesterday.
 7. Her baby (climb) _________________the table when her mother

came back from the market.
 8. I saw Suda yesterday while she (get)_________________out of taxi.
 9. They (drive)_________________ along Sukhumvit road at 6 o'clock

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

Exercise  2  Use the correct form of verb in each sentences.
 1. I (see)_________________him when he was shopping in supermarket.
 2. His mother called him when he (play)_________________basketball.
 3. I was reading a magazine when she (bring)_________________me a cup

of coffee.
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 4. Before you came here, I (eat) _________________pizza with my friends.
 5. Suda was driving to work when I (call) _________________.
 6. John came in while his mother (cook) _________________dinner.
 7. While Mary was sleeping last night, someone (steal)_____________her car.
 8. They (see) _________________an accident while they were walking along

the street.
 9. I (read)_________________a book when my mother arrived.
10. We (visit) _________________my parents every Sunday while we were

in Bangkok.

Exercise  3 Use the correct form of verb in each sentences.
 1. He (stop) _________________ drinking three years ago.
 2. I (study)_________________English now.
 3. Suda (wake up)_________________at 5 o'clock every day.
 4. Malee (finish)_________________the report tomorrow.
 5. They (cook)_________________ some food in the kitchen at present.
 6. Mana (go)_________________to America next week.
 7. Nuch (drive)_________________her new car last night.
 8. The sun (set) _________________in the west.
 9. Nipa always (walk)_________________to school when she was young.
10. We (play)_________________ football at this time yesterday.
.
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เฉลยแบบฝกหัด

บทที ่ 1 การใชภาษาทาทางในการสือ่ความหมายในชวีติประจำวนั
(Language in Daily Life)

เ

รือ่งที ่1 การทกัทายและการกลาวลา (Greeting and Leave Taking)
Exereise 1

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

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

เรือ่งที ่2 การแนะนำตนเองและผอูืน่ (Interducing Yourself and Others)
1. Nice to meet you, too.
2. This is Tik,  หรอื Here’s Tik.
3. Nice to  meet you.
4. May I introduce you Mrs Roger?
5. How do you do?

How do you do?

เรือ่งที ่3 การใหและการสอบถามขอมลูสวนตวั (Sharing Personal Data)
ใหมีประโยคแนะนำตัวเอง ที่อยู อายุ ครอบครัว อาชีพ หรือสิ่งที่ชอบ ใหครบ 5-6

ประโยค  ดงัตวัอยาง

My  name is____________________. I’m____________________ year old.
I’m____________________.

I lived at _____________. I’ve________ sisters and ________________borthers.
I work at ________________. I like to be ______________________________.
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เรือ่งที ่4 การใชภาษากาย (Body Language)
Exereise 1

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

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

เรือ่งที ่5 การพดูโทรศพัท (Telephone Conversation)
Exereise 1

 1. lift
 2. insert
 3. listen
 4. dial
 5. speak
 6. replace
 7. remove
 8. ensure
 9. enter
10. press

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

Exereise 3
 1. Could I speak to Jack, please?
 2. This is Pam.
 3. called
 4. I would love to
 5. Goodbye.
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บทที ่2 คณุรสูกึอยางไร
(How do you feel?)

เรือ่งที ่1 ภาพยนตรเรือ่งนีเ้ปนอยางไรบาง (How about the movie?)
Exereise 1

 1. like
 2. like
 3. like
 4. like
 5. like

Exereise 2
 1. don’t like, dislike
 2. don’t like, dislike
 3. don’t like, dislike
 4. don’t like, dislike
 5. don’t like, dislike

Exereise 3
 1. pleased
 2. pleased
 3. pleased
 4. pleasant
 5. unpleasant

เรือ่งที ่2 คณุสนใจอะไร (Where are you interested in?)
 1. It happened before Sunday afternoon.
 2. Suda likes to dance.
 3. Malee is interested in playing badminton.
 4. Mana is preparing the project work in English.
 5. Wichai will do the project work in Social Development subject.
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เรือ่งที ่3 เสยีใจดวยนะ (Sorry to hear that.)
 1. Mana had an accident.
 2. The acdcident happened yesterday.
 3. It happened while Mana was playing basktball.

He fell down as he was running to get the ball.
 4. Mana had to stop playing basketball.
 5. He felt sorry about that.

เรือ่งที ่4 ยนิดดีวย (Congratulation!)
 1. Congratulations!
 2. Thanks.  หรอื  Thanks a lot.
 3. you’ve workde (so)  hard for it.
 4. Thanks again.
 5. Goodbye. หรอื  See you.
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บทที ่3  คณุคดิอยางไร
(What  do  you  think?)

เรือ่งที ่1 ฉันควรสวมใสชุดไหนดีสำหรับงานเลี้ยงตอนรับ
(Which dress should I wear to the welcome party?)

Exereise
 1. He is a surveyor about mobile phone.
 2. It is about mobile phone.
 3. Preecha use his mobile phone all the time.
 4. He uses options to call, take photos and send SMS  and photos.
 5. His problem is the large bill at the end of the month.

เรือ่งที ่2 เดนิซือ้ของ (Shopping)
Exereise 1

 1. Siriporn is in the restaurant.
 2. Specials for today are hot curry with fish ball, fried rice with garlic pork

sausages and super fried noodle with seafood gravy.
 3. Siriporn orders fried rice with garlic pork sausages and a small Tomyamkung.
 4. She takes cold water.
 5. It takes for her meal to be served just a minute.

เรือ่งที ่3 การใหบรกิารดานตางๆ (Various Services)
Exereise 1

 1. Suda wants to go to the police station.
 2. No, she can’t.  Because she is not from this city.
 3. The man can tell her the way.
 4. The police station is beside the post office.
 5. Go up the street and turn right at Saint Bernare road.  The police station is

next to the post office.
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Exereise 2
 1. This situation happens at the airport.
 2. Suda asks airline staff.
 3. TG 2008 will arrive at terminal C.
 4. No, it is’t in that building.
 5. Suda should follow blue arrow.

เรือ่งที ่4 ขอโทษ (Excuse me)
Exereise 1

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

Exereise 2
1. d 2. a 3. c 4. d   5.   b
6. d 7. c 8. d 9. b 10.    d
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บทที ่ 4 รปูแบบประโยคในภาษาองักฤษ
(Types of English Sentence)

เรือ่งที ่1 ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสาร
(Types of Sentence for Communication)

Exereise 1
1. Q : Shall I meet you tonight?

N : I shan’t meet you tonight.

2. Q : Did he plant flowers of different kinds?
N : He didn’t plant flowers of different kinds.

3. Q : Did she keep her secret very well?
N : She didn’t keep her secret very well.

4. Q : Did they sing and play the guitar?
N : They didn’t sing and play the guitar.

5. Q : Did he borrow books from the library?
N : He didn’t borrow books from the library.

6. Q : Can she speak English?
N : She can’t speak English.

7. Q : Had the World Trade building collapsed?
N : The World Trade building hadn’t collapsed.

8. Q : Is the boy sneezing?
N : The boy isn’t sneezing.

9. Q : Does his car run very quickly?
N : His car doesn’t run very quickly.
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10. Q : Must Pom invite Toom to her party?
N : Pom must not invite Toom to her party.

Exereise 2
 1. Work harder.
 2. Don’t close the door.
 3. Read loudly.
 4. Don’t smoke in this room.
 5. Shut the window.
 6. Visit your parent.
 7. Do your homework.
 8. Give me that pencil.
 9. Cook Thai salad.
10. Turn the light off.

Exereise 3
 1. What a clever man you are! หรือ How clever you are!
 2. What an inteligent girl she is! หรือ How intelligent she is!
 3. What a talkative man he is! หรือ How talkative he is!
 4. What wise men we are! หรือ How wise we are!
 5. What a lazy man you are! หรือ How lazy you are!
 6. What a fearful animal it is! หรือ How fearful it is!
 7. What funny men they are! หรือ How funny they are!
 8. What a lovely man I am! หรือ How lovely I am!
 9. What a happy man he is! หรือ How happy he is!
10. What  a nice girl she is! หรือ How nice she is!
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เรือ่งที ่2 ประโยคความรวม (Compound Sentence)
Exereise 1

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

Exereise 2
 1. I met Toom and Obb in the restaurant.
 2. They are talkative,  but they are friendly.
 3. You can enroll Mathemetic or English according to your choice.
 4. Pom ate both fried chicken and french fried.
 5. Either Liverpool or Manchester United will win.
 6. She is not only ugly but also silly.
 7. He bought both a car and washing machine.
 8. She has been very sad because her mother died.
 9. I was very tried so I stayed at home.
10. Today is nither Tuesday nor Friday.
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บทที ่5  อดตีกาล (Past Tense)

เรือ่งที ่1 ทบทวนการใช Present Simple Tense,  Present Continuous Tense และ
Future Simple Tense

Exereise 1
 1. The teacher teaches us an English.
 2. Her mother loves him  very much.
 3. My aunt gives me a book.
 4. Suda kisses her mother.
 5. The child cries loudly.
 6. The rat catches a rat.
 7. Malee lays down on the beach.
 8. Suda passes the exam.
 9. He buys a motorcycle.
10. They often sing an English songs.

Exereise 2
 1. The children are eating mangoes.
 2. My mother is cutting a mango.
 3. Suda is studying English.
 4. You and I are swimming in the pool.
 5. We are travelling abroad.
 6. Thay are watching football.
 7. He is going to school.
 8. Malee is writing a letter to her friend.
 9. The boy is playing in the field.
10. A rat is running fast.
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Exereise 3
 1. The movie will come soon.
 2. Suda will go to Pattaya tomorrow.
 3. The teacher will teach us English next week.
 4. I shall go to school tomorrow.
 5. We shall play tennis next month.
 6. Malee will study in Australia next year.
 7. My father will take me to Koh Samet on next Sunday.
 8. Her sister will see me at home tomorrow
 9. That boy will play badminton in the afternoon.
10. She will work on the farm soon.

เรือ่งที ่2 Past Simple Tense
Exereise 1

 1. The play bagan at 7 p.m.
 2. Malee visited Suda at home yesterday.
 3. Suda wrote a letter to her mother.
 4. Somebody rang the bell jsut a moment.
 5. A robber broke into her house last nignt.
 6. She came here yesterday.
 7. They forgot to bring us a book.
 8. We cut meat with knife.
 9. May went there five years ago.
10. The wind blew strongly last night.
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Exereise 2
 1. She rode her bicycle to school.
 2. They stood under the tree.
 3. The door bell rang loudly.
 4. They were very happy.
 5. I broke the glass.
 6. We enjoyed walking in the park.
 7. Mana worte a letter to Suda.
 8. Malee and Wichai bought a house.
 9. You sent me those pictures.
10. She loved classical music.

เรือ่งที ่3 Past Continuous Tense
Exereise 1

 1. While Suda was sleeping in the bedroom, Malee called her.
 2. The workers was repairing the car at this time last week.
 3. The sun was shining brightly all afternoon yesterday.
 4. The children were playing football in the playground at 5 o’clock yesterday

evening.
 5. It was raining when we get home yesterday.
 6. Suda was helping her mother in the kitchen all day yesterday.
 7. Her baby was climbing the table when her mother came back from the

market.
 8. I saw Suda yesterday while she was getting out of taxi.
 9. They were driving along Sukhumvit road at 6 o’clock this morning.
10. While the audience was clapping, the curtain fell.
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Exereise 2
 1. I  saw  him when he was shopping in supermarket.
 2. His mother called him when he was playing basketball.
 3. I was reading a magazine when she brought me a cup of coffee.
 4. Before you came here, I was eating pizza with my friends.
 5. Suda was driving to work when I called.
 6. John came in while his mother was cooking dinner.
 7. While Mary was sleeping last night, someone stole her car.
 8. They saw an acident while they were walking along the street.
 9. I was reading a book when my mother arrived.
10. We were visiting my parents every Sunday while we were in Bangkok.

Exereise 3
 1. He stopped drinking three years ago.
 2. I am studying English now.
 3. Suda wakes up at 5 o’clock every day.
 4. Malee will finish the report tomorrow.
 5. They are cooking some food in the kitchen at present.
 6. Mana will go to America next week.
 7. Nuch drove her new ca last night.
 8. The sun sets in the west.
 9. Nipa always walked to school when she was young.
10. We were playing football at this time yesterday.



หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน  รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (พต21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน166

บรรณานุกรม

กรมการศกึษานอกโรงเรยีน กระทรวงศกึษาธกิาร, ชดุวชิาการฟง-พดู 4 (Listening-Speaking 4)  หมวด
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช  2540.
องคการคาครุสุภา : 2542.

กรมการศกึษานอกโรงเรยีน กระทรวงศกึษาธกิา, ชดุวชิาการตางประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน.  โรงพมิพครุสุภาลาดพราว : 2546.

ประไพพรรณ เอมช ู(ดร.) และคณะ,  สือ่การเรยีนรกูารศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) หมวดวชิาภาษาองักฤษ
EN 20 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน,  สำนกัพมิพวฒันาพานชิ จำกดั : 2550.

สถาบนัการศกึษาทางไกล สำนกับรหิารการศกึษานอกโรงเรยีน สำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร,  ชดุ
การเรยีนทางไกลและสมดุบนัทกึกจิกรรมการเรยีนร ูหมวดวชิาภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ)
ระหสั ตอ 20 (EN20) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน.  โรงพมิพองคการคาการรบัสงสนิคาและพสัดุ
ภณัฑ (ร.ส.พ.) : 2548.

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ชุด
การเรยีนทางไกลและสมดุบนัทกึกจิกรรมการเรยีนร ูหมวดวชิาภาษาตางประเทศ (ภาษาองักฤษ)
รหัส ตอ 20 (EN 20) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เลมที่ 1.  บริษัทสหพันธมิตรพริ้นติ้งแอนด
พลบัลชิชิง่ จำกดั : 2551.

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
เอกสารเสริมหมวดวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รหัส ตอ 20 (EN 20) ระดับมัธยม
ศกึษาตอนตน เลมที ่1.  รงัษกีารพมิพ : 2549.

สำนกัพฒันาวชิาการและมาตรฐานการศกึษา  สำนกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน สำนกัปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  เอกสารเสรมิทกัษะภาษาองักฤษประกอบหลกัสตูรฝกอบรม
ภาษาองักฤษ สำหรบัแรงงานไทยกอนไปทำงานตางประเทศ (เอกสารอดัสำเนา)

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศกึษาธกิาร,  ชดุปรบัความรพูืน้ฐานภาษาองักฤษ ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน. โรงพมิพ
ดอกเบีย้ : 2552.

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศกึษาธกิาร,  หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551
สาระความรพูืน้ฐาน.  รงัษกีารพมิพ : 2553.

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



หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน  รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (พต21001) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 167

ภาคผนวก
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รายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษใชีวิตประจำวัน
ตามหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551

ครัง้ที ่1 ระหวางวนัที ่7-10 กนัยายน 2552 ณ โรงแรมอทูองอนิน จงัหวดัพระนครศรอยธุยา
1. นางนนัฐณิี ศรธีญัญา สถาบันการศึกษาทางไกล
2. นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
3. นายสุรพงษ มั่นมะโน กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน

เลขานกุาร

ครัง้ที ่2 ระหวางวนัที ่2-15 มกราคม 2553 ณ โรงแรมอทูองอนิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
1. นางสาววิไล แยมสาขา สถาบันการศึกษาทางไกล
2. นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
3. นายสุรพงษ มั่นมะโน กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน

เลขานกุาร

ครัง้ที ่3 ระหวางวนัที ่2-5 มนีาคม 2553 ณ โรงแรมอทูองอนิน  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
1. นางสาววิไล แยมสาขา สถาบันการศึกษาทางไกล
2. นางสาวนภาพร อมรเดชาวฒัน กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
3. นายสุรพงษ มั่นมะโน กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน

เลขานกุาร



 

คณะผูจัดทํา 

 

 

ท่ีปรึกษา 
1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 
1.  นางนันฐิณี ศรีธญัญา สถาบันการศึกษาทางไกล 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1.  นางสาววิไล แยมสาขา สถาบันการศึกษาทางไกล 

 2. นางสาวสุรีพร เจริญนิช ขาราชการบํานาญ 

 3. นางธัญญาวดี เหลาพาณิชย ขาราชการบํานาญ 

4. นางเอ้ือจิตร สมจิตตชอบ ขาราชการบํานาญ 

5. นางสาวชนิตา จิตตธรรม ขาราชการบํานาญ 

6. นางสาวอนงค   เชือ้นนท กศน. เขตบางเขน 

7. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

 นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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