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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  

 หนังสือเรียนสรุปเน้ือหา รายวิชาแบบเรียน กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหนังสือสรุปเน้ือหาที่จัดทําขึ้น เพื่อใหผูเรียนที่เปน

นักศึกษา กศน. สามารถทําความเขาใจ และเรียนรูในสาระสําคัญของเน้ือหารายวิชาสําคัญ ๆ          

ไดสะดวก และสามารถเขาถึงแกนของเน้ือหาไดดีขึ้น 

 ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชา ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาจากหนังสือใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรู   

ที่คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชานั้น ๆ เขาใจกอน 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนเลมนี้ โดยศึกษาแตละบท

อยางละเอียด ทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมตามที่กําหนด และทําความเขาใจในเน้ือหาใหมใหเขาใจ 

กอนท่ีจะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

3. หากตองการศึกษา รายละเอียดเน้ือหาเพิ่มเติมจากหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนนี้  

ใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หรือครูผูสอนของทาน 
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บทที่ 1 

การใชภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจาํวัน (Language in Daily Life) 

เรื่องที ่1 การทกัทายและการกลาวลา 

1.การทักทาย ( Greeting ) และการกลาวลา ( Leave Taking ) เปนการสนทนาที่ใชใน

ชีวิตประจําวันซึ่งแตกตางกันไปตามกาละเทศะ คือ เวลาและสถานภาพของผูพูด ดังตัวอยางในบทสนทนา

ตอไปนี้ 

    หากเปนผูสนทิสนมคุนเคยกันจะทักทาย โดยใชคําวา Hello หรอื Hi  สวนผูที่ไมคุนเคยหรือสถานภาพ

ตางกัน มักใชคําทักทายตามเวลา เชน  

-Good   morning   สวัสดีตอนเชา เวลา 06.00 ถึง 12.00 น. 

-Good   afternoon   เวลา 13.00 น. ถึงกอนพระอาทิตยตก 

-Good   evening   เวลาหลัง 17.00 น. ข้ึนไป 

หลงัจากกลาวคําทักทายแลวมักจะถามทกุขสุข”คุณสบายดีไหมหรือเปนอยางไรบาง” โดยใชสํานวนที่วา  

-How are you ? 

-How are you today ? 

-How are you doing  ? 

-How have you been ? 

สวน สํานวนที่ใชตอบรับ มักนิยมใชดังนี้ 

-Fine, thank you. And how are you ? สบายดี ขอบคุณ แลวคุณละ 

-Nice to see you. หรอื Nice to see you too.     ดีใจที่ไดพบคุณ หรือ 

-Glad to see you. หรือ Glad to see you too.    ดีใจที่ไดพบคุณเชนเดียวกัน 

บทสนทนา 

1.การทักทายสําหรับผูที่คุนเคยกัน 

Sri : Hello , Nid , How are you ? 

Nid : I’m fine thank you , And you ? 

Sri : Fine , thank . 

2. การทักทายสําหรับผูที่ไมคุนเคยหรือตางสภาพกัน 

Miss Kanda : Good morning . Miss Smith. 

Miss Smith :  Good morning . Nice to see you. 

Miss Kanda :  Nice to see you too. 

 

กิจกรรม 
  ฝกสนทนาโตตอบตามบทสนทนาที่ยกใหเปนตัวอยางขางตน 
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2.การกลาวลา ( Leave taking ) เมื่อลาจากกันมักใชคําวา ลากอน โดยใชคําวา Goodbye หรือ Bye 

นอกจากนั้นก็มีสํานวนกลาวลาซึ่งใชตามสถานการณตางๆ เชน  

- See you.   แลวเจอกันใหม 

- See you later.  แลวพบกันใหม 

- See you soon.          แลวพบกันในไมชาน้ี 

- Good Day.           กลาวลาตอนกลางวัน 

- Good night           กลาวลาตอนกลางคืน 

- See you tomorrow.  แลวพบกันวันพรุงนี้      

- See you next year.   ไวพบกันปหนา                การลาในกรณีที่ระบุเวลา 

- See you Sunday.  แลวพบกันวันอาทิตย  

 - I’d better be on my way.  จําเปนจะตองไปแลว    กรณีขอลากลับกอน 

 - I’ll be back.   เดี๋ยวฉันจะกลับมา            เพราะมีธุระสําคัญ 

บทสนทนา 

Pat : Hi, Peter 

Peter : Hi, Pat. How are you today ? 

Pat : Very well , we have meeting on Sunday. 

Peter : Yes. See you on Sunday. 

pat : Goodbye. See you soon. 

Peter : Bye. 

กิจกรรม    
           ฝกสนทนาโตตอบตามบทสนทนาที่ยกใหเปนตัวอยางขางตน 
 

เรื่องที่ 2 การแนะนําตนเองและผูอ่ืน (Introducing Yourself and Others) 

1. การแนะนําตนเอง 

Bob : Hello. My name is Bob. 

John : Hello. My name is  John. How do you do ? 

Bob : How do you do ? 

2. การแนะนําผูอ่ืน 

Suda : Suphit. This is Anne my friend from England. 

Suphit : How do you do ?  Nice to meet you. 

Anne : How do you do ?  Nice to meet you too. 

กิจกรรม  

 ฝกสนทนาโตตอบตามบทสนทนาที่ยกใหเปนตัวอยางขางตน 
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เรื่องที ่3 การสอบถามขอมูลสวนตัว 

บทสนทนาที่ 1  

Suphit : Suda when were you born ?   คุณเกิดเมื่อไหร  

Suda : I was born in june , 1990. And you?  ฉันเกิดเดือนมิถุนายน ป 1990 แลวเธอละ 

Suphit : I was born in oct 16 , 1989 .  ฉันเกิดวันที่ 16 ตุลาคม ป 1989 

          How tall are you ? And how much do you weigh ? 

 คุณสูงและมีน้ําหนักเทาไหร 

Suda : I’m 156 centermeters tall and weigh about 60 Kilograms. 

 ฉันสูง 156 เซนติเมตร และหนัก 60 กิโลกรัม 

บทสนทนาที่ 2 

Peter : What is your nationality ? คุณมีสัญชาติอะไร 

Anne : I’m American.   ฉันสัญชาติอเมรกิัน 

Peter : What do you do ?  คุณทํางานอะไร 

Anne : I’m a docter.  ฉันเปนหมอ 

Peter : How many persons are there in your family ?  

  ในครอบครัวคุณมีกี่คน 

Anne : There are 5 persons in my family. 

   ในครอบครัวของผมมี 5 คน 

Peter : Do you have any telephone numbers or e-mail address ? 

  คุณมีเบอรโทรศัพทหรืออเีมลหรือไม 

Anne : Yes , I do. My telephone number 02-2634224 and my mobile number is  

          082- 2281958 and my e-mail address……………… ( e-mail address ของแตละบุคคล ) 

คะ หมายเลขโทรศัพทของฉันคือ 02-2634224 และโทรศัพทมือถือ คือ หมายเลข 082-2281958 

และ อีเมล........................ 

 

กิจกรรม 
  ใหฝกสนทนาโตตอบตามในบทสนทนาที่ 1-2 
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เรื่องที ่4  การใชภาษากาย ( Body Language )  
1)ภาษาทาทางท่ีใชในโอกาสตางๆ 

 

   

 

 

 

 

     
What time is it?                                      I don't know 

    (เวลาเทาไหรแลว)                                       (ผมไมทราบ) 

 

 

 

 

 

 

 

     Wish me luck!    (ขอใหฉันโชคดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Walk arm - in - arm in public.                         Show anger. 
                   (ควงแขนกัน)                                      (แสดงอาการโกรธ) 
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          Show affection in public.      Indicate that you don't understand something. 

            (แสดงความรักในที่สาธารณะ)              (แสดงอาการวาไมเขาใจ) 

 

 

     
                               

 

 

 

 

 

 

                      Victory                                          go up 

               (สัญลักษณของชัยชนะ)                     (เดินขึ้นไป) 
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ฝวสสาl; 

 

 

 

 

  Come here      Bye – bye 

   ( กวักมือ )        ( โบกมือ ) 

 

 

 

 

 

 

 

This way please. 

     ( ผายมือ ) 

 

2)ทาทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมเจาของภาษา 

 

 

 

 

 

 

 

           Hand Shaking                   Good – bye hug / kiss 

           ( การจับมือกัน )                ( การลาดวยการกอด /จบู ) 

 

กิจกรรม  

 ฝกทําทาทางภาษากายดังกลาวขางตน 
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(3) คําศัพท สํานวน ประโยคและทาทางที่ใชในการสื่อสารในโอกาสตางๆ เชน 

1.คําศพัท สํานวน ประโยคที่ใชสือ่สารในโอกาสตางๆ  

บทสนทนาที่ 1 

Suda : Merry Christmas and many happy returns. 

        ( สุขสันตวันคริสตมาส )  

Peter : Merry Christmas and happy new year. 

        ( สุขสันตวันคริสตมาสและสุขสันตวันปใหมน้ี ) 

      Suda : Thanks. 

      Peter : Thank you very much. 

      บทสนทนาที่ 2 

      John : Happy Valentines.  สุขสันตวันวาเล็นไทน 

      Anne : Thanks. The same to you . ขอบคุณ คุณก็เชนเดียวกัน 

      นอกจากนี้ยังมีการใชสํานวนในโอกาสอื่นๆ เชน 

      - Happy birthday.  สุขสันตวันเกิด 

      - Congratulation on your graduation.   ขอแสดงความยินดีที่ไดเปนบัณฑิต 

      - Congratulation  for your new baby.  ขอแสดงความยินดีที่มีลูกคนใหม 

 

กิจกรรม  

 ฝกสนทนาโตตอบตามบทสนทนาที่1 และ2 ตลอดจนฝกออกเสียงสํานวนที่ใชใน 

   โอกาสตางๆ 
 

เรื่องที ่5  การพดูโทรศพัท ( Telephone Conversation )  

1. การรบัโทรศพัทอยางงายๆ 

Peter : Hello. Is Mrs. Brown home ? สวัสดีครับมิสซิสบราวนอยูท่ีบานหรือเปลา 

Pranee : Hello. Who’s calling ? สวัสดีคะ ใครกําลังพูดคะ 

Peter : I’m Peter . ผมปเตอรครับ 

Mrs. Brown : Wait a minute , please. กรุณารอสักครูคะ 

2. การรบัฝากขอความทางโทรศพัท 

         Mrs. Brown :  Hello. May I speak to Mrs. Brook.  

         สวัสดีคะ ดิฉันขอพูดกับมิสซิสบรุคคะ 
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Suda  :  Sorry, she’s out. Would you like to leave her a message ?  

  เสียใจคะ เธอไมอยู กรุณาฝากขอความไวใหเธอไดไหมคะ  

Mrs. Brown :  My name is Mrs. Brown . Please tell her to call me to 02-2225648. 

ฉันช่ือมิสซิสบราวน  กรุณาบอกเธอวาใหโทรหาดิฉันหมายเลข 02-2225648 

Suda  :  Alright , I’ll tell her.  

    คะ ฉันจะบอกเธอ 

Mrs. Brown :  Thanks a lot. Goodbye.  

ขอบคุณมาก ลากอน 

Suda  :  You’re welcome. Goodbye.  

    ไมเปนไรคะ ลากอน 

 

กิจกรรม   

ฝกสนทนาโตตอบตามบทสนทนาที่1 และ2  
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บทที่  2 

คณุรูสกึอยางไร (How do you feel?) 

 

1.  ความรูสึกที่แสดงความพอใจและไมพอใจ 

 ตัวอยางเชน 

    I like beef.     ฉันชอบเน้ือ 

    I ldon’t like beef.     ฉันชอบเน้ือ 

    I’m dislike beef.     ฉันชอบเน้ือ 

    I’m so pleased to hear that.     ฉันดีใจมากที่ทราบเรื่องน้ี 

    I’m so pleased to hear that.     ฉันผิดหวังที่เห็นเชนนั้น 

    I love it.     ฉันชอบมัน 

    I enjoy swimming.     ฉันชอบวายนํ้า 

   

นอกจากนี้ยังมีสํานวนที่แสดงอารมณความรูสึกพอใจไมพอใจ  เชน 

    That’s greast. (ยอดเย่ียมจริง)        That’s bad.  (แยจริง ๆ) 

    How wonderful? (วิเศษมาก)         How awful! (แยมาก) 

 

กิจกรรม     

  ฝกเขียนและออกเสียงแสดงความรูสึกที่แสดงความพอใจและไมพอใจในตัวอยาง 

     ที่ยกมาขางบนนี้ 

 

2.  ความรูสึกที่แสดงถึงความสนใจและไมสนใจ 

 ตัวอยางเชน 

    I’m interested in singing a song.      ฉันสนใจในการรองเพลง 

    I’m disinterested in dancing.         ฉันไมสนใจในการเตนรํา 

    I don’t care (about/that)………… .     ฉันไมสนใจในเรื่อง......... 

    I have no idea.      ฉันไมมีความคิดเห็น/ฉันไมรูเรื่องเลย 
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บทสนทนาที่ 1 

  Picha : Let’s go to exercise at the sport club. 

    เราไปออกกําลังกายที่สปอรตคลับกับเถอะ 

  Suda : I’m disinterested in exercising. I’m interested in staying at home. 

    ฉันไมสนใจในการออกกําลังกาย ฉันสนใจที่จะอยูบาน 

  Picha : O.K. Bye. 

    ครับ  ลากอน 

  Suda : Bye. See you. 

    ลากอน  แลวพบกันคะ 

บทสนทนาที่ 2 

  Suphit : I will buy a new dress. Which color it better? 

    ฉันจะซื้อชุดใหม               สีไหนดี 

  Udom : I have no idea. Suda should advise you. 

    ผมไมรูเรื่องเลย      สุดาควรจะแนะนําคุณได 

  Suphit : That’s a good idea. Thank you. 

    เปนความคิดที่ดี          ขอบคุณคะ 

  Udom  : You’re welcome. 

    ไมเปนไรครับ 

กิจกรรม  

   ฝกสนทนาโตตอบในบทสนทนาที่ 1-2 

 

3.  การใหกําลังใจ / เห็นใจ / ปลอบใจ 

 มีคําศัพท สํานวน และประโยคที่แสดงถึงความรูสึก ดังน้ี 

  Don’t worry.  ไมตองกังวล  

  Cheer up!    สูๆ 

  Take it easy.  ใจเย็น ๆ ไว 

  Well done.   ทําไดดีมาก 

  You did a good job. ทําไดดีมาก 

  Relax     ทําใหสบาย 

  You will be fine.  เด๋ียวก็ดีเอง 
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ตัวอยางในบทสนทนาตอไปน้ี 

บทสนทนาที่ 1 

  Anne : I lost my mobile phone. 

    ฉันทําโทรศัพทเสีย 

  Suda : Don’t worry. You should buy the new one or repair it. 

    ไมตองกังวล    เธอควรซื้อใหมหรือเอาไปซอม 

  Anne : Thank you. And have you done your homework yet? 

    ขอบคุณ       และคุณทําการบานแลวหรือยัง 

    Oh! I forgot it. 

    โอ  ฉันลืมทํา 

  Suda : Take it easy. I can help you. Let’s start right now. 

    ใจเย็น ๆ ไว    ฉันชวยเธอได      เรามาทําการบานกันเด๋ียวน้ีเถอะ 

    You will be fine. 

    เด๋ียวก็ดีเอง 

  Anne : Thanks a lot. 

    ขอบคุณมาก 

  Suda  : O.K. 

    จะ 

บทสนทนาที่ 2 

  Suphit : Somsri is the champion. 

    สมศรีเปนผูชนะเลิศ 

  Suda :  She did a good job. She is the winner. 

    เธอทําไดดีมาก           เธอคือผูชนะ 

  Suphit : Congratulations to our champion. 

    ยินดีดวยกับผูชนะเลิศของเรา 

 

กิจกรรม   

  ฝกสนทนาโตตอบในบทสนทนาที่ 1-2 
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4.  ดีใจและเสียใจ 

 มีคําศัพท สํานวน และประโยคที่แสดงถึงความรูสึก ดังน้ี 

   Congratulations!   ยินดีดวย 

    How wonderful!   วิเศษมาก 

   Marvelous !    วิเศษจริงๆ 

   That’s great.   ยอดมาก 

   I’m glad that……   ฉันดีใจที่........ 

   I’m so please…..   ฉันดีใจมากที่........ 

   I’m glad to hear…..   ฉันดีใจมากที่ไดทราบวา.............. 

   I’m so sorry.    ฉันรูสึกเสียใจมาก 

   It’s my sympathy to hear that………… ฉันรูสึกเห็นท่ีไดทราบวา ............ 

   please pass my sympathy to……….. ฝากแสดงความเสียใจกับ ........... 

 

ตัวอยางในบทสนทนา ตอไปน้ี 

บทสนทนาที่ 1 

  Nid : Congratulations on your success. 

    ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของคุณ 

  Wit : I’m so pleased to hear that. 

    ผมดีใจมากที่ทราบขาว 

  Nai : Thank you.  

    ขอบคุณคะ        

บทสนทนาที่ 2 

  Malee : I’m so sorry for being late. 

    ฉันรูสึกเสียใจที่มาชา 

  Suda :  Don’t worry.  You are still in time. 

    ไมตองกังวล คุณยังมาทันเวลา 

  Malee : It’s my sympathy to hear that your father passed away. 

    ฉันรูสึกเห็นใจที่ทราบวาคุณพอของเธอเสีย 

    I deeply regret. 

    ฉันรูสึกเสียใจมาก 
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  Suda : Thank you.  

    ขอบคุณจะ        

 

 

กิจกรรม   

  ฝกสนทนาโตตอบในบทสนทนาที่ 1-2 
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 บทที่  3 

การแสดงความรูสึกตางๆ  (Expression  of  feeling) 

 

เรื่องที่  1  พอใจ/ไมพอใจ  (That’s  great/That’s  bad) 

 ในการสนทนาโดยทั่วไป  เมื่อมีการคุยสอบถามเรื่องตางๆ  แลว  การแสดงความชอบ  

ความไมชอบ  หรือความพึงพอใจ  ความไมพึงพอใจ  เปนเรื่องธรรมดาและสามารถเห็นได

โดยทั่วไป  คําศัพทที่ใชแสดงอากัปกริยาดังกลาวขางตน  จะประกอบดวยคําตอไปน้ี 

 That’s  great.      ยอดเยี่ยมจริงๆ 

 That  is  bad.      แยจริง 

 How  wonderful.     วิเศษมาก 

 I  am  so  pleased  to  hear  that.  ฉันดีใจที่ไดทราบเรื่องน้ี 

 I  am  afraid  I  don’t  like  it.    ฉันคิดวาฉันไมชอบ 

 I  love  it./I  like  it/I  enjoy  it   ฉันชอบมัน 

 I  am  disappointed  to  see  that.  ฉันผิดหวังที่เห็นเชนน้ัน 

นอกจากนี้ยังมีสํานวนที่แสดงอารมณความรูสึกพอใจไมพอใจ  เชน 

 That’s great. (ยอดเยี่ยมจริง)      That’s bad.  (แยจริง ๆ) 

 How wonderful? (วิเศษมาก)       How awful! (แยมาก) 

 

เรื่องที่  2  สนใจ/ไมสนใจ  (Interested/Disinterested) 

 โดยทั่วไป  บุคคลมักมีความสนใจและไมสนใจแตกตางกันไป  คําศัพทที่ใชบอกความสนใจ  

คือ  คําวา  Interested  สวนคําศัพทที่ใชบอกความไมสนใจ  คือ  Disinterested  อาจจะใช

สํานวนอื่นๆ  ไดอีก  เชน 

 I’m  interested  in…/Disinterested  in… ฉันสนใจใน……/ไมสนใจใน……….. 

 I  don’t  care  (about  that)  ฉันไมใสใจในเรื่อง…………………... 

 I  have  no  ideas.    ฉันไมมีความคิด/ฉันไมรูเรื่องเลย 

          etc. 
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บทสนทนาที่  1 

 Picha : Let’s go to exercise at the sport club. 

   เราไปออกกําลังกายที่สปอรตคลับกันเถอะ 

 Suda : I’m disinterested in exercising. I’m interested in staying at home. 

    ฉันไมสนใจในการออกกําลังกาย ฉันสนใจที่จะอยูบาน 

 Picha : O.K. Bye.    ครับ  ลากอน 

 Suda : Bye. See you.  ลากอน  แลวพบกันคะ 

 

บทสนทนาที่ 2 

 Suphit  : I will buy a new dress. Which color it better? 

    ฉันจะซื้อชุดใหม  สีไหนดี  ? 

 Udom  : I have no idea. Suda should advise you. 

    ผมไมรูเรื่องเลย  สุดาควรจะแนะนําคุณได 

 Suphit  : That’s a good idea. Thank you.   

    เปนความคิดที่ดี  ขอบคุณคะ 

 Udom  : You’re welcome. 

    ไมเปนไรครับ 

 

เรื่องที่  3  ใหกําลังใจ/เห็นใจ/ปลอบใจ  (Don’t  worry./Relax./Take  it  easy.) 

 การแสดงการใหกําลังใจ  เห็นใจ  และปลอบใจ  ในเหตุการณ  สถานการณตางๆ  ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเปนสิ่งสําคัญ  และจําเปนในการใชชีวิตประจําวันของมนุษย  ในสังคมที่

จะตองปฏิบัติตอกัน  ผูพูดจึงตองมีความจําเปนตองใชคําพูดในการแสดงออกตอผูอื่นที่ตองการให

กําลังใจ  ในการตอสูในการใชชีวิตตอไป 

 สํานวนที่มักนิยมใชในการแสดงการใหกําลังใจ  เห็นใจ  และปลอบใจ  ในโอกาสตางๆ  

ไดแก 

 Don’t  worry.     ไมตองกังวล 

 Cheer  up.     สู ๆ/ไชโย 

 Take  it  easy.    ใจเย็นๆ  ไว 

 Relax.      ทําใจใหสบาย 

 You  will  be  fine.    เธอตองไมเปนไรเดี๋ยวก็ดีเอง 
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 Well  done.     ทําไดดีมาก 

 You  did  a  good  job.   ทํางานไดดีมาก 

         etc. 

 

บทสนทนาที่  1 

 Anne  : I lost my mobile phone. 

    ฉันทําโทรศัพทเสีย 

 Suda  : Don’t worry. You should buy the new one or repair it. 

      ไมตองกังวล    เธอควรซื้อใหมหรือเอาไปซอม 

 Anne  : Thank you. And have you done your homework yet?  

    ขอบคุณ     และคุณทําการบานแลวหรือยัง 

    Oh! I forgot it. 

      โอ  ฉันลืมทํา 

Suda  : Take it easy. I can help you. Let’s start right now. 

      ใจเย็น ๆ ไว    ฉันชวยเธอได      เรามาทําการบานกันเด๋ียวน้ีเถอะ 

      You will be fine. 

      เด๋ียวก็ดีเอง 

 Anne  : Thanks a lot. 

      ขอบคุณมาก 

 Suda   : O.K.   

    จะ 

 

บทสนทนาที่ 2 

 Suphit  : Somsri is the champion. 

    สมศรีเปนผูชนะเลิศ 

 Suda  :  She did a good job. She is the winner. 

    เธอทําไดดีมาก           เธอคือผูชนะ 

 Suphit  : Congratulations to our champion. 

    ยินดีดวยกับผูชนะเลิศของเรา 
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เรื่องที่  4  ดีใจ/เสียใจ  (Happened/Sorry) 

 การแสดงความดีใจกับเพื่อน  ผูใหญในโอกาสที่บุคคลน้ันๆ  ไดรับความเจริญกาวหนาใน

หนาที่อาชีพการงาน  ตลอดจนการไดเลื่อนตําแหนง  เปนมารยาททางสังคมที่ผูมีนํ้าใจพึงปฏิบัติ

ตอกัน 

 สวนการแสดงความเสียใจตอเรื่องหรือเหตุการณที่สูญเสียของบุคคล  ผูพูดจึงตองใชคําพูด

และสํานวนที่แสดงความเห็นอกเห็นใจตอผูสูญเสียที่อยูในอารมณเศราใหผอนคลายและเกิด

กําลังใจในการตอสูและดํารงชีวิตตอไป 

 สํานวนที่มักนิยมใชในการแสดงการดีใจ/เสียใจ  ในโอกาสตางๆ  มีดังน้ี 

 I’m  glad  that  you  can  come.   ฉันดีใจที่คุณมาได 

 I’m  so  pleased  to  see  you.   ฉันดีใจมากที่ไดพบคุณ 

 I’m  glad  to  hear  from  you.   ฉันดีใจที่ไดทราบขาวจากคุณ 

 I’m  so  sorry  to  here  that.……… ฉันเสียใจที่ไดทราบขาวน้ัน………… 

 I’m  so  sorry  for  being  late.   ฉันเสียใจที่มาชา   

 I’m  terrible  sorry  for…………  ฉันเสียใจในสิ่งที่รายแรงตอ ……………….. 

 It’s  my  sympathy  to  here  that.…… ฉันเศราใจในสิ่งนั้น………………………… 

 I’m  deeply  regret  about. ………… ฉันเสียใจสลดใจเปนอยางมาก………… 

 Please  pass  my  sympathy  to……… ขอใหสิ่งที่เศราใจใหผานพนไป…………….. 

    etc. 

บทสนทนาที่  1 

 Nid  : Congratulations  on  your  success. 

    ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของคุณ 

 Wit  : I’m so pleased to hear that. 

    ผมดีใจมากที่ทราบขาว 

 Nai  : Thank you.  

    ขอบคุณคะ        
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บทสนทนาที่ 2 

 Malee  : I’m so sorry for being late. 

    ฉันรูสึกเสียใจที่มาชา 

 Suda  :  Don’t worry.  You are still in time. 

    ไมตองกังวล คุณยังมาทันเวลา 

 Malee  : It’s my sympathy to hear that your father passed away. 

    ฉันรูสึกเห็นใจที่ทราบวาคุณพอของเธอเสีย 

    I deeply regret. 

    ฉันรูสึกเสียใจมาก 

 Suda  : Thank you.  

    ขอบคุณจะ        
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บทที่  4 

การพูดแสดงความคดิรปูแบบตางๆ   

(Expression  of  opinion,  ideas/wishes/offering  helps,  etc.) 

ภาษาเพือ่แสดงความคิดเหน็ความตองการ 

 

เรื่องที ่ 1  การแสดงความคดิเหน็  (เหน็ดวย/ไมเหน็ดวย  ยอมรบั/ไมยอมรับ) 

Agreement/Disagreement 

 Agreement  เปนรูปแบบของการสนทนาที่มีความเห็นพองดวย  เมื่อฝายหน่ึงแสดง

ความเห็น  อาจอยูในรูปประโยคบอกเลาธรรมดา  และคูสนทนา  ก็แสดงความเห็นดวย  และ

สํานวนที่ใชในการแสดงความเห็นดวย  อาจเลือกใชตามโอกาสอันสมควร  ไดแก 

 Yes,  I  think  so.    ใช  ฉันก็คิดอยางน้ัน 

 Yes,  I  agree  with  you.   ใช  ฉันเห็นดวย 

 Yes,  you  are  right.   ใช  คุณพูดถูก 

 Yes,  I  think  you  are  right.  ใช  คิดวาคุณพูดถูก 

 Yes,  that’s  my  opinion  too.  ใช  ความเห็นฉันก็เปนเชนน้ันแหละ 

etc. 

  

Disagreement  คือ  คําพูดท่ีใชในการสนทนาอีกลักษณะหน่ึง  เปนคําพูดที่มีความหมาย

ในทํานอง  ขัดแยง  หรือไมเห็นดวยกับความเห็นของคูสนทนา  ซึ่งจะตองมีศิลปะในการพูด  เพื่อ

ไมใหเปนการขัดแยง  และจะทําใหการสนทนาเปนไปอยางราบรื่น   และคําพูดที่ใชในการแสดง

ความไมเห็นดวย  อาจเลือกใชในโอกาสอันสมควร  ไดแก 

 No,  I  don’t  think  so.   ไม  ฉันไมคิดอยางน้ัน 

 Well,  I  really  don’t  think  so.  เอ  ฉันไมไดคิดเชนนั้นจริงๆ 

 No,  I  don’t  agree  with  you.  ไมละ ฉันไมเห็นดวยกับคุณ 

 No,  I  don’t  think  you  are  right. ไม  ฉันไมคิดวาคุณถูกนะ 

 I  can’t  say  I  agree  with  you.  ฉันไมสามารถจะพูดไดวา  เห็นดวยกับคุณ       

etc. 
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บทสนทนาที ่ 1 

 A : The  weather  in  Bangkok  is  hotter  than  Singapore. 

 B : I  think  so./I  don’t  think  so./I  agree  with  you. 

 A : Living  in Bangkok  is not so pleasant. Don’t you  thin  that ? 

B : Yes,  but  living  in  rural  areas  is  less  convenient. 

etc. 

 

เรื่องที ่ 2  การแสดงความตองการและตอบรบั  (Need/Want Yes/Please do/sure) 

 เมื่อตองการใหผูอื่นทําบางสิ่งบางอยางให  อาจเปนการรบกวนผูอื่น  รูปประโยคที่ใชจึง

แสดงความสุภาพอยางยิ่ง  อาจใชประโยคบอกเลาธรรมดา  หรือ  ประโยคคําถามมีถอยคําสํานวน

ที่ใชในโอกาสตางๆ  ดังน้ี 

 I’d  like  some  more  coffee.  ฉันชอบดื่มกาแฟ 

 I  want  to  go  to………   ฉันตองการจะไป…………………………… 

 I  wish  you  should  go  with  me. ฉันอยากใหคุณพาฉันไป 

 I  need………………………   ฉันตองการ…………………………………. 

 การตอบรับ  อาจใชสํานวนสั้นๆ  ตอไปน้ีตามความเหมาะสม 

 Yes…/please  do./sure.   ใช/ขอความกรุณา/แนนอน 

 Thank  you,  I’d  love  to.   ขอบคุณที่ใหความรักกับฉัน 

 Thank  you,  I’d  happy  to  go.  ฉันขอบคุณที่ทําใหฉันมีความสุข 

 With  pleasure.    ดวยความยินดี 

 Thank  you  so  much.   ขอบคุณมาก 

 Very  kind  of  you.    ดวยความเมตตาจากคุณ 

 

บทสนทนา 

 1.  A  : What  would  you  like  some  drink ? 

  B  : I’d  like  some  more  coffee. 

 2.  A  : Where  do  you  go ? 

      B  : I  want  to  go  to  school. 
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เรื่องที่  3  การแสดงความชวยเหลือและบริการผูอื่นรวมทั้งตอบรับ  

     (Can I  help  you?/Yes,  of  course) 

 การใชชีวิตประจําวันของคนเราตองเกี่ยวของกับการจับจายใชสอยไมวาจะเปนอาหาร  

เครื่องด่ืม  เสื้อผา  และของใช  ตลอดจนยารักษาโรค  การแสดงความชวยเหลือและบริการผูอื่น  

จําแนกออกตามสถานการณตางๆ  มักนิยมใชสํานวนที่ใชถาม  เมื่อใหบริการ  ดังน้ี 

 What  can  I  do  for  you?   ฉันจะชวยอะไรคุณไดบาง 

 Can  I  help  you.      

 May  I  help  you. 

 Need  some  help?     

 Do  you  need  some  help? 

 If  you  need  anything,  please  tell  me.  

 If  you  need  anything,  please  let  me  know. 

 Certainly.     แนนอน 

 Yes,  of  course.    ใช  ไมเปนไร 

 I’m  afraid………………..   ฉันเกรงใจ…………………………….. 

 Sorry,  but………………..   เสียใจ  แต…………………………….. 

 

บทสนทนา At the Embassy 

 Receptionist :   Sawasdee Ka, anything can I do for you, Madame? 

 Suda       :   I'm so glad, you can speak Thai. 

 Receptionist  :   Oh!  I can speak and understand Thai just a little bit. 

 Suda  :   I've lost my passport yesterday and I went to the police 

    station  to inform  the matter. This is the police record. 

Receptionist :    Please wait for a few minutes. I will ask Mr. John at the   

                           consular Section to help you. 

 Suda    :   Thank you for your help. 

 Receptionist :    It's my pleasure. 

 

 

 ฉันจะชวยคุณไดไหม 

คุณตองการความชวยเหลือรึเปลา 

ถาคุณตองการอะไรโปรดบอกนะครับ/คะ 
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เรื่องที่  4  การกลาวขอบคุณและตอบรับ  (Thank  you./You’re  welcome) 

 การกลาวขอบใจ  เปนความจําเปนในโอกาสที่บุคคลอื่นทําคุณประโยชนหรือไดเอื้อเฟอ

ชวยเหลือ  โดยการแสดงออกทางวาจา  โดยการขอบใจและซาบซึ้ง  ดังสํานวนตอไปน้ี 

 Thank  you  for  you  help.   ขอบคุณที่ใหความชวยเหลือ 

 Thank  you  every  much  for  your  kindness. ขอบคุณที่คุณใหความเมตตา 

 Thank  you  for  your  invitation   ขอบคุณสําหรับการเช้ือเชิญ 

               etc. 

 การกลาวตอบรับ  เมื่ออีกฝายกลาวขอบคุณ  เชน 

 Don’t  mention  it 

 You’re  welcome. 

 You’re  quite  welcome. 

 Not  at  all. 

 ทุกคํามีความหมายวา  “ไมเปนไร”  หามใช  never  mind  เด็ดขาด 

 

 

เรื่องที่  5  การพูดขออนุญาตและตอบรับ  (May  I  come  in ?/Yes  you  can) 

 การพูดเพื่อขออนุญาต  เปนมารยาทที่พึงกระทํา  เมื่อตองการทําอะไร  และสํานวนที่มัก

ใชกันท่ัวไปมีดังน้ี 

 May  I  interrupt  you  for  a moment ? ขออนุญาต ฉันขอขัดจังหวะคุณสักครูได

ไหม  

 May  I  come  in ?    ขออนุญาตเขาขางในไดไหม 

 Can  I  borrow  your  pen?   ฉันขอยืมปากกาคุณไดไหม 

 (It’s)  my  pleasure.    ฉันยินดี 

 Don’t  mention  it.    ไมเปนไร 

 Yes,  you  can.    ใช  คุณมีความสามารถ 

            etc. 

 

 

 

ไมเปนไร 
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สํานวนที่มักใชในการกลาวตอบรับ   มีดังน้ี 

 Yes,  of  course.    ได  แนนอน 

 Certainly.     แนนอน 

 Sure.      ไดเลย 

 Go  ahead.     ตามสบาย 

etc. 

 

บทสนทนา 

 A : Can  I  borrow  your  pen?  

 B : Yes,  of  course. 

 

เรื่องที่  6  การพูดขอโทษและตอบรับ  (Sorry / Don’t  worry) 

 การกลาวคําขอโทษ  เปนการแสดงความเสียใจ  และการขออภัย  เปนมารยาทอันดียิ่งที่

ตองแสดงออกเปนประจํา  เมื่อกระทําผิดไป  แมจะเปนเรื่องเล็กนอยก็ตาม  โดยใชประโยค

ขอความ  ดังน้ี 

  I’m  very  sorry  to  be  late.  ขอโทษดวยนะที่มาชา 

 I’m  lost  your  box,  I’m  so  sorry.   ฉันทํากลองหายไป  ฉันขอโทษดวยนะ 

 I’m  terrible  sorry  for……………  ฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดข้ึนกับ……………… 

 Sorry,  it’s  my  fault.     ฉันขอโทษท่ีทําผิดพลาด 

 Please  forgive  me  for  being  late. กรุณาอภัยใหฉันดวยที่มาชา 

  

 อีกฝายอาจกลาวตอบเพื่อเปนเชิงใหอภัย  มีสํานวนดังน้ี 

 Forget  it.     จําไมได 

 Don’t  worry.     ไมตองหวง 

 It  doesn’t  matter.    ไมเปนอะไร 

 Of  course.     ไมเปนไร 

 Certainly.      

 That’s  all  right. 

 That’s  quite  all  right.     

               etc. 

ไมเปนอะไรหรอก 
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บทสนทนา 

 A : I’m  very  sorry  to  be  late.   

 B : That’s  all  right. 

 

เรื่องที่  7  การพูดแทรกอยางสุภาพ  (Excuse  me) 

 การพูดแทรกอยางสุภาพ  เปนสิ่งที่จําเปนมาก  เพราะสิ่งเหลานี้จะบงบอกถึงวัฒนธรรมท่ีดี

งามที่ทุกคนควรกระทําใหเกิดเปนนิสัย  และสํานวนที่มักใชในการพูดแทรกอยางสุภาพมีดังน้ี 

 Excuse  me,  sir.  Could  you  speak  louder?   

 ขอโทษครับ/คะ  คุณผูชายกรุณาพูดเสียงดังหนอยไดไหม 

    Excuse  me,  madam.  Could  you  show  me  that  book?    

 ขอโทษครับ/คะ  คุณผูหญิงกรุณาโชว   หนังสือของคุณใหฉันดูไดไหม  

 Excuse  me,  how  far  is  it  to  the  airport?  

 ขอโทษครับ/คะ  จากตรงน้ีถึงสนามบินไกลแคไหน 

    etc. 

บทสนทนา 

  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. 

It  doesn’t  matter.    ไมเปนอะไร 

 Of  course.     ไมเปนไร 

 Certainly.      

 That’s  all  right. 

 That’s  quite  all  right.     

 

etc. 

     

 

ไมเปนอะไรหรอก 
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บทที ่5 

รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ  

(Types of English Sentence) 

 

เรื่องที่ 1   ประโยคบอกเลา (Affirmative or Statement or Dedication Sentence)  

คือ ประโยคที่ใชในการสื่อสารเร่ืองราว ขาวสาร ขอคิดเห็นตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย 

ประธาน  (Subject) และกริยา (Verb) ซึ่งอาจจะมีกรรม (Object) หรือสวนขยาย 

(Complement) ดวยก็ได 

   ประธาน     +      กริยา  +    กรรม 

   (Subject)           (Verb)            (Object) 

ตัวอยาง 

  He  is  your   teacher.        เขาคือครูของเธอ 

  He  likes   you.             เขาชอบเธอ 

 

ในประโยคบอกเลา การกระจายกริยาตองเปนไปตามประธาน (Subject) และกาล 

(Tense) ที่บอกเลาเรื่องน้ัน 

 

เรื่องที่ 2  ประโยคคําถาม (Question sentence) เปนประโยคที่ใชถามเพื่อตองการคําตอบ

จาก ผูที่เราสนทนาดวย และขึ้นตนดวยคําที่เปนคําถาม ไดแก what (อะไร), when (เมื่อไหร), 

where (ท่ีไหน), who (ใคร), whom (ถึง, แกใคร), whose (ของใคร), which (อันไหน/สิ่งไหน), 

why (ทําไม), how (อยางไร) 

 ในการตั้งคําถามดวยคําเหลาน้ี สวนใหญจะตองตามดวยกริยาชวย ยกเวน who 

ตามดวยกริยาแท และ whose ตามดวยคํานาม สวน which ตามดวยคํานามที่เปนกรรมหรือ

กริยาชวย เชน 

What is your name?        คุณช่ืออะไร 

Where  do  you  teach?      คุณสอนท่ีไหน 

When did  he leave school ?    เคาจบเมื่อไหร 

How do you like it?   คุณชอบหรือไม 
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เรื่องที่ 3  ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) คือประโยคบอกเลาที่มีคําหรือวลีที่มี

ความหมายในเชิงปฏิเสธอยูในประโยค ซึ่งจะเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) เชน not, never, 

hardly,  scarcely, rarely เปนตน หรือคําสรรพนามแสดงการปฏิเสธ เชน no one, nobody, 

none, no, nothing เปนตน 

เชน 

   There are not former.   ไมใชรูปแบบที่ถูกตอง 

 He  doesn’t  like  Bobby.   เขาดูไมเหมือนกับบอบบี้ 

 I don’t  want  to  go  with  him.  ฉันไมตองการไปกับเขา 

 

เรื่องที ่ 4  ประโยคคําสั่ง (Imperative or Order sentence) เปนประโยคท่ีบอกใหทําหรือ

ขอรองใหทําตามที่ผูนั้นบอก ซึ่งผูที่รับคําสั่งคือผูที่คนสั่งพูดดวย ซึ่งคนที่จะสั่งจะเปนบุรุษ ที่ 1 คือ  

ผูพูด (I หรือ we) สวนคนที่ถูกสั่งจะเปนบุรุษที่ 2 (You) เมื่อเปนประโยคคําสั่งจะตัด ประธาน  

(You) ออก ประโยคคําสั่งตองข้ึนตนดวยคํากริยาชองที่ 1 เสมอ ซึ่งอาจจะเปนรูปบอกเลาหรือ

ปฏิเสธก็ได 

เชน 

 Don't walk on the loan!  หามเดินในสนาม 

 Enter your personal code.  ใสรหัสสวนตัวของทาน 

 Sit down  here!   น่ังตรงน้ี 

 Follow me!    ตามฉันมา 

 

เรื่องที่ 5 ประโยคอุทาน (Exclamatory sentence)  คือประโยคท่ีใชแสดงความรูสึกและ 

อารมณ เชน เสียใจ ดีใจ เปนตน ใชไดท้ังประโยคเต็มรูปและลดรูป  

เชน 

 Oh!  My  god    โอ พระเจาชวย 

 How marvelous   เหลือเช่ือจริง ๆ 

 What a wonderful party  ชางเปนงานที่มหัศจรรยอะไรเชนนี้ 
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บทที่ 6 

ประโยคความรวม  

(Compound Sentence) 

  

เรื่องที ่1 สวนประกอบของ Compound Sentence 

ประโยคความรวม คือ ประโยคท่ีประกอบดวยประโยคอยางนอย 2 ประโยค และมี

คําเช่ือม (Conjunction) ซึ่งมีหนาที่เชื่อมประโยคเขาดวยกัน นอกจากนี้ท้ัง 2 ประโยคสามารถ

แยกกันได โดยแตละประโยคตางมีความหมายสมบูรณ 

  

เรื่องที ่2 ประโยค 2 ประโยคมารวมกันดวยคําเชือ่มที่เหมาะสม   คอื and, but, or 

เชน 

 Suda can speak English and French  

 สุดาพูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได 

 Malee does not study French but she   can speak it. 

  มาลีไมไดเรียนภาษาฝรั่งเศสแตพูดภาษาฝรั่งเศสได 

  You can have fried rice or boiled rice      

  คุณสามารถเลือกทานขาวผัดหรือขาวตมก็ได 

 

เรื่องที่ 3 การเชื่อมประโยคใหเปน Compound Sentence โดยใชเครื่องหมาย/คําเชื่อม 

1.   , (comma) + คําสันธาน เชน 

  They tried their best, yet they didn’t succeed. 

2.  ; (Semicolon) ใชในกรณีที่มีเครื่องหมายอื่น ๆ อยูดวย   เชน 

  I also bought her a new car; I have not yet, nowhere, given it to 

her. 

3.  Correlative Conjunction  ไดแก  คําตอไปน้ี 

  Both……….and………..   ทั้ง...............และ........... 

  Either………or………..   ไมอยางใดก็อีกอยางหนึ่ง 

  Neither………nor……...   ไมท้ังสองอยาง 

  เชน 

  Both boys and girls learn English.  
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บทที ่ 7 

อดตีกาล 

( Past Tense) 

 

เรื่องที ่ 1  Past Simple Tense 

  Past Simple Tense  คือ ประโยคที่แสดงเหตกุารณทีเ่กดิขึ้นและสิน้สดุแลวในอดตี 

 

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

 

 1.1 เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตและจบลงไปแลวกอนพูดประโยคน้ัน  เชน 

 He  spoke     เขาเปนคนพูด 

 She came here yesterday  เธอมาที่น่ีเมื่อวานนี้ 

 1.2 แสดงการกระทําที่กระทําเปนประจําในอดีต โดยมีคําที่แสดงความบอย ความเปน

ประจําอยูดวย  เชน 

  He  always got up late when he was young        เมื่อตอนเด็ก ๆ เขามา

สายบอย 

 

เรื่องที ่2  Past Continuous Tense 

 

   Past Continuous Tense หรืออีกอยางหน่ึงเรียกวา Past Progressive Tense เปน 

Tense ที่ใชแสดงเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้น ณ ชวงเวลาหนึ่งในอดีตหรือมีเหตุการณ 2 เหตุการณ

กําลังเกิดขึ้นพรอมกัน ณ ชวงเวลาหน่ึงในอดีต 

โครงสรางประโยค  Past Continuous Tense 

Subject + V.to be + V.ing 

 

 เชน 

We were playing in the garden.  เรากําลังเลนอยูในสวน 

He was singing a song.  เขากําลังรองเพลง 
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บทที่ 8 

ภาษาอังกฤษสําหรบัอาชพีพนกังานขบัรถรบัจาง 

เรื่องที่ 1   การพดูภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม และเหมาะสมกับสถานการณ 

 เมื่อมีผูโดยสารมาเรียกใชบริการจากพนักงานขับรถรับจางน้ัน สิ่งแรกที่ควรทําคือทักทาย 

โดยทักทายตามเวลา คือ 

 Good morning.  สวัสดีครับ เมื่อพบผูโดยสารตอนเชา 

 Good afternoon.  สวัสดีครับ เมื่อพบผูโดยสารตอนบาย 

 Good evening.  สวัสดีครับ เมื่อพบผูโดยสารตอนค่ํา 

หรืออาจถามดวยขอความสั้น ๆ ท่ีสุภาพและเขาใจไดวา 

 Where to, sir?  ไปท่ีไหนครับคุณผูชาย 

 Where to, madam?  ไปท่ีไหนครับคุณผูหญิง 

 Where to, miss?  ไปท่ีไหนครับคุณผูหญิง 

ชาวตางชาติจะตอบไดหลากหลาย อาจพูดเฉพาะช่ือสถานที่ ดังน้ี 

 Suvarnabhumi airport สนามบินสุวรรณภูมิ 

 Khao Sarn road  ถนนขาวสาร 

 The weekend market ตลาดนัดสุดสัปดาห หรือตลาดนัดจตุจักร 

 Chatuchak market  ตลาดนัดสวนจตุจักร 

 

เรื่องที ่2   การพดูแสดงความรูสึก และแสดงความคิดเห็น 

 ขณะขับรถบริการผูโดยสาร ยอมมีเวลาพูดคุยกันพอสมควร โดยเฉพาะพูดแสดงความรูสึก

และแสดงความคิดเห็น อยางเชนตัวอยางตอไปน้ี 

 The traffic is bad.     รถติด 

 The traffic is too bad.    รถติดจังเลย 

 The traffic is very bad.    การจราจรติดขัดมาก 

 It takes thirty minutes to the airport.  ใชเวลา 30 นาทีไปสนามบิน 
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 It takes about twenty minutes to get there. ใชเวลาประมาณ 20 นาทีที่จะไปที่

น่ัน 

  

เรื่องที ่3   การพดูแสดงความชวยเหลือ 

หนาที่ของพนักงานขับรถรับจางไมเพียงแตขับรถเทานั้น แตจําเปนตองชวยเหลือผูโดยสาร 

การชวยเหลือเริ่มดวยการพูดแสดงความชวยเหลือ เชน 

  Let me help you.    ใหผมชวยคุณครับ 

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

  ผมสามารถพาคุณไปหองนํ้าที่ใกลที่สุดท่ีปมนํ้ามันครับ 

 

เรื่องที ่4   การขออนุญาต 

ทุกครั้งที่มีขอขัดของประการใดก็ตาม พนักงานขับรถรับจางจําเปนตองขออนุญาต

ผูโดยสารกอนดําเนินการเรื่องท่ีเกิดขึ้น เพื่อความสบายใจและมีความเขาใจที่ตรงกัน เชน 

  Can I take an express way, sir?  ใหผมใชทางดวนไดมั๊ยครับ 

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

          ใหผมจอดท่ีปมนํ้ามันเพื่อตรวจสอบยางนะครับ 

 

เรื่องที ่5   การพดูแทรกอยางสุภาพ 

 ถาผูโดยสารกําลังพูดอยู หรือพูดยังไมจบ พนักงานขับรถรับจางตองไมพูดแทรก แตเมื่อใด

ที่ตองการพูด ควรเอยดวยความสุภาพวา 

 Excuse me.   ขอโทษนะครับ 

จากนั้นจึงเอยถึงเรื่องที่ตองการจะพูด หรืออาจเริ่มดวยการเรียกผูโดยสารที่อยูบนรถ คือ 

 sir. ทานครับ   (เปนการเรียกผูโดยสารที่เปนผูชาย) 

 madam คุณผูหญิงครับ   (ใชเรียกผูโดยสารที่เปนหญิงสูงวัย) 
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 ma’am คุณผูหญิงครับ   (เรียกผูโดยสารที่เปนหญิงสูงวัย) 

 miss คุณผูหญิงครับ   (เรียกผูโดยสารที่เปนหญิงสาว) 

 

จากนั้นพนักงานขับรถรับจางจึงพูดเรื่องราวที่ตองการจะบอกหรือจะพูดคุยกับผูโดยสารตางชาติ 

หากพนักงานขับรถรับจางเขาใจมารยาททางสังคมและสามารถใชภาษาอังกฤษไดเหมาะสมกับ

สถานการณอยางนี้แลว ทานจะเปนพนักงานขับรถรับจางที่มีความสามารถอยางยิ่ง 
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บทที่ 9 

ภาษาอังกฤษสําหรบัพนกังานบรกิารในสถานที่ตาง ๆ 

 

เรื่องที ่1 การกลาวตอนรบัลกูคาของพนกังานบรกิาร 

 พนักงานบริการมีหนาที่ตอนรับ หรือ รับรองแขก หรือผูที่เขามาติดตอหนวยงาน หรือ

สถานประกอบการ เพื่อสอบถามขอมูล จึงตองทําหนาที่ใหขอมูลผูมาติดตอประสานงาน อํานวย

ความสะดวกตามความตองการของผูมาติดตอ หรือลูกคา 

เชน  

บทสนทนา    พนักงานตอนรับในโรงแรม 

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

พนักงานตอนรับ สวัสดีครับ โรงแรมซีเคพารค จะชวยคุณไดอยางไรครับ? 

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

เจน   สวัสดี ฉันอยากจะทําการจองหอง. 

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

พนักงานตอนรับ กรุณารอสักครู โอเค สําหรับวันไหนครับ? 

Jane  : November, 26th.  

เจน   วันที่ 26 พฤศจิกายน  

Receptionist  : How many nights will you be staying? 

พนักงานตอนรับ คุณจะพักกี่คืน ? 

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

เจน   2 คืน หองราคาเทาไร? 

http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
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Receptionist  : 1,500 baht a night plus tax. Would you like me to reserve a room 

for you? 

พนักงานตอนรับ 1,500 บาท ตอคืน รวมภาษี คุณตองการใหผมจองหองใหสําหรับคุณไหม 

Jane  : Yes, please. 

เจน   ใช กรุณาดวย 

Receptionist  : Your name? 

พนักงานตอนรับ ช่ือของคุณ? 

Jane   : Jane Patterson. 

เจน   เจน แพทเทอรสัน 

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

พนักงานตอนรับ คุณแพทเทอรสัน คุณจะชําระเงินอยางไร เงินสดหรือเครดิตการด 

Jane   : Credit card. 

เจน   เครดิตการด 

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

พนักงานตอนรับ เราจะติดตอคุณไดอยางไร ทางโทรศัพทหรือทางอีเมลครับ 

Jane   : My phone is ________, and my e-mail address is _________. 

เจน  :  หมายเลขโทรศัพทคือ______ และอีเมลของฉัน คือ ___________ 

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

พนักงานตอนรับ :  โอเค เรียบรอยแลว เราจะเจอคุณในวันที่ 26 ครับ 

 

 

http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
http://dict.longdo.com/search/Receptionist
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เรื่องที ่2   การใหบรกิาร ณ สถานบรกิารประเภทตาง ๆ  

             (Various Services) 

 การใชภาษาในการนําเสนอ ใหบริการและการตอบรับ ควรใชภาษาและสํานวนที่สุภาพ ดังน้ี 

1. พนักงานบริการ นําเสนอบริการ โดยใชสํานวน ดังน้ี 

1.1 กลาวทักทาย 

Good morning, sir/ madam. 

Good afternoon, sir/ madam. 

Good evening, sir/ madam. 

1.2 เสนอใหบริการ 

-  May I help you? 

-  Can I help you? 

-  What can I do for you? 

-  If you need anything, please tell me. 

-  If you want something, please let me know. 

1.3  ผูรับบรกิารตอบ โดยใชสํานวนดังน้ี 

       -  Yes, please. 

 -  Yes, of course. 

 -  Sure 

 -  Certainly. 

 -  I need __________. 

 -  I want __________. 

1.4  การกลาวขอบคณุ 

 -  Thank you. 

 -  Thank you for your help. 

 -  Thank you very much for your kindness. 
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1.5  การตอบรบัการขอบคณุของลูกคา 

 -  It’s my pleasure. 

 -  It doesn’t matter. 

 -  Don’t worry. 

 -  Don’t mention it. 

1.6  การขอความชวยเหลือ 

       -  Excuse me ______________________. 

 

ตัวอยาง  การนําเสนอการใหบรกิารและการตอบรบั ณ สถานที่ตาง ๆ  

 At the post-office  (ท่ีทําการไปรษณีย) 

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

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

should I do? 

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

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

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

Customer : Here’s 500 baht. 

Clerk : Thank you. Here is your change. 

Customer : Thank you. Good bye. 

Clerk : You’re welcome. 

 

At the train station 

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

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

Clerk : We have different classes such as  
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express train  :first class with air-conditioning. 

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

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

  second class with fan, upper or lower bed. 

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

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

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

Clerk : How many tickets do you need? 

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

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

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

Clerk : Express train with air-conditioning, upper bed, one way ticket is 

1,280 baht. Round trip is 2,560 baht, but the lower one is cheaper. 

It costs only 1,080 baht, but round trip is 2,160 baht. Total is 4,720 

baht. 

Passenger : Here is 5,000 baht. 

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

Passenger : Thank you. Good bye. 

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

 ธันยภัทร  ไชยทรัพย.  รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(พต21001)    

         กรุงเทพ : นวตสาร  จํากัด,  2555 

 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผังการออกขอสอบสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน.   

 

  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  หนังสือเรียนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ฉบับปรับปรุง 2554). 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรกึษา 

     1.   นายประเสริฐ          บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 

     2.   นายชาญวิทย          ทับสุพรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 

     3.   นายสุรพงษ           จําจด  รองเลขาธิการ กศน. 

     4.   นางวัทนี          จันทรโอกุล  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

     5.   นางกนกพรรณ        สุวรรณพิทักษ    ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา 

     6.   นางศุทธินี          งามเขตต  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูเรียบเรียงและผูบรรณาธกิาร 

1. นางสาวอรวรรณ  พนาพันธ  ขาราชการบํานาญ 

2. นางสาวปรารถนา  สุคําภา   สํานักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี 

3. นางสาวสุมนจันทร  วุฒิจันทร  สํานักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี 
 
คณะทํางาน 

1. นายสุรพงษ    มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นายศุภโชค    ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวสุลาง   เพ็ชรสวาง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวเบญจวรรณ อําไพศรี  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวชมพูนท  สังขพิชัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูพิมพตนฉบับ 

     1. นางสาวทิพวรรณ        วงคเรือน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

     2. นางสาวชมพูนท          สังขพิชัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูออกแบบปก 

         นายศุภโชค          ศรีรัตนศิลป      กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   
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