


 
 

 

 

หนังสือประกอบการเรียน สาระความรู้พ้ืนฐาน 

รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  รหัสวิชา พต 21001  
 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

คํานํา 
 

 ด้วยความตระหนักและมุ่งม่ันของสํานักงาน  กศน. ท่ีต้องการให้การศึกษาเป็นส่วนสําคัญของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การกําหนดนโยบายด้านการศึกษาจึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษา        
ในสังกัดเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้เรียนรู้อย่างท่ัวถึงเต็มศักยภาพ 

 ในปีงบประมาณ  2554  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ภาคเหนือได้รับงบประมาณเพ่ือปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการให้กับสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงาน กศน.  ในเขตภาคเหนือ  โดยได้จัดทําหนังสือประกอบการเรียนในสาระความรู้
พ้ืนฐานรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรการศึกษา           
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เพ่ือให้ครู  ผู้เรียนและผู้เก่ียวข้องได้นําไป
ศึกษาเป็นการเพ่ิมเติมเสริมความรู้ความเข้าใจเน้ือหาในบทเรียนท่ีครอบคลุมตามหลักสูตรดังกล่าว 

 สถาบัน  กศน. ภาคเหนือหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวันเล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อครู  ผู้เรียน  และผู้เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการเรียนการ
สอนและนําไปสู่การพัฒนาตามความคาดหวังของหลักสูตรและเจตนารมณ์ของสํานักงาน  กศน.  
ขอขอบคุณผู้จัดทําดังปรากฏนามในท้ายเล่มทุกท่านท่ีร่วมกันจัดทําหนังสือประกอบการเรียนเล่มน้ีจน
สําเร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
 
 
 
 
 
                                                  นายประเสริฐ     หอมดี 
                                      ผู้อํานวยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
                                                                       และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

 
       หน้า 

คํานํา               ก    
สารบัญ                 ขค
แนะนําการใช้หนังสือประกอบการเรียน 
โครงสร้างหนังสือประกอบการเรียน           
บทที่  1 :  Language in Daily Life (ภาษาท่าทางในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน) 
 แบบทดสอบก่อนเรียน  

1. ภาษาตามมารยาทสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ในสถานการณ์ต่างๆ  

  2. ภาษาท่าทางที่ใช้ในโอกาสต่างๆ 
บทที่  2 : Telephone Conversation (การโต้ตอบทางโทรศัพท์) 
บทที่  3 : Expression of Feeling (การแสดงความรู้สึกต่างๆ) 

1. พอใจ/ไม่พอใจ 
2. สนใจ/ไม่สนใจ 
3. ให้กําลังใจ/เห็นใจ/ปลอบใจ 
4. ดใีจ/เสียใจ 

บทที่  4 : Expression of opinion, ideas/wishes/offering helps  
 (การพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ) 

1. การแสดงความคิดเห็น 
2. การแสดงความต้องการและตอบรับ 
3. การแสดงความช่วยเหลือและบริการผู้อื่นและการตอบรับ 
4. การกล่าวคําขอบคุณและการตอบรับ 
5. การพูดขออนุญาตและการตอบรับ 
6. การกล่าวขออภัยและการตอบรับ 
7. การพูดแทรกอย่างสุภาพ 

บทที่  5 : Different Types of English Sentences  
 (ประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ) 

1. ประโยคคําถาม 
2. ประโยคปฏิเสธ 
3. ประโยคคําส่ัง 

ก 
ข 
ค 
ง 
1 
2 
 

12 
15 
21 
34 
35 
37 
38 
41 
47 

 
48 
53 
57 
58 
61 
63 
66 
71 

 
72 
77 
80 



 
 

4. ประโยคอุทาน 

บทที่  6 : Compound Sentence (ประโยคความรวม)     

ส่วนประกอบของ  Compound  Sentence 
1. ประโยค 2 ประโยคมารวมกันด้วยคําเช่ือม 

2. การเช่ือมประโยคให้เป็น  Compound  Sentence 
บทที่  7 : Past Tense (รูปประโยคในอดีตการณ์) 

1. Past  Simple  Tense 
2. Past  Continuous  Tense 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

83 
90 

 
91 
91 

 
100 
108 
116 

 
 



 
 

 
คําแนะนําการใช้หนังสือประกอบการเรียน 

รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รหัส พต21001 
 
 หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  รหัสวิชา พต 21001
สาระความรู้พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเล่มน้ี  ได้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน         
ครูและผู้เก่ียวข้องได้นําไปใช้ในการศึกษาและพัฒนาความรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ         
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  เพ่ือให้หนังสือประกอบการเรียนเล่มน้ีบังเกิดผลดี 
ผู้ใช้ควรปฏิบัติดังน้ี 
 1. ศึกษาโครงสร้างหนังสือประกอบการเรียนให้เข้าใจถึงสาระสําคัญของรายวิชา  ผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง เน้ือหาและกิจกรรมท้ายบทเรียน 
 2. ทําแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาน้ีว่ามีมากน้อย
เพียงใด 
 3. ศึกษาเน้ือหาทีละบทให้ครบทุกเร่ือง และฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกําหนด  พร้อมท้ังทํา
แบบฝึกหัดท้ายบทให้ครบถ้วน  ซ่ึงมีเน้ือหาประกอบด้วยกัน 7 บทคือ 
  บทท่ี 1 Language in Daily Life (ภาษาท่าทางในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน) 
  บทท่ี 2 Telephone Conversation (การโต้ตอบทางโทรศัพท์) 
  บทท่ี 3 Expression of Feeling (การแสดงความรู้สึกต่างๆ) 
  บทท่ี 4 Expression of opinion, idea, wishes, offering helps  
    (การพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ )  
  บทท่ี 5 Different Types of English Sentences (ประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ) 
  บทท่ี 6 Compound Sentences (ประโยคความรวม) 
  บทท่ี 7 Past Tense (รูปประโยคในอดีตการณ์) 
 4. แผ่น CD เสียง  จํานวน 1 แผ่น  สําหรับฟังประกอบเอกสารตามเน้ือหาในบทเรียน 
การฟัง การพูดและแสดงท่าทางเพ่ือความเข้าใจและสามารถสื่อสารได้ดีย่ิงข้ึนและฝึกปฏิบัติ  
 5. นอกจากศึกษาจากหนังสือประกอบการเรียนและสื่อ CD  เสียง แล้วผู้เรียนควรหา
ความรู้และประสบการณ์เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  และครูหรือผู้รู้ในเร่ืองน้ันๆ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงสร้างหนังสือประกอบการเรียน 

รายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา พต 21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาระสําคัญ 
 ในโลกปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่ใช้ในการการติดต่อสื่อสาร 
อีกทั้งยังมีบทบาทที่จําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันของชาวไทย การศึกษาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันจึงเป็นประโยชน์สําหรับผู้เรียน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้
สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึน ต่อไปอีกด้วย 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 เพื่อให้ผู้เรียนมี ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับ ภาษา ท่าทาง การฟัง 
พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยประโยคที่ซับซ้อนในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตน 
ได้ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา 

ขอบข่ายเน้ือหา 
 Lesson : 
 1.  Language in Daily Life ภาษาท่าทางในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 2.  Telephone Conversation การโต้ตอบทางโทรศัพท์ 
 3.  Expression of feeling การแสดงความรู้สึกต่างๆ 
 4.  Various Expressions (opinion, idea, wishes, offering helps, etc)               
การพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ 
 5.  Different Types of English Sentences ประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ 
 6.  Compound Sentences ประโยคความรวม 
 7.  Past Tense ประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ศึกษาหนังสือเรียนแต่ละบทและฝึกปฏิบัติจากสื่อ CD ประกอบ 
3. ทําแบบทดสอบและกิจกรรมท้ายบทเรียน 
4. ศึกษาและฝึกประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ ครูหรือผู้รู้ 



 
 

 

การวัดและประเมินผลการเรียน 
1. การทําแบบทดสอบและกิจกรรมท้ายบท 
2. กิจกรรมกลุ่มและผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  รหัสวิชา พต 21001 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน 4 หน่วยกิต 160 ชั่วโมง 

 
สาระสําคัญ 
 ในโลกปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่ใช้ในการการติดต่อสื่อสาร อีกทั้ง
ยังมีบทบาทที่จําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันของชาวไทย  การศึกษาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน      
จึงเป็นประโยชน์สําหรับผู้เรียน   ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สามารถดําเนิน
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวางพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนต่อไปอีกด้วย 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 เพื่อให้ผู้เรียนมี ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับ ภาษา ท่าทาง การฟัง พูด 
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยประโยคที่ซับซ้อนในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตน  
ได้ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา 
 

ขอบข่ายเน้ือหา 
 Lesson : 

1.  Language in Daily Life ภาษาท่าทางในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
  2. Telephone Conversation การโต้ตอบทางโทรศัพท์ 
  3. Expression of feeling การแสดงความรู้สึกต่างๆ 

 4. Various Expressions (opinion, idea, wishes, offering helps, etc) 
              การพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ 

  5. Different Types of English Sentences ประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ 
  6. Compound Sentences ประโยคความรวม 
  7. Past Tense ประโยคที่ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต 

 
 
 
 
 



Pretest แบบทดสอบก่อนเรียน Lesson 1 -7  
รายวิชา พต 21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

There are 40 items ……………………………………30 minutes 
*********************************************************** 

A: Choose the best alternative in each item for conversations. 

Situation 1 : Jennifer is coming to the dinner party at Martin’s house because  

                  he has been promoted as a new personnel manager of a company  
                  in Bangkok.   
  Martin: ………1…….. Jennifer, …………2………… 
 
Jennifer: I’m fine and ……………3………….  
 
  Martin: A bit tired for preparing the party yesterday but everything’s done now,   
            Please …………4……... Make yourself at home. 
 
Jennifer: ……….5…………. for your new position, Martin.  
 
  Martin: Thank you. I’d like to introduce you to know my wife, Katherine.    
   Katherine, this is my secretary, Jennifer.   
 

Katherine: How do you do, Jennifer? ………6……….. 
 
  Jennifer: ………7……….  Nice to meet you too.     (............ 10 minutes later) 
 
  Jennifer:  I have to go now, ………..8………..and I love the games so much. Thank you for  
               inviting me. Martin. 
    Martin:   ……………9……………... 
 
  Jennifer: With pleasure, Martin. Good night. 
 
   Martin: ………..10……….. good night.   



 1. a. Good morning b. Good afternoon c. Good evening  d. Good night 
 
2. a. how are you? b. are you happy? c. are you fine?   d.  are you tired? 
 
3. a. how about you? b. what about you? c. I hope you are fine   d. who prepared the party 
 
4. a. Take care  b. Take it easy   c. Enjoy with us  d. You will like it 
 
5. a. I’m glad    b. Congratulations c. Happy with you d. Good Luck 
 
6. a. I will help you b. I can do for you. c. Nice to see you. d. Glad to do with you 
 
7. a. How are you? b. How is every thing? c. How nice to be here. d. How do you do? 
 
8. a. My car is not good but     b. My house is very far from here but 
    c.  I enjoy having the delicious food and d. They love everybody in the party and 
 
9. a. Thank you for your kindness  b. You are good to me  
    c. Thank you for coming tonight  d. Do the good job and thank you 
 
10. a. Take care b. Good luck  c. Sleep well     d. Look at yourself  

 
****************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situation 2 : Timothy is calling to Henry.  
Ringggggggggg….. 

Receptionist: Hello, Fleshy Company.    
 
     Timothy: ……..11…….. Mr. Henry? 
 
Receptionist: Sorry, ……12………. and will be back about two thirty. 
                   Would you like to……..13……..? 
 
    Timothy: Yes please. I’m his friend, Timothy. Please tell him to call me to 02-8735-6419 
Receptionist: Okay, Mr. Timothy, I will tell him as soon as he’s in.  
 
     Timothy: ………..14………, bye. 
 
Receptionist: you’re welcome. Bye. 
 

11. a. Are you  b. Aren’t you  c. I want to talk to d. May I speak to 

 
12. a. he is not in now b. he is not working   c. he doesn’t work    d. he won’t come 
 
13. a. order me to him    b. tell something  
    c. give some details    d. leave him a message 
  
14. a. You are so kind to me, thanks  b. Thank you for your kindness  
     c. I can wait until that time.   d. So nice of you 

 
 
 
 
 
 



Situation 3 : Charles is calling to Albert. 
 
Charles: Hello, May I speak to Albert? 
 
  Albert: ……….15……...  
 
Charles: Hi Albert, how have you been doing? 
 
  Albert: So so, and you?         
   
Charles: …………16……..and now I have two tickets for the concert this Saturday. 
            Would you like to come along? 
 
Albert: I ………17…….but ………18……  I cannot because I have million things to do this weekend. 
 
Charles: Ah!.......19……... I will invite Owen instead then.  
 
  Albert: Thanks Charles. After two weeks we can come together. 
 
Charles: Okay, take care, bye. 
 
  Albert: I will, you too, bye. 
 
 15. a. He is speaking   b. I am speaking  c. He is on the phone  d. I am on the phone 
 
 16. a. The same  b. In and out  c. Sometimes good d. Not too bad 
 
 17. a. I want to go     b. would love to   c. cannot come           d. wish to come 
 
 18  a. I will tell you  b. I don’t think  c. I’m afraid  d. I scare 
 
 19. a. How bad news  b. Not good answer c. What a pity     d. Disappointed so much 



  Situation 4 : Oliver is talking to his dad. 
 
Oliver: Dad I have something to tell you about my grade. I think science is difficult for me so I  
           have got B. 
 
   Dad: Don’t worry, dear. I think you ……..20…….. but try to do better next term. 
 
20. a. try harder  b. hardly studied  c. are too much  d. did a good job  

 

Situation 5 : in a classroom 
 
 Teacher: …….21……….. about the television programs in Thailand? 
 
Chatree: I think there are so boring programs on free Thai T.V. 
 
Mayura: ……..22……….. with him and too many advertising as well. 
 
Prawee: Yes, but if without the advertising they cannot provide them for free. 
 
Pramote: Nowadays you can watch them online or from cable net work. 
    
Teacher: All ideas are so good. ………23………. . 
 
21. a. Can you describe     b. What do you think     
     c. Should we talk       d. How can we talk 
 
22. a. All Right       b. Not agree     
     c. I can agree     d. I agree 
 
23. a. Well done      b. so good ideas    
     c. do good things     d. answer well. 
 



Situation 6 : At the table in a restaurant. 
Customer: ………24………, please.? 
 
    Waiter:     Yes, sir.  Here it is.  
 
Customer: Thanks. ……..25……some fresh water first and then rice and chicken green curry. 
                                                          

(ten minutes later………….) 
    Waiter: Here’s a glass of water, rice and chicken green curry. If you need anything more,    
              please ……..26………... 
 
Customer: Thank you. 
 
    Waiter: With pleasure sir.  
 
24. a. Can I have a menu    b. Can I help you   
     c. I need some help          d. I would like some food   
 
25.a. Can I have    b. I would like to have   
     c. It will be nice if I have    d. Please bring me 
 
26. a. order me b. tell me  c. talk to me     d. let me know 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situation 7 : Jacky is coming to English class 20 minutes late.    
 
   Jacky:  ……..27……….. for coming late. 
 
Teacher:  What happened, Jacky? 
 
   Jacky:  I missed the school bus because of heavy rain. 
 
Teacher:  ……..28 …….. for today but next time you shouldn’t let it happen again.  
 
   Jacky:  I will. Thank you, Miss Brown. 
 
 27. a. I feel sorry  b. I’m terribly sorry  c. Sorry so much   d. Sorry a lot 
 
 28. a. Not too bad  b. Don’t forget it c. It’s doesn’t matter     d. Let it be 

 

B: Choose the best alternative in each item for expressions 
 
 29. A: ………….. month were you born? 
      B: In June. 
       a. When  b. Which  c. Where  d. Why 
 
 30. A: ………….is your school located? 
       B: In a small town, not far from here. It’s about a kilometer.  
       a. How  b. When  c. Where  d. What 
 
31.  A:  …………. Is your mother? 
      B: She works as a nurse for the Health Care Center near my house. 
      a. What  b. Which   c. How   d. Where 
 
 



32. A: ………………………….. your proposal to me.  
     B: Thank you, Boss.  
     a. Take a seat and present   b. Taking a seat and presenting 
     c. To take a seat and to present d. to taking a seat and presenting  
 
33. A: How is the concert? 
      B: Wow! ………………….. concert. 
      a. How wonderful   b. How a wonderful 
      c. What wonderful   d. What a wonderful 
 
34. A: Do you like my hair style? 
      B: ……………………! 
      a. How beautiful    b. How a beautiful  
      b. What beautiful   d. What a beautiful 
 
35. A: Pornthip is ………… cute …………. polite to everyone. 
      B: I do agree with you so everybody likes her. 
      a. both …and….. b. either…or…   c. neither….nor… d. not only…but also 
  
 
36. A: …….. boys ……. girls can break the school rules. 
     B: You are right.     
      a. Both …and….. b. Either…or…   c. Neither….nor… d. not only…but also 
 
37. A: She needs some help from her parents. 
      B: …….. her mother ……….her father can do that for her.  
       a. Both …and….. b. Either…or…   c. Neither….nor… d. not only…but also 
 
38. When the phone ……….., I …………a shower last night. 
      a. was ringing, had   b. rang, was having 
      c. was ringing, was having   d. rang, had 
 



39. My mom and I ………..  while my dad ………….. our car. 
      a. were cooking, was washing  b. cooked, was washing 
      c. cooked, washed    d. were cooking, washed 
 
40. The bridge in my village ……………… in 1900. 
     a. built     b. was built  
     c. was building    d. had built  
 
*****************************************************************************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
11. d   12. a    13. d    14. b    15. a  

 
16. d  17. b   18. c   19. c   20. d 

 
21. b  22. d   23. a   24. a   25. b  

 
26. b   27. b   28. c    29. b   30.c  

 
31. a   32. a    33. d   34. a   35. d  
     
36. c   37. a   38. b   39. a   40.b  

 

 

Answer Key 
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Lesson 1 
Language in Daily Life (ภาษาท่าทางในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน) 

 

สาระสําคัญ 
 
 ในยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทมากที่สุด ดังน้ัน
ผู้เรียนจึงควรได้รับการเรียนรู้และฝึกฝน การใช้ภาษาและท่าทางแบบสากลให้ชํานาญทั้งน้ี              
เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนต่อไป 

จุดประสงค์ 

1. ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและสื่อความหมายโดยใช้ท่าทางประกอบ
เลียนแบบเจ้าของภาษาได้  

2. ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสร้างประโยคและมีความกล้าสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร   

ขอบข่ายเนื้อหา        

1.  ภาษาตามมารยาทสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ 
 1.1  การทักทาย การกล่าวลา   
 1.2  การแนะนําตนเองและผู้อื่น 

2.  ภาษาท่าทางที่ใช้ในโอกาสต่างๆ 
 2.1  ท่าทางสื่อความหมาย 
 2.2  ท่าทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 2.3  คําศัพท์ สํานวน ประโยค และท่าทางที่ใช้สื่อสารในโอกาสต่างๆ 
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Language in Daily Life (ภาษาท่าทางในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน) 
 

1. ภาษาตามมารยาทสังคมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถานการณ์
ต่างๆ  

1.1 การทักทาย เช่น  

คํากล่าวสวัสดี  
Good morning  (เวลาประมาณ 0.01 – 12.00 น) (เที่ยงคืน - เที่ยงวัน) 
Good afternoon (เวลาประมาณ 12.01 – 18.00 น) 
Good evening   (เวลาประมาณภายหลัง 18.00น.) 
Hi, Hello, Hey   (ใช้กับผู้คุ้นเคยหรือในวัยเดียวกัน) 

คําทักทายท่ีนิยมใช้มีความหมายในเชิงห่วงสุขภาพหรือความรู้สึก  

How are you? / How are you today? 
How are you doing? 
How have you been? 
How’s everything? 
How’s it going? 
What’s going on? 
What’s up? 
What’s new? 

 

คําตอบรับในเชิงบวก  

 I’m fine, thank you? and how are you / how about you? 
 I’m alright. / I’m Okay and you? 
 Not bad and you? 
 Doing well and how are you? 
 Nothing much and how about you? 
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คําตอบอาจเป็นเชิงลบ เช่น 

I’m not fine. 
It’s not my day today. 
Not much / So so.  เป็นต้น 

 
กล่าวแสดงความยินดีท่ีได้รู้จักหรือพบกัน 
 A: Nice to meet / see / know you. 
 B: Nice to meet / see / know you, too. หรือ 
 A: Glad to meet / see / know you. 
 B: Glad to meet / see / know you, too. 
 
การกล่าวลา 
 See you / See you soon. 

  See you take care good bye. 
  You too, good bye.   
  See you on (Monday/ tonight / at ten). 

 

1.2 การแนะนาํตนเองและผู้อ่ืน เช่น 

 
แนะนําตนเอง 
- I’d like to introduce myself, I’m Allen. 
- I’m / My name is Allen. 
- Hello /Hi, My name is Allen. 
- Call me Allen. 

 
แนะนําผู้อื่น 
- Let me introduce you to (Mr. Johnson).  
- I’d like to introduce you to (Grace).   
- I’d like you to meet ……… 
- This is (Name), my nephew from Australia.  
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กิจกรรมท่ี 1  (10 ชั่วโมง) 
ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหาของการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ดังน้ันผู้เรียนควรฝึกตามกิจกรรมที่กําหนดดังน้ี 
 1. ฝึกออกสียงทักทายเพื่อนในรูปแบบต่างๆ มีทั้งการออกเสียงและท่าทางแบบเจ้าของ
ภาษา เช่น Shaking hand หรือ ยกมือทักทายและยิ้ม พร้อมทั้งสบตาคู่สนทนา เพราะเป็น
มารยาท และวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษา 
 2. ศึกษาความหมายของประโยคตัวอย่างใน Lesson 1 และฝึกพูดออกเสียงและทําท่าทาง
ประกอบอย่างสมจริง แล้วนําไปฝึกกับเพื่อนในช่ัวโมงพบกลุ่ม 
 3. สลับบทบาทกันแสดงบทบาทสมมุติทักทายซึ่งกันและกัน ผู้เรียน 1 คนทักทายเพื่อน
อย่างน้อย 5 คน และเป็นผู้ตอบรับอย่างน้อย 5 คนเช่นกัน 
 4. ฝึกแนะนําตนเองและผู้อื่น โดยการฝึกพูดออกเสียงอย่างน้อย 3 – 4คร้ัง หรืออาจ
มากกว่าตามศักยภาพของผู้เรียน  
 
************************************************************************** 
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2. ภาษาท่าทางท่ีใช้ในโอกาสต่างๆ    

  2.1 ท่าทางท่ีส่ือความหมายทางภาษา เช่น 
  
 

 
 
 

    Great!               Disapproval              Victory              This way, please.      
    ยอดเย่ียม    ไม่เห็นด้วย          ชัยชนะ          เชิญทางนี ้
        
 

  
 

  

      I love you.            Good luck               Bye –bye                  Angry 
         ฉันรักคุณ                  โชคดี                           ลาก่อน                          โกรธ 

 
2.2 ท่าทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น 

 
 
                                                                                             
 
 
 
  

         

 Hand Shaking        Goodbye kiss and hug      Goodnight kiss 
        ใช้ในการทักทาย             จูบและกอดเพ่ืออําลา จูบลาก่อนเข้านอน 
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2.3 คําศัพท์ สํานวน ประโยค ท่าทางท่ีใช้ส่ือสารในโอกาสต่างๆ  เชน่ 

 
A:  Congratulations on your graduation. 
     (ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จในการศึกษา) 
B :  Thanks / Thank you very much.    
  

A: Merry Christmas.                         (สุขสันต์วันคริสต์มาส) 
B: The same to you.    (สุขสันต์วันคริสต์มาสเช่นกัน) 
 

A: Happy New Year to you.   (สุขสันต์วันปใีหม่) 
B: Many happy returns.        (ขอให้ความสุขกลับไปที่คุณเช่นกัน) 
 

A: Happy Birthday.    (สุขสันต์วันเกิด) 
B :  Thanks. / Thank you very much. / Many happy return.     
 

A: Happy Valentine’s.               (สุขสันต์วันวาเลนไทน์) 
B: Many happy returns.     
 

A: Good Luck.             (โชคดีนะ) 
B: Thank you very much and you too. 
 

 
ใช้  I wish  ในการอวยพร   หมายถึง ฉันปรารถนา... / ฉันขอให้... 

 

I wish you happiness.              (ขอให้คุณมีความสุข) 
 

I wish you good luck.             (ขอให้คุณโชคดี) 
 

I wish you to have a victory.            (ขอให้คุณประสบชัยชนะ) 
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กิจกรรมท่ี 2  (10 ชั่วโมง) 
 
 1.  ผู้เรียนศึกษาท่าทางและความหมาย ในข้อ  2.1 และ 2.2  แล้วฝึกปฏิบัติตามภาพ
พร้อมทั้งฝึกออกเสียงตามสื่อ  คําละ 3 – 4 คร้ัง หรืออาจมากกว่า ตามศักยภาพของผู้เรียน 

2.  ผู้เรียนฝึกพูดเป็นผู้ส่ัง และผู้ปฎิบัติตามคําส่ัง ในข้อ2.1 และ 2.2 จนครบทุก
ความหมาย ปฏิบัติซ้ําๆ 2 – 3 รอบเพื่อความแม่นยําในการสื่อความหมายด้วยท่าทาง  
 3.  ปฏิบัติในการพบกลุ่มในช้ันเรียน โดยแบ่งผู้เรียนทั้งช้ันเป็น 2 กลุ่มใหญ่ (กลุ่ม A           
และ B)  โดยแต่ละกลุ่ม ผลัดเปลี่ยนกัน เป็นผู้ส่ังและผู้แสดงท่าทางประกอบตามคําส่ัง โดยปฏิบัติ
ดังน้ี  

3.1  ทั้งสองกลุ่มยืนหน้ากระดานเรียงหน่ึง เพื่อความสะดวกในการซึ่งกันและกัน 
  3.2  ตัวแทนกลุ่มผู้ออกคํา ส่ัง 1  คน ก้าวออกมาข้างหน้า 1  ก้าวแล้วออก                          
เช่น  I love you แล้วถอยกลับไปยืนที่เดิม เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกคนอื่นๆ  ออกคําส่ังต่อไป 
  3.3  กลุ่มผู้แสดงท่าทางประกอบต้องใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาที ผู้แสดงล่าช้าหรือ                          
ผิดจะถูกคัดออกจากแถว 
  3.4  ให้ผลัดเปลี่ยนบทบาทกันปฏิบัติ ใช้เวลา 5-7 นาที กลุ่มที่มีสมาชิกเหลืออยู่                         
จํานวนมากกว่าเป็นผู้ชนะ   
 4.  ผู้เรียนฝึกพูดออกเสียงสํานวนที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ตามสื่อสํานวนละ 3 – 4 คร้ัง  
หรืออาจมากกว่าน้ัน ตามศักยภาพของผู้เรียน 
  เช่น  I wish you to have a victory. 
   I wish you happiness. 
   Happy Birthday.   เป็นต้น 

5. ทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ข้อ  

 
******************************************************* 
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Posttest Lesson 1 
   

Choose the right alternative for the conversation below. 
 

Situation : Sandra and Ingrid are at a restaurant for lunch and running  
                into Wesley. 
 
Wesley : ……….1…….. Sandra. I’ve not seen you so long. ……..2…………? 
 
Sandra : Hello Wesley, ……..3……… just work at the same place and ……..4………? 
 
Wesley : I’m fine, thanks. I am a driver for a big company right now.  
 
Sandra : Wesley, …………5………., my close friend at my company.  
   
Wesley : …………6………? Nice to meet you, Ingrid. 
 
Ingrid :   How do you do? ………….7………., Wesley. 
 
Sandra : Wesley, I think we should have lunch at the same table. 
 
Wesley :  I would love too but I already had it and …………8…… to pick my boss  
             from the office in ten minutes. Enjoy your lunch. I hope to see you both  
             next time. 
 
Sandra and Ingrid : We hope so. …………9 ……… See you soon. 
 
               Wesley : I will. You too, ……..10………... Bye. 
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Sandra and Ingrid : Bye. 
1. a. Good morning     b. Good afternoon   
     c. Good evening      d. Good night 

 
2. a. How old are you?     b. How do you do?   
     c. How about you?        d. How are you? 
 
3. a nothing new     b. I’m forty now   

  c. how do you do?     d. nice to see you 
 
4. a. what are you?     b. how about you?    

c. what do you do?      d. how do you like your job?   
 

5. a. Ingrid this is Wesley   b. You have to know her, Ingrid 
c. I’d like to introduce you to know Ingrid d. I have a friend, she is Ingrid. 
 

6. a. How do you do?      b. how are you?    
     c. Great to know.          d. How surprise.   
 
7. a. I’m nice to meet you too   b. You are nice to know me too 

c. We are nice to meet each other too d. Nice to meet you too    
 

8. a. can’t stay long         b. have to go     
c. love to go       d. shouldn’t stay 

 
9. a. Enjoy        b. Don’t worry   
     c. Take care     c. Good luck      
  
10. a. see you     b. meet you soon  
     c. see soon     d. meet you    
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       Answer Key 
 
 
 

  1. b  2. d  3. a  4. b  5. c 
  
  6. a  7. d  8. b  9. c  10. a 
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Lesson 2 
Telephone Conversation (การโต้ตอบทางโทรศัพท์) 

 
สาระสําคัญ 
     การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความสะดวก รวดเร็วในการติดต่ออีกทั้งเป็นทางเลือก 
ที่นิยมกันทุกวงการทั่วโลก ดังน้ัน ผู้เรียนจึงควรได้รับการฝึกฝนให้สามารถสนทนาทางโทรศัพท์
โดยการใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักสากลอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาศักยภาพของตนต่อไป 

จุดประสงค์ 

1. ผู้เรียนสามารถใช้สํานวนภาษาในการสนทนาทางโทรศัพทไ์ด้ถูกต้องตามมารยาทของ  
   เจ้าของภาษา และสังคม 
2. ผู้เรียนสามารถรับ และฝากข้อความทางโทรศัพทไ์ด้ถูกต้องตามความต้องการ 
3. ผู้เรียนสามารถจับใจความการสนทนาทางโทรศัพท์อย่างง่ายๆได้ถูกต้อง 

ขอบข่ายเนื้อหา  

1. คําศัพท์ สํานวน ประโยคต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร ในการสนทนาทางโทรศัพท์อย่างง่าย  
2. การรับฝากข้อความทางโทรศัพท์  
3. การแจ้งคู่สนทนาว่าโทรฯผิด 
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Practice 1:  สํานวนสําหรับผู้รับโทรศัพท์   For Receiver 

I'm sorry, he / she's not at home right now.  ขออภัยตอนน้ี เขา/เธอ ไม่อยู่บ้าน 
 

She's out right now. / He isn’t in right now.  ขออภัยตอนน้ี เขา/เธอ ไม่อยู่ 
 

Sure. Just a minute.  ได้เลย คอยสักครู่ 
 

I'll call him / her. จะบอกเขา/เธอให้มาเรียนสายด้วย 
 

Hello. This is 043-851249. Cindy, speaking. May 
I help you? 

สวัสดีค่ะ ที่นี่หมายเลข043-851249 ซินดี้
พูดค่ะ ให้ช่วยอะไรคะ 

Hold the line a moment, please.  
I’ll see if she’s in.  

กรุณาถือสายรอสักครู่  
ผมจะดูก่อนว่าเขาอยูไ่หม    

She is now talking to someone on another phone. เธอกําลังพูดอยู่อีกเครื่องหน่ึงครับ 

Who shall I say have called? จะให้ผมเรียนเขาว่าใครโทรฯมาครับ    
           

 

Practice 2:  สํานวนสําหรับผู้โทรเข้ามา  For Caller 

May I speak to Laura , please? Is she in?  ขอสายคุณลอร์ราด้วยไม่ทราบว่าอยูไ่หม 
 

No. Thank you. I’ll call again in a while.   ไม่ละค่ะขอบคุณ อีกสักครู่ฉันจะโทรกลับ 
 

Is Mr. Kevin  in right now?       คุณเควินอยูไ่หมคะ 
 

Practice 3:  สํานวนการรับฝากข้อความทางโทรศัพท์ Taking Messages 

Would you like to leave a message?  คุณต้องการฝากข้อความไว้ไหม 
 

Would you like to tell her to call you back? คุณต้องการให้เธอโทรกลับไหม 
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Practice 4:   สํานวนการฝากข้อความทางโทรศัพท์  Leaving Messages 

Ask her to call me. My number is 086-235-4791. ให้เขาโทรหาฉันที่หมายเลข… 
 

Can I leave a message to him? ขอฝากข้อความให้เขาไดไ้หมคะ 
 

Please tell her, Jeff, her friend from Ohio.  
 

กรุณาบอกเธอว่า เจฟ เพื่อนจากโอไฮโอ 

 

     

Practice 5:  สํานวนการบอกว่าโทรเข้ามาผิด  Calling Wrong Number 

I am sorry. I am afraid you have the wrong 
number. 

ขอโทษนะครับ  
ผมเกรงว่าคุณจะได้หมายเลขผิดมาครับ 

I am sorry. I think you are calling the wrong 
number. 

ขอโทษนะครับ ผมคิดว่าคุณโทรมาผิด
หมายเลข 

I am sorry. This is Martin's house.  
It is not an MK Restaurant. 

ขอโทษนะครับ ที่นี่บ้านมาร์ติน ไม่ใช้ร้านอาหาร
เอ็มเค 

I am sorry. This is the PP. Company.     ขอโทษนะครับ ที่นี่บริษัทพพีีครับ 
 

I am sorry. This is 02-445-5544. ขอโทษนะครับ ที่นี่หมายเลข  
02-445-5544 

Conversation 1  Riiiiiiiiiing …………. ……… 
Doris : Hello. This is 043-851249. Doris, speaking. May I help you?  
          (สวัสดีครับ ที่นี่หมายเลข043-851249 ดอร์รีสพูดครับ จะให้ช่วยอะไรครับ) 
 
Brad : May I speak to Jennifer, please? Is she in?   
         (ขอสายคุณ เจนนิเฟอร์ เธออยูไ่หมครับ) 
 
Doris : Yes, hold the line a moment, please. I’ll see if she’s in. 
          (ครับ กรุณาถือสายรอสักครู่ ผมจะดูก่อนว่าเขาอยูไ่หม)  
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          Oh, she is now talking to someone on another phone.  
(อ้อ เธอกําลังพูดอยู่อีกเครื่องหน่ึง) 
 

          Would you like to tell her to call you back?  
(จะให้ผมบอกเธอโทรกลับไหมครับ)  

 
Brad : No. Thank you. I’ll call again in a while.  
          (ไม่ละครับ ขอบคุณ ผมจะโทรกลับเองอีกสักครู่) 
 
Doris : Would you wish to leave a message for her?  
           (คุณจะส่ังอะไรถึงเธอไหมครับ)  
            
          Who shall I say have called?  
          (จะให้ผมเรียนเขาว่าใครโทรฯมาครับ)    
           
Brad : Tell her that I’m Brad, her old friend.   
          (บอกเขาด้วยว่า ผมแบรด เป็นเพื่อนเก่า) 
 
Doris : I will. Bye. (แล้วผมจะบอกให้นะครับ สวัสดีครับ)       
Brad : Thanks, bye.  (ขอบคุณครับ สวัสดีครับ)          
 

Conversation 2 R: Receiver หมายถึง ผู้รับโทรศัพท์ 

   C: Caller         ”      ผู้โทรฯเข้า 
           Riiiiiiiiiing …………. ……… 

Receiver : Hello.   (สวัสดีครับ) 
 
Caller : Hello. Is Sandy in?   (สวัสดีค่ะ แซนดี้อยูไ่หมคะ)  
 
R: I'm sorry. She's not here right now.  (ขออภัยครับ ตอนน้ีเธอไม่อยู่) 
 
C: What time will she be back?  (แล้วเธอจะกลับมาเม่ือไรคะ) 
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R: Around three thirty.   (ประมาณ 3 โมงคร่ึงครับ) 
 
C: This afternoon?   (บ่ายน้ีหรือคะ) 
 
R: Yes. May I ask who's calling? (ครับ ผมขออนุญาตถามว่าใครโทรมาครับ) 
 
C: This is her friend, Barbara.  (เพื่อนของเธอค่ะ ช่ือบาร์บาร่า ค่ะ) 
 
R: Okay. I'll tell her you called.       (ครับ ผมจะบอกเธอว่าคุณโทรมาหาเธอนะครับ) 
 
C: Thanks.    (ขอบคุณค่ะ) 
 

 
 
 
 
 
 

Conversation 3   
Riiiiiiiiiing …………. ……… 

   
R: Hello, Miller Company.  (สวัสดี บริษัทมิลเลอร์ครับ) 
 
C: Is this Robert?   (น่ันโรเบิร์ทใช่ไหม) 
 
R: No, this is his brother, Jason.  (เปล่าครับ ผมเป็นน้องชายของเขา ช่ือเจสัน) 
 
C: You sure sound like Robert.  (เสียงของคุณเหมือนโรเบิร์ทมากเลย) 
 
R: Oh. Can I take a message?   (จะให้ผมรับข้อความไวไ้หมครับ) 
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C: Sure. Please tell him that Olivia called.  
   (ได้ค่ะ กรุณาบอกเขาว่าโอลิเวียโทรมานะคะ) 
 
R: Okay. I'll give him the message.   (ตกลงครับ ผมจะเอาข้อความน้ีให้เขา) 
 
C: Thank you so much.   (ขอบคุณมากค่ะ) 
 
R: Bye.     (สวัสดีครับ) 
 
C: Bye     (สวัสดีค่ะ) 

 
 

 
 
 
 
 

Conversation 4 
Riiiiiiiiiing …………. ……… 

R: Hello. Henry’s speaking.   (เฮนร่ีพูดครับ) 
 
C: I'm sorry, I must have the wrong number. (ขออภัยค่ะ ฉันโทรฯผิดน่ะค่ะ)    
 
R: No problem, bye.    (ไม่เป็นไร สวัสดีครับ ) 
   
C: Bye.      (สวัสดีค่ะ) 
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 Conversation 5 
Riiiiiiiiiing …………. ……… 
 

C: Hello. May I speak to Sharon?.  (ขอพูดกับชาร์รอนค่ะ) 
 
R: I’m sorry. I think you are calling the wrong number,  
   there isn’t Sharon here.    
   (ขออภัยครับ ผมคิดว่าคุณคงโทรฯผิด ที่นี่ไม่มีคนช่ือชาร์รอนครับ)           
 
C: Oh! Sorry, bye.     (ขออภัยค่ะ สวัสดีค่ะ) 
 
R: it’s Okay. Bye.     (ไม่เป็นไร สวัสดีครับ ) 

                        ************************* 
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กิจกรรม   (10 ช่ัวโมง)  
1.  ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหาของการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการ

ทํากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  
 
2.  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยการดูและฟังการออกเสียงประโยค พร้อมทั้งศึกษา

ความหมาย ของสํานวนต่างๆ  จาก Practice 1 – 5 โดยฝึกแต่ละตอนซ้ํากันหลายๆ  คร้ัง  
 
3.  ผู้เรียนฝึกเขียนประโยตภาษาอังกฤษจากความหมายภาษาไทยจากตัวอย่างประโยค 

ใน Practice 1 – 5 โดยฝึกแต่ละตอนซ้ํากันหลายๆคร้ัง 
 

  4.  ในช่ัวโมงพบกลุ่ม แบ่งผู้เรียนคละกันเป็น 3 กลุ่ม เขียนประโยคภาษาอังกฤษและ
ความหมายภาษาไทย แยกออกจากกัน เพื่อจะนํามาจับคูใ่ห้ถูกต้อง     

  กลุ่มท่ี 1 เขียนประโยคภาษาอังกฤษจํานวน 8 ประโยค ความหมายเป็นภาษาไทย   

                      จํานวน 8 ประโยคนํามาจาก Practice 1   

กลุ่มท่ี 2 เขียนประโยคภาษาอังกฤษจํานวน 8 ประโยค ความหมายเป็นภาษาไทย  

จํานวน 8 ประโยคนํามาจาก Practice 2, 3 และ 4      

กลุ่มท่ี 3 เขียนประโยคภาษาอังกฤษจํานวน 5 ประโยค ความหมายเป็นภาษาไทย  

                     จํานวน 5 ประโยคนํามาจาก Practice 5  
5. ทุกกลุ่มนําผลงานการเขียนภาษาเดียวกันมารวมกันทั้งหมดแบบปนเปกันจะได้ประโยค

ภาษาไทยและอังกฤษ  อย่างละ 1 กอง 
 
6.  ตัวแทนกลุ่มละ 2-3 คน นําประโยคความหมายภาษาไทยทั้งหมดมาติดบนกระดาน 
 
7.  นําประโยคภาษาอังกฤษแจกให้สมาชิกที่เหลือ กลุ่มละเท่าๆกัน และให้แข่งขันกัน 
 
8.  ผู้เรียนนําประโยคมาจับคู่กับความหมายแล้วตรวจดูความถูกต้องจาก Practice 1 – 5 
   
9.  ผู้เรียนฝึกพูดสนทนาทางโทรศัพท์รูปแบบต่างๆตามสื่อประกอบภาพและเสียง  

 แล้วฝึกแต่งบทสนทนาในรูปแบบของตนเองตามความต้องการ โดยมีครูหรือผู้รู้เป็นที่ปรึกษา 
 

10.  ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ข้อ      

*********************************************************************
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Posttest Lesson 2 
  

Choose the right alternative for the conversation below. 
 

Situation1 : Mr.Thruman would like to speak to Mr. Wilson,  
                KWB’s manager. 
    Riiiiiiiiiiiiiiiiing 
 
  Receptionist :  Hello. KWS company. …………1……….? 
 
 Mr. Thruman :   Yes, ………………2………………………… Mr. Wilson? 
 
  Receptionist :  ………………………3……….………………… I’ll see if she’s in. 

  He is now talking to someone on another phone. 
 

Mr. Thruman : Can I leave a message to him? 
 
 Receptionist : Sure. ………………4………………………? 
 
Mr. Thruman : Please tell him  Mr. Thuman, his customer from Canada. 
 
 Receptionist : Okay, …………………………5……………………………... Bye. 

 
Mr. Thruman :  Thanks. Bye. 
  

1. a. May I help you    b. Who do you want to talk   
c.  Do you want my help     d. Do you want Mr. Wilson 

 
2. a. Can you call to     b. May I speak to  
     c. Will I speak to         d. Is your manager 
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3. a. Wait and see, please.        
b. Hang around a second, please.   

        c. Hold the line a moment, please.  
d. Hold on and I will call him in a minute, please. 

 
4. a. What is your name    
     b. Could I have your number    

            c. Who shall I say have called 
d. Do you really want me to tell him about your call    
 

5. a. He will know    b. Don’t worry                
     c. No problem    d. I will tell him. 
 

 

Situation2 :  Dustin would like to call Shirley, his girlfriend, at her house.  
Riiiiiiiiiiiiiiiiing 

Receiver : Hello. ……….6…………...  
 
   Dustin : Hello. ……….7…………... Shirley? 
 
Receiver : ………8………. This is 054-876931, a Boxer Gymnasium. 
 
   Dustin : I’m sorry, …………..9………..   Bye. 
 
Receiver : ………10………..   Bye. 

 
 

6. a. Mohammed Ali’s speaking  b. This is Mohammed Ali             
     c. I’m Mohammed Ali          d.  It’s me, Mohammed Ali  
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7. a. Don’t you     b. Are you the father of 
c. Can you call     d. May I speak to 

 
8. a. Excuse me        b. I’m sorry  
     c. You must call the new number d. you do a mistake number  
 
9. a. It’s might be a new one   b. I have to change it again  
     c. Okay I will call to a new number d. I’ve got a wrong number 
  
10. a. Everyone can be wrong   b. No problem  
    c.  Forget it    d.  Alright    

 

            ************************************************************** 
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        Answer Key 
 
 
 

  1. a  2. b  3. c  4. c  5. d 
  
  6. a  7. d  8. b  9. d  10. b 
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Lesson 3 
Expression of Feeling  (การแสดงความรู้สึกต่างๆ ) 

 
สาระสําคัญ 
 ความสามารถในการพูดสื่อภาษาอังกฤษเพื่อบอกความรู้สึกต่างๆทั้งของตนและของ
ผู้อื่นๆ  ได้นับเป็นประโยชน์ในการลดช่องว่างของความขัดแย้ง และทําให้มีความเข้าใจ และมีนํ้าใจ
เอื้อเฟ้ือซึ่งกันและกัน ส่งผลคนในสังคมโลกอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

  

จุดประสงค์ 
1. ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความรู้สึกของตนและพูดแสดงความห่วงไยผู้อื่นได้  
2. ผู้เรียนมีความม่ันใจ และมีความกล้าพูดแสดงความรู้สึกแบบต่างๆได้ถูกต้องและ 
    เหมาะสม  
 

ขอบข่ายเนื้อหา        
คํา วลี ประโยค บทสนทนาท่ีแสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ 

1. พอใจ / ไม่พอใจ ( satisfied / unsatisfied) 
2. สนใจ / ไม่สนใจ (Interested / Uninterested) 
3. ให้กําลังใจ / เห็นใจ / ปลอบใจ (Encouragement/ Sympathy/ Consolation)  
4. ดใีจ / เสียใจ (Happy / Unhappy)  
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1. พอใจ / ไม่พอใจ ( Satisfied / Unsatisfied)     
 

ตัวอย่างสํานวนและประโยคในการพูดแสดงความรู้สึกพึงพอใจ และไม่พึงพอพอใจ  
 
                 

              พึงพอใจ  
              Satisfied 

       

      ไม่พึงพอพอใจ  
        Unsatisfied 

That’s great. That’s bad.  
 

How wonderful / awesome How awful / terrible. 
 

I’m so pleased / glad to know that. I hate / dislike / detest / abhor to hear that.  
 

I love / like / enjoy it. I am disappointed to see that movie. 
 

I’m proud of my son. I can’t stand on it. 
 

I’m crazy about it. I don’t want to hear / see / know about it. 
 

I like / prefer it. I don’t like / prefer it. 
 

 I’m afraid I don’t like it . 
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กิจกรรมท่ี 1  ( 3 ช่ัวโมง) 
1. ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหาของการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 
2. ผู้เรียนวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของตนเองในแต่ละวันว่าสิ่งใดเกิดข้ึนกับตนเอง 

มากกว่ากันระหว่างความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ และเรียนรู้คําศัพท์ Satisfied และ Unsatisfied  
 

3. ผู้เรียนค้นคว้าความหมายของสํานวนและประโยคที่แสดงความรู้สึกต่างๆในตารางที่ 
กําหนดให้  (อาจค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต หรือใช้พจนานุกรมเพิ่มเติม) 
 

4. ผู้เรียนนําสํานวน และประโยคในตารางมาใช้ประกอบการแต่งบทสนทนาให้ได้มากที่สุด  
แล้วนําผลงานมาปรึกษาครูหรือผู้รู้ เพื่อสํารวจข้อบกพร่อง แล้วนําไปแกไ้ข 
 

5.  ในช่ัวโมงพบกลุ่ม ผู้เรียนฝึกพูดบทสนทนาจนชํานาญและแสดงบทบาทสมมุติตาม 
บทสนทนาที่ตนสร้างข้ึน  

 
 ******************************************************************* 
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 2. สนใจ / ไม่สนใจ (Interested / Uninterested) 
ตัวอย่างสํานวนและประโยคในการพูดแสดงความรู้สึกสนใจ และ ไม่สนใจ   
 

 
      สนใจ  
     Interested  

 
     ไม่สนใจ  
   Uninterested 
 

 I’m interested in that novel. I’m not interested in rock music. 
 

 I’m interested in that story. I don’t care about having spicy food. 
 

 She is interesting, so I like her. He is boring, so I don’t like to talk to him. 
 

We are keen on the soccer match tonight. I have no idea for it. 
 

 

กิจกรรมท่ี 2   (2 ชั่วโมง) 
1. ผู้เรียนฝึกพูดประโยคทั้งสองรูปแบบตามสื่อ พร้อมทั้งชมภาพประกอบความหมาย 

ของแต่ละประโยค 
 

2. ผู้เรียนแต่งประโยคที่เกี่ยวกับความสนใจและไม่สนใจของตนเองให้ได้มากที่สุด และ 
ใช้คํา สํานวนแสดงความสนใจและไม่สนใจได้หลากหลาย นําผลงานตรวจสอบความถูกต้องกับ
ครูหรือผู้รู้  

 

3. ในช่ัวโมงพบกลุ่ม ผู้เรียนนําผลงานเดินหาFan Club คือผู้ที่มีความสนใจและไม่สนใจ 
เหมือนตนเองให้มากที่สุด โดยมีเง่ือนไขในการประกาศหาด้วยวิธีการพูดประโยคในผลงานของตน
เท่าน้ัน ห้ามอ่านหรือให้คู่อื่นๆเห็นผลงานการเขียนอย่างเด็ดขาด ทั้งน้ีเพื่อเป็นการฝึกพูดให้มี
ความชํานาญยิ่งข้ึน  

 

4. ผู้ที่มี Fan Club นําผลงานการเขียนของกลุ่มตนติดไว้ที่บอร์ดเพื่อนําเสนอต่อไป  
****************************************************************** 
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3. ให้กําลังใจ / เห็นใจ / ปลอบใจ (Encouraging) 
 

ตัวอย่างสํานวนและประโยคในการพูดให้กําลังใจ /เห็นใจ / ปลอบใจ 
 

ให้กําลังใจ  
     Encouragement 

เห็นใจ  
Sympathy  

ปลอบใจ  
Consolation 

Work hard.  That's terrible. Don't worry. 
 

Cheer up. That's too bad. Take it easy. 
 

That's okay. That's really sad. You did a good job. 
 

Well done.  What/That’s a shame. Everything will be fine. 
 

Do your best. I'm sorry to hear that. It's going to be all right. 
 

No problem. 
 

Please accept my sincere 
sympathy. 
 

You can do it. 
 

How unfortunate.  
 

Good luck. 
 

What a pity. 

Good luck on your test. 
 

Do the best you can. 
 

Keep up the good work. 
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Conversation Example 
Encouragement ให้กําลังใจ  

 
Alan: I’ll have a Thai test this afternoon. 
 
 Bob: Good luck on your test, Alan. 
 
Alan: Thank you . I appreciate it. 
 
 Bob: With pleasure.  

 

Sympathy  เห็นใจ  

 
 Jenny: Someone must have stolen my new talking dictionary and I need it  
                    for my English test tomorrow. 
 
 Henry: That's too bad. 
 
  Jenny: Thank you for your concern.  

 

Consolation ปลอบใจ  

 
Kale: My dog was hit by a car and the vet would like me to leave her at his clinic.  
 
George: Don’t worry. He's going to be all right.    

                          
    Kale: I hope so. Thank you for your concern. 
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กิจกรรมท่ี 3    ( 3 ช่ัวโมง) 
 

1. ผู้เรียนฝึกพูดสํานวนในสถานการณ์ต่างๆตามสื่อ และคาดเดาความหมายของแต่ละ 
สํานวน  

 
2. ผู้เรียนนําผลงานการคาดเดาความหมายมาตรวจคําตอบจากแหล่งค้นคว้าเช่น 

อินเตอร์เน็ตหรือพจนานุกรม แล้วปรึกษาครู 
 
3. ในช่ัวโมงพบกลุ่มผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 3 – 4 คน ร่วมกันแต่งบทสนทนาโดยใช้ 

สํานวนอย่างหลากหลายสถานการณ์ มีความสร้างสรรค์และนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันดัง
ตัวอย่างข้างต้น นําผลงานแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้อง และแกไ้ขข้อบกพร่องก่อน
นําเสนอต่อครู เพื่อช้ีแนะข้อบกพร่องที่อาจหลงเหลือและควรแกไ้ข 

 
4. ผู้เรียนฝึกพูดสนทนาจากผลงานที่แกไ้ขแล้ว และพูดนําเสนอผลงานต่อเพื่อนและครู 

เพื่อรับการประเมิน  
  

       ********************************************************* 
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4. ดใีจ / เสียใจ (Happy / Unhappy) 
 
  ตัวอย่างสํานวนและประโยคในการพูดแสดงความดใีจ และ เสียใจ (Happy / Unhappy) 

 

ดีใจ Happy   เสียใจ Unhappy 
I’m glad that you can come. I’m sorry to hear that. 

 

I’m glad to hear from you. I’m so sorry for being late. 
 

I’m so pleased to see you. I’m terribly sorry to tell you about it. 
 

I’m happy to talk to you. I regret I can't come to the party. 
 

I delight in comic books. I deeply regret about his son. 
 

I’m sympathy to stay alone. 
 

We received many sympathy cards when 
Dad passed away. 
 

 

Please pass my sympathy to your 
parents. 
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กิจกรรมท่ี 4     (2 ชั่วโมง) 
 
1. ผู้เรียนแต่งประโยคเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ทําให้ตนเองดใีจและเสียใจอย่างละ 1 ประโยค  
 
ผลงานอาจเป็นดังน้ี 
 
     Happy: I got a new pink T-shirt for my birthday from my mother last year. 
 
 Unhappy: I will leave my family to study in Bangkok next year.   เป็นต้น 
 
2. ผู้เรียนใช้คําสําคัญในตารางตัวอย่างประโยคมาประกอบประโยคใหม่ แต่ยังคงความหมายเดิม 
เช่น   

 
1. I was happy to get a new pink T-shirt for my birthday from my mother last year. 

               
2. I will be sympathy to leave my family to study in Bangkok next year. เป็นต้น  

  
3.  ในช่ัวโมงพบกลุ่มผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้เทคนิค Round Robin พูดความรู้สึกรอบวง โดย
เน้นให้ แต่ละคนใช้คําแสดงความรู้สึกที่หลากหลาย โดยมีครูคอยช่วยเหลือและแนะนําผู้เรียนที่มี
ปัญหาในการแต่งประโยค  
 
4. ผู้เรียนแต่งประโยคความรู้สึกดใีจ และเสียใจ ของคนในครอบครัว ของตนเองหรือผู้ใกล้ชิด 
โดยใช้คําแสดงความรู้สึกที่หลากหลาย อย่างน้อยคนละ 5 ประโยค  (อาจใช้พจนานุกรมช่วย)  
 
5. ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ข้อ 

 
********************************************************* 
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Posttest Lesson 3 
 

  Choose the right alternative to be used for telling about feeling. 
 
 1. Mary likes to have spaghetti. Which sentence is she supposed to tell anyone  
    about herself?   

  a. I enjoy eating Italian food.         
  b. I can’t stand on having Italian food.     
 c. Italian food is so special and good for you.    

 d. spaghetti is the most interesting in Italian dish.    
       

Situation : Diana is talking to her friend, Penny at school.     
 
Diana : Hi Penny, what’s up? You look so worried. 
 
 Penny: Hi Diana. My sister, Betty’s got a bad accident and still been in the  
           hospital for two days.   
 

Diana :  Oh no! ……2………... How is she now?    
 
Penny : The doctor said she will be operated on both of her arms  within next  
           two days .   
 
Diana :  Ah, ……….3………..  
     
Penny : Yes. But another thing my parents still have been on business in Canada,    
           so I have to spend all of my time to look after her instead.         
 
Diana :  ……..…4……... Diana I think she will be alright in a few days. 
   
Penny : ………..5 ……….. but I have to go to see her right now.       
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Diana : Okay and if I finish my work I’m going to visit her with you meanwhile  
            you may need someone beside you in these days.    
 
Penny : Thank you . ……6………, Diana.    
 

Diana : Take good care of yourself as well. Bye. 
 
Penny : Okay, I will. Bye. 
 
2. a. I’m sorry to hear that    b. How did it happen?                
    c. Is she still alive now?     d. Who did that to her?     

 
3. a. No problem         b. That's terrible       
    c. The doctor is kind         d.  Nothing’s bad  
 
4. a. Well done          b. Excellent sister you are.  
    c. You can do it          d. You have done a good job  
                        
5. a. Thanks for your kindness.    
    b. Thank you for your concern.    
    c. Thanks and I will never forget it.    
    d. More than thanks that  I can say.    
 
6. a. I appreciate it      b. I will remember it.  
   c. I can’t let it’s gone                  d. I won’t forget it forever 
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Situation : Tom is talking to his father about his studying. 
 
Tom : Dad, I have some problems with social studies and I’m afraid I can’t get A  
         in my final exam this term.  
 
Dad : How long is the exam going to be occurred? 
 
Tom : Next month, Dad. 
 
Dad :  ……7 ……. You still have time to manage it. I think I can give you a hand  
        because when I was young I got A in it. So …….8…. I think …….9 ……, trust me.  
       
Tom : I do, Dad. I always try hard for it. 
 
Dad : ……….10………   
 
Tom : Okay. I will. Thank you, Dad. 

 
Dad : With pleasure.   
 
7. a. Don’t worry  b. It’s too bad         c. Try harder       d. Stop watching TV   

 
8.  a. cheerful     b. take it easy 
    c. don’t be lazy          d.  ask the teacher 
 
9. a. it is not hard       b. you will good at it    
   c. you can do it    d.  very easy to do that 
                        
10. a. Don’t worry    b. Try again      
     c. Don’t give up your A      d. Keep up the good work.    

  ********************************************************************* 
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          Answer Key 
 
 
 

  1. a  2. a  3. b  4. d  5. b 
  
  6. a  7. a  8. b  9. c  10. d 
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Lesson 4 
Expression of opinion, ideas/wishes/offering helps  

(การพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ) 
สาระสําคัญ 
 
     ในยุคโลกไร้พรหมแดน  บุคคลที่สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความคิดได้หลากหลาย
รูปแบบ นับว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะผลักดันให้ตนเองได้มีการพัฒนาได้รวดเร็วและก้าวหน้าในการดําเนิน
ชีวิตอย่างย่ังยืน  

จุดประสงค์ 

1. ผู้เรียนสามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากความคิดและความต้องการ 
ในโอกาสต่างๆของตนได้ 

2. ผู้เรียนสามารถพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆได้ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะและ
มารยาทของสังคม                    

ขอบข่ายเนื้อหา  

ภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็นความต้องการ 

1. การแสดงความคิดเห็น  
(เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)/ยอมรับ/ไม่ยอมรับ) 

 
2. การแสดงความต้องการและการตอบรับ 

 
3. การแสดงความช่วยเหลือและบริการ   
    ผู้อื่นและการตอบรับ 

 

 

4. การกล่าวขอบคุณและการตอบรับ 
 
5. การพูดขออนุญาต และการตอบรับ 
 
6. การพูดขอโทษและการตอบรับ 
 
7 การพูดแทรกอย่างสุภาพ 
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1. การแสดงความคิดเห็น (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย)/ยอมรับ/ไม่ยอมรับ)  
 

รูปแบบของสํานวน ประโยค ท่ีแสดงความคิดเห็นในระดับต่างๆ 
 

A. How to Agree Strongly with an Opinion. 
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 

B. How to Disagree Strongly with an 
Opinion. 

(ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 
1. Absolutely. 
 

1. I disagree.  

2. That's a good point. 2. You must be joking. 
 

3. I couldn't agree more. 3. I'm afraid I don't agree. 
 

4.That's just how I see it. 4. I disagree with your idea. 
 

5. I agree with your point. 5. I can't agree with your idea. 
 

6. That's absolutely true. 6. You can't actually mean that. 
 

7. That's exactly my opinion. 7. I'm afraid your idea is wrong. 
 

8. I'm with you on that point. 8. You can't be serious about that point. 
 

9. That's exactly what I think. 9. I couldn't accept that idea for a minute. 
 

10. I'd go along with your point. 10. It's possible you are mistaken about that. 
 

11. I have no reason to disagree. 11. I wouldn't go along with your idea there. 
 

12. That's just what I was thinking. 
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C. How to Half Agree with an Opinion. 
(เห็นด้วยเป็นบางส่วน) 

D. How to Disagree Strongly with an 
Opinion. 

(ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก) 
1. Well, yes, but ... 1. I am not so sure.  

 

2. Hmm, possibly, but ... 2. Do you think so?  
 

3. Yes, perhaps, however ... 3. Well, it depends.  
 

4. Yes, in a way, however ... 4. I'm not so certain. 
 

5. Yes, I suppose so, however ... 5. Well, I don't know. 
 

6. That's worth thinking about, but ... 6. No, I don't think so 
 

7. Well, you have a point there, but ... 7. Well, I'm not so sure about that.  
 

8. Yes, I agree up to a point, however ... 8. Hmm, I'm not sure your idea is right. 
 

9. I guess your idea could be right, but ... 9. I'm inclined to disagree with that idea. 
 

10. There's something there, I suppose, however ... 
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A : I think we have to help the people who suffer from the effects of the flood.  
     Do you agree with me? 
   (ผมคิดว่าพวกเราต้องช่วยผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมนะ คุณเห็นด้วยกับผมไหม) 
 
B : I couldn’t  agree more. What should we do? 
     (ฉันเห็นด้วยที่สุดเลย เราควรทําอย่างไรล่ะคะ) 
 
A : I propose that we make a campaign to help the flood victims in order    
    that those who are interested can donate money or things through us. 
   (ผมเสนอว่าเราควรทําการรณรงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม เพื่อที่ว่าคนที่สนใจ 
     จะได้บริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของผ่านเราได้ครับ) 
 
B : Your idea is great. I have no reason to disagree. 
     (ความคิดของคุณเยี่ยมมากค่ะ ฉันไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่เห็นด้วย) 
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A : I think we should negotiate with Smart Company. 
     (ผมคิดว่าเราควรเจรจาต่อรองกับบริษัทสมารท์) 
 
B : I am sorry. I disagree with you. We may be disadvantaged as they own more   
     market share. 
  (ขอโทษนะคะ ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ พวกเราอาจเสียเปรียบได ้เพราะพวกเขามีส่วนแบ่ง   
    การตลาดมากกว่า) 
 
A : But we have different target groups. Their target group is adults, ours is kids.  
    (แต่เรามีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับ กลุ่มเป้าหมายของเขาคือผู้ใหญ่  
    แต่ของเรา คือเด็กๆ) 

 
B : I am afraid I can't agree with you because Smart Company is going to launch  
     a new product for kids. I don't mean to argue with you, but I think you should  
     think this over again. 
     (ฉันเกรงว่าคงไม่สามารถเห็นด้วยกับคุณได้ เพราะบริษัทสมาร์ทกําลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่
สําหรับเด็กๆ ฉันไม่อยากจะโต้แย้งกับคุณ แต่ฉันคิดว่าคุณน่าจะคิดเรื่องน้ีอีกสักรอบนะคะ) 
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กิจกรรมท่ี 1  (5 ช่ัวโมง) 
 

1.  ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหาของการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการทํากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

 
2.  ผู้เรียนฟังการสนทนาประโยคตัวอย่างจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เกี่ยวกับการแสดงความ

คิดเห็น เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เพื่อสังเกตการออกเสียงและการใช้นํ้าเสียง ในสํานวนต่างๆ 
 
3.  ผู้เรียนฝึกพูดออกเสียงตามซ้ําๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับสํานวนประโยคต่างๆ และสังเกต

จดจําสํานวนประโยคแสดงความคิดเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย 
 
4.  ผู้เรียนทําความเข้าใจความหมายของสํานวน ประโยคตัวอย่างในตาราง โดยใช้สื่อ

ต่างๆช่วยในการค้นคว้า และมีครูเป็นที่ปรึกษา 
 
5.  ผู้เรียนนําเสนอผลงานการค้นคว้าหน้าช้ันเรียน โดยมีครูหรือผู้รู้ช่วยแกไ้ขข้อบกพร่อง 

 
6.  ช่ัวโมงพบกลุ่ม ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม Finding Friends (หาเพื่อน) มีข้ันตอนเป็นดังน้ี  
 6.1  ผู้เรียนพูดสํานวนในประโยคของตนเอง ทีละคน และให้เพื่อนที่น่ังอยู่ต้ังใจฟังว่า

สํานวนของเพื่อนคนใดเป็นชนิดเดียวกับของตนเอง และจดจําไว้ 
 6.2  เม่ือพูดครบทุกคนแล้ว ตัวแทนผู้เรียน หรือครูกําหนดเวลาในการดําเนิน

กิจกรรม ประมาณ 2 – 4 นาที ตามศักยภาพของผู้เรียน และให้สัญญาณเร่ิมเกม Finding Friends 
ผู้เรียนทุกคนเดินพูดสํานวนของตนเอง (ผู้เรียนระดับอ่อนอาจชําเรืองอ่านได้บ้าง) พยายาม
รวบรวมเพื่อนให้เป็นไปตามกติกาให้เร็วที่สุด ทั้งน้ีครูพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนพูดและหลีกเลี่ยง
การอ่าน   

 6.3  เม่ือหมดเวลาแต่ละกลุ่มนําสํานวนประโยคมาตรวจดูความถูกต้อง กลุ่มที่
สามารถรวบรวมเพื่อนได้รวดเร็วกว่าและถูกต้องมากกว่าเป็นกลุ่มชนะ  
 

7.  ผู้เรียนใช้ข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาแล้ว แต่งประโยคการสนทนาอย่างหลากหลายรูปแบบ 
และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง   
 
*************************************************************************** 
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2. การแสดงความต้องการและตอบรับ เช่น                                 
  

การใช้ would like /need / want แสดงความต้องการ    
     
 A: Would you like some more ice-cream?   (would like ต้องการ/ แบบสุภาพ) 
        (คุณต้องการไอศกรีมเพิ่มอีกไหม) 
 

B: Yes, please. / No, thank you. I’m fine.       
  (ต้องการค่ะ  / ไม่ต้องการฉันพอแล้ว ขอบคุณค่ะ) 

 
A: Would you like to watch TV. or listen to the radio? 

    (�������ก
������������
�������������) 
 
B:  Watch TV. is fine.   (ดูทีวีดีกว่า)      

       ------------------------------------------- 

 
A: I need some medicine to release my coughs right now? (need ต้องการ/จําเป็น) 

     (ฉันต้องการยามาบรรเทาอาการไอของฉันตอนน้ีเลย)  
 

B: Here it is. (������������) 
    --------------------------------------- 
 

A: I want to have a new motorcycle.  (want อยาก/ต้องการ) 
     (ฉันอยากได้รถจักรยานยนต์ใหม่ซักคันจังเลย) 
 

B: I don’t think so because it’s dangerous. . 
    (ฉันไม่เห็นด้วยนะเพราะมันอันตราย)   

----------------------------------------- 
 

A: I wish I could fly and I would go around the world.  
      (ฉันปรารถนาจะบินไปให้รอบโลก)  
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B: Ah! so it’s still in your dream.     

              (โอ้! มันยังคงเป็นความฝันนะ)     (wish  �
�!�
/#��$��)     

            ------------------------------------------------           
 
 A: I wish you a Merry Christmas. (wish %&����'�)     
     (ผมขอให้คุณมีความสุขในวันคริสต์มาสนะครับ) 
  
 B: The same to you. 
     (เช่นเดียวกันค่ะ)    

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

Responding การตอบรับความต้องการมีหลายรูปแบบ 
   

A: Would you like some orange juice? ( คุณต้องการนํ้าส้มไหมคะ) 
 
B: 

Accepting  การตอบรบั               Refusing การปฏิเสธ 

Yes, please.    No, thank you 

Sure. Thanks.  I'd better not.  (ไม่จะดีกว่า) 

Okay. Thank you. No, but thanks for offering.   

(ไม่ละแต่ก็ขอบคุณที่ถามนะ) 

 

--------------------------------------------------------------- 
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A: Would you like to come along with me? (คุณต้องการไปกับฉันหรือเปล่าคะ) 

 

B:  

Accepting  การตอบรบั               Refusing การปฏิเสธ 

Okay. Sounds good.   

(ตกลง ฟังดูน่าสนใจ)  

No, I'd rather not.        

(ไม่ไปดีกว่า) 

Sure. I'd love to.        

(แน่นอน ไปแน่) 

I'm sorry, but I can't.  

(ต้องขอโทษนะไปไม่ได้) 

Yeah. Good idea.     

(ไปสิ เป็นความคิดที่ดี) 

No, but thanks for inviting me.   

 (ไม่ไปแต่ขอบคุณที่ชวนนะ) 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

A: How about some more rice? (รับข้าวเพ่ิมไหมคะ) 

 

B: 

Accepting  การตอบรบั Refusing การปฏิเสธ 

All right. Thanks.      

(ตกลงค่ะ ขอบคุณ)    

No, thanks.  

(ไม่ละค่ะ ขอบคุณ)    

Looks good. Thanks. 

(ดูน่ารับประทาน ขอบคุณ) 

I'm really full. Thanks anyway.  

(ฉันอ่ิมแล้วขอบคุณ) 

Don't mind if I do.  

(ถ้าฉันรับเพิ่มก็อย่าว่านะ) 

Looks delicious, but I'll have to pass. 

(น่ากินนะ แต่ฉันต้องขอส่งต่อนะ) 

 

------------------------------------------------------------- 
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A: How about going skiing this weekend? (ไปเล่นสกีกันไหม) 

 

B:  

Accepting  การตอบรบั Refusing การปฏิเสธ 

Great! What time?  

(เยี่ยมเลย เมื่อไรล่ะ) 

Sorry. I'm busy this weekend.  

(ขอโทษนะ เสาร์-อาทิตย์น่ีไม่ว่าง) 

 

Sounds like fun.   

(น่าสนุกนะ) 

I don't think I can.  

(ฉันเล่นไม่เป็น) 

All right. When and where?  

(ตกลง เม่ือไร ทีไ่หน) 

How about some other time? 

(เอาไว้วันหลังนะ) 

 

 

กิจกรรม 2  (5 ช่ัวโมง) 
 

1. ผู้เรียนศึกษารูปแบบประโยคการใช้คํากริยาที่แสดงความต้องการและการตอบรับ 
ในลักษณะต่างๆกัน 

 
2. ผู้เรียนสรรหาประโยคที่กล่าวถึงความต้องการ และการตอบรับในลักษณะต่างๆกัน 

จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือจากอินเตอร์เน็ต แล้วขีดเส้นใต้สํานวน ประโยคดังกล่าว เพื่อนํามาศึกษา  
 
3. ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาว่าประโยคน้ันๆต้องการสื่อสารสิ่งใด 

กับผู้อ่าน  ทั้งน้ีควรวิเคราะห์ประโยคที่มีหลากหลายรูปแบบ จํานวน 8 – 10 ประโยค 
 

4. ผู้เรียนแต่งประโยคที่แสดงความต้องการของตน ในรูปแบบที่หลากหลายเช่น  
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ผลงานอาจเป็นดังน้ี 
 Farina wants to have a new pair of high heel shoes for the party. 
 KitiPhum needs some paper for his assignment. 
 Yupawan  would like to play badminton with the instructor in the gym. 
 I wish my father could be still alive and I would be happy.  เป็นต้น 

 
5. ผู้เรียนแต่งบทสนทนาที่ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้จริง    

โดยมีครูหรือผู้รู้เป็นที่ปรึกษา 
 

6. ในช่ัวโมงพบกลุ่ม ผู้เรียนจับคู่ฝึกสนทนาโต้ตอบ ให้มีนํ้าเสียง ท่าทาง เป็นธรรมชาติ  
ตามแบบเจ้าของภาษาให้มากที่สุด   
  
************************************************************************  

 
3. การแสดงความช่วยเหลือและบริการผู้อ่ืน และการตอบรับ  
        Offering help and responding  
เช่น 

A: What can I do for you? /Can I help you?/ Need some help?       
    (จะให้ช่วยอะไรไหมคะ) บริกรมักใช้สํานวนน้ี 
 

 B: Certainly. I need a smaller sweater , please.   
              (ค่ะ ฉันต้องการเสื้อกันหนาวตัวเล็กกว่าน้ี) 
 
 A: If you need anything else, please tell me. / let me know. 
     (ถ้าคุณต้องการอะไรเพิ่มก็บอกฉันได้นะคะ) 
 
 B: Certainly / Yes, of course.   (ตกลงค่ะ) 

----------------------------------------------------------------- 
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 A: May I offer my assistance?    

   (จะให้ช่วยไหมครับ)   
 

 B: I’m afraid not. Thank you.  
             (ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณ)  
 --------------------------------------- 
  

A: Can I give you a hand?    
              (จะให้ช่วยไหมครับ)   
 
 B: That would be so kind, thank you. 
             (จะเป็นความกรุณามากเลย,ขอบคุณครับ) 

-----------------------------------------  
  

4. การกล่าวคําขอบคุณและการตอบรับ Thanking and Accepting 
 

Thanking Accepting 

Thank you very much for your help. 
(ขอบคุณมากค่ะสําหรับการช่วยเหลือ) 

You’re welcome. / My pleasure.  
 (ด้วยความยินดีครับ) 
 

That’s very kind of you.  
(ขอบคุณที่กรุณาค่ะ) 

Don’t mention it. / Not at all.  
( ไม่เป็นไรครับ ) 
 

Thanks a lot.  
(ขอบคุณมากค่ะ) 

Any time.  
(ยินดีเสมอครับ) 
 

 
 
 

 

A: Do you need a hand?  
(ต้องการให้ช่วยไหมครับ) 
 
B: Don’t bother you, thank you. 
(ไม่รบกวนล่ะครับ ขอบคุณ) 
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Example 
 
Dorothy: Thank you very much for the gift.  (ขอบคุณมากครับสําหรับของขวัญ) 
 
Barbara : Don’t mention it.     (ไม่เป็นไรค่ะ) 
 
Dorothy: That’s very kind of you .Thanks.  (เป็นความกรุณาของคุณมากเลยครับ) 
 
Barbara: It’s my pleasure.    (ด้วยความยินดีค่ะ) 
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กิจกรรม 3   (5 ช่ัวโมง) 

 
1. ผู้เรียนศึกษารูปสํานวน ประโยคเกี่ยวกับการแสดงความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น     

การกล่าวคําขอบคุณ และตอบรับ  
 

2. ผู้เรียนฝึกสนทนากับสื่อที่มีเสียงประกอบ และแกไ้ขการออกเสียงที่มีปัญหา โดย 
ปรึกษาครูหรือผู้รู้ 
  

3. ผู้เรียนฝึกพูดและมีท่าทางประกอบเสียงตามสื่อซ้ําๆ  พยายามให้เสียงและท่าทาง 
เป็นไปตามธรรมชาติแบบเจ้าของภาษา ฝึกสร้างความเช่ือม่ันในการพูดให้ตนเอง 
 

4. ผู้เรียนฝึกสร้างประโยคที่ต้องการพูดตามความต้องการ  
 
5. ในช่ัวโมงพบกลุ่ม ผู้เรียนสร้างสถานการณ์จําลองในการแสดงความมีนํ้าใจต้องการ

ช่วยเหลือผู้อื่น โดยการสลับบทบาทกันจนสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว และร่วมฝึก             
โดยให้เพื่อนๆ  ยืนเป็นวงกลมซ้อนกันสองวง และหันหน้าเข้าหากัน ในรอบแรกกําหนดให้วงกลม
วงนอกเป็นผู้เสนอความช่วยเหลือก่อน และฝึกสนทนาโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมจนจบบท
สนทนา ครูสังเกตและให้สัญญาณ (อาจใช้นกหวีดเป่า) ให้วงนอกก้าวไปทางขวาหน่ึงก้าวและ          
จะได้พบเพื่อนคนใหม่ แล้วเร่ิมสนทนากับคนใหม่จนจบ จะได้ข้อมูลที่แตกต่างๆออกไป  วงนอก 
จะเลื่อนไปเรื่อยๆ ประมาณ 5 - 6 คร้ังจึงเปลี่ยนให้วงในเป็นผู้เสนอความช่วยเหลือบ้างและ
ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน  ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบและรู้สึกคุ้นเคย                 
กล้าแสดงออก  โดยมีครูช่วยแกไ้ขข้อบกพร่องในระหว่างกิจกรรมสนทนา 

  
************************************************************************  
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5. การพูดขออนุญาตและการตอบรับ  
    Asking Permission and Giving Permission 
 

                 Asking for Permission               Giving Permission 
I wonder if I could use your phone? 
(ขออนุญาตใช้โทรศัพท์จะได้หรือเปล่าครับ) 

Go ahead./ Here you go./ Go on. 
(เชิญค่ะ) 
 

May I interrupt you for a moment? 
(ขออนุญาตขัดจังหวะสักครู่นะครับ) 

Sure./ As you like./ Whatever you need.  
(เชิญค่ะ / ตามใจคุณสิคะ/ อะไรก็ได้) 
 

Can I ask you a question? 
(ขอถามสักหน่ึงคําถามจะได้หรือไม่ครับ) 

Yes, you can. 
(เชิญค่ะ) 
 

Do you mind if I smoke? 

(คุณจะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะสูบบุหร่ี) 

Of course. /Of course not. 
(รังเกียจแน่นอน / ไม่เป็นไรค่ะ) 
 

Could I get you to turn off the lights? 

(กรุณาปิดไฟให้หน่อยจะไดไ้หมครับ) 

No problem. 
(ไม่มีปัญหาค่ะ) 
 

Would you mind if I asked you something? 

(คุณจะรังเกียจไหมถ้าจะขอถามอะไร 

สักหน่อย)  

It’s Okay. 
(ไม่มีปัญหาค่ะ) 
 

Would it be all right if I sit here?  

(ขอน่ังด้วยคนไดไ้หมตรับ) 

Please do./ it’s my pleasure 
(เชิญค่ะ)/ (ยินดีค่ะ) 
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Example 

Waiter: May I pour you more wine, ma’am?                                                                      
 (ขออนุญาตรินไวน์เพิ่มให้นะครับคุณผู้หญิง) 

Guest : Sure.    
           (เชิญค่ะ) 

  --------------------------------------------- 
Maid: Do you mind if I clean the room now, sir?      

                   (คุณจะรังเกียจไหมคะถ้าจะขออนุญาตทําความสะอาดห้องตอนน้ี) 
Guest: Actually, would it be possible for you to come back in half an hour?                             

                   (ถ้าอย่างน้ันอีกสักคร่ึงช่ัวโมงจะไดไ้หม) 
    Maid: No problem, ma’am.   
                   (ไดไ้ม่มีปัญหาค่ะ) 

--------------------------------------------- 
Guest: May I borrow you pen?     

(ขอยืมปากกาไดไ้หมครับ) 
 Receptionist: Absolutely sir, here you go.   
                    (ได้สิคะ, น่ีค่ะปากกา) 
 -------------------------------------------------- 
       Guest: Would it be a problem if I left my luggage here for half an hour?  
                 (จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับถ้าผมจะทิ้งกระเป๋าไว้ที่นี้สักคร่ึงช่ัวโมง) 
      Staff: No problem at all, sir. I’ll keep on eye on it.  
                (ไม่มีหรอกค่ะคุณ ฉันจะคอยดูให้ค่ะ)  
 -------------------------------------------------------- 
     Officer: Is it OK if I make a copy of your passport?   
                 (ฉันจะถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางของคุณไดไ้หมคะ) 
     Guest: Sure, whatever you need.   

      (ได้เลยตามสบายครับ)   
 

-------------------------------------------------------- 
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6. การกล่าวขออภัย และการตอบรับ  Apology and Responding       
  

Apology  การกล่าวคําขออภัย Acceptation  การตอบรับ        
I'm sorry.  Forget it.  

 

Please forgive me.    
       

 
       ขออภัยค่ะ 

Let’s forget it. 

 
ลืมมันเสียเถอะค่ะ 

I’m very sorry. 
 

It’s OK. 

I’m really sorry. 
 

That’s OK. 

I really do apologize. 
 

Not at all. 

I'm terribly sorry. 
 

That’s all right. 

I’m extremely sorry. 
 

 
 

 
ฉันต้องขออภัย 

จริงๆค่ะ 

It doesn’t matter. 

Please accept my apologies. 
(กรุณารับคําขอโทษของฉันด้วยค่ะ) 

It doesn’t matter at all. 
 

 
 
 
 
ไม่เป็นไรค่ะ 

I must apologize for ………… 
(ฉันต้องขอโทษสําหรับเรื่อง..........) 
 

 
Not to worry. 
 

Please forgive me for……… 
(กรุณาอภัยให้ฉันด้วยสําหรับเรื่อง.......) 
 

 
Please don’t worry. 
 

 
 
 
ไม่ต้องกังวลค่ะ 

It was foolish of me to do so.            (มันเป็น
ความโง่ของฉันค่ะที่ได้ทํามันลงไป) 
 

 

 
 
 

 



รายวิชาภาษาอังกฤษ   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 64 

Example 
ประโยคกล่าวคําขอโทษเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ โดยใช้ “Excuse me”   
 
        A: Excuse me. May I use your cell phone? 
         (ขอโทษครับ ผมขอใช้โทรศัพท์คุณหน่อยไดไ้หมครับ) 

B: Yes, go ahead.   
    (เชิญค่ะ) 
------------------------------- 
A: Excuse me. Could you tell me the way to the car park? 
    (ขอโทษครับ ช่วยบอกผมหน่อยไดไ้หมครับว่า ที่จอดรถไปทางไหนครับ) 
B: Yes, just turn right and it’s at the back of this building. 

(ค่ะเพียงแค่เลี้ยวขวา มันอยู่หลังอาคารน้ีเองค่ะ)    

-------------------------------    

 

การกล่าวคําขอโทษ  เมื่อทําความผิดไปแล้ว ใช้คําว่า "Sorry"  

I'm sorry. I have kept you waiting. 
(ผมขอโทษครับที่ปล่อยให้คุณต้องรอ) 
------------------------------- 
 
I'm sorry to have troubled you. 
(ผมขอโทษครับที่รบกวนคุณ) 
------------------------------- 
 
I'm sorry, but I really can't help you. 
(ผมขอโทษครับ แต่ผมก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้จริงๆ) 
------------------------------- 
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I'm terribly sorry. It was my fault. 
(ผมต้องขอโทษจริงๆ มันเป็นความผิดของผมเองครับ) 
------------------------------- 
 
I'm very sorry. It was my carelessness. 
(ผมเสียใจจริงๆ ครับ มันเป็นความสะเพร่าของผมเอง) 
------------------------------- 
 
I'm really sorry. Please forgive me. 
(ผมเสียใจจริงๆ ครับ ไดโ้ปรดยกโทษให้ผมด้วย) 
------------------------------- 
 
I'm sorry, I don't want to cause you any trouble. 
(ผมขอโทษครับ ผมไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณเลยครับ) 

------------------------------- 
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7. การพูดแทรกอย่างสุภาพ  Polite Interrupting  
 

Interrupting 
Sorry to interrupt.  ขออภัยที่ขัดจังหวะนะครับ 

 

May I interrupt here? ขออนุญาตพูดแทรกตอนน้ีเลยไดไ้หมครับ 
 

Can I add something here? 

 

Could I inject something here? 

 

Do you mind if I jump in here?          

          

Do you mind if I say something? 

 

 
 
 
 
ผมขอพูดเสริมสักหน่อยไดไ้หมครับ 

What were you saying? คุณได้พูดอะไรออกไป  
 

Getting back to the topic. กลับไปพูดให้ตรงประเด็น  
 

To get back to . . . กลับไปพูดเรื่อง . . . 
 

Now, where was I? 

 

Where were we? 

 

 
ตอนน้ีผม / เราพูดถึงไหนแล้วนะ 

I just want to say… 

 

ผมเพียงแต่ต้องการจะพูดว่า.... 

I don't mean to intrude, but . . . ผมไม่ได้จะก้าวก่ายนะ เพียงแต่ว่า..... 
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กิจกรรมท่ี 4  (7 ชั่วโมง) 

1. ผู้เรียนคาดคะเนเรื่องราวของบทสนทนา จากการฟังนํ้าเสียง และท่าทางของผู้สนทนา 
โดยดูเนื้อหาจากในหนังสือ  (การพูดขออนุญาตและการตอบรับ, การกล่าวขออภัยและการตอบ
รับ และการพูดแทรกอย่างสุภาพ) 

                  
2. ผู้เรียนศึกษาการพูดขออนุญาตและการตอบรับ ในเรื่องที่ 5 เร่ิมจากการฟังบทสนทนา  

ฝึกออกเสียงตาม และทําท่าทางประกอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ สลับบทบาทกัน 
ปฏิบัติซ้ําๆจนเกิดทักษะ   

  
3. ผู้เรียนศึกษาการกล่าวขออภัย และการตอบรับ ในเรื่องที่ 6 เร่ิมจากการฟังบทสนทนา  

ฝึกออกเสียงตาม และทําท่าทางประกอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ สลับบทบาทกัน 
ปฏิบัติซ้ําๆจนเกิดทักษะ   

        
4. ผู้เรียนศึกษาการพูดแทรกอย่างสุภาพ ในเรื่องที่ 7 เร่ิมจากการฟังบทสนทนา ฝึกออก

เสียงตาม และทําท่าทางประกอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ สลับบทบาทกัน ปฏิบัติ
ซ้ําๆจนเกิดทักษะ   

  
  5.  ในช่ัวโมงพบกลุ่มผู้เรียนจับคู่ฝึกพูดในสถานการณ์จําลองทุกสถานการณ์  
 
 6. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานแก่เพื่อนและครู เพื่อรับการประเมินผล  
 
 7. ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ข้อ 

 *************************************************************** 
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Posttest Lesson  4 
Choose the right alternative for the conversation below. 
Situation :  In an office, Mr. Benson and Mr. Nicolas called his secretary  
                 into their room.  
Secretary   : Knock….. Knock……. Knock ……1…………, Bosses? 
 
Mr. Benson : ……..2………….  ……….3……….. to type ten letters to different  
                  companies around Europe and I need them this afternoon. 
 
 Secretary : Ten letters and this afternoon? I’m afraid they couldn’t be finished  
                   until tomorrow morning. 
 
Mr. Benson : Why not? I thought you’re so expert secretary. 
 
Mr. Nicolas : …………..4……………….  
 
Mr. Benson : ……..5……… , Mr. Nicolas. 

 
Mr. Nicolas : Thank you, Mr. Benson. I think ten letters are too many for her to  
                   finish them this afternoon because it’s nearly 5 pm. now and  
                   three little kids at school have been waiting for her to go back home.  
 
   Secretary : ..….6….., Boss. But I am going to finish it before nine tomorrow  
                    morning.      
                     
 Mr. Benson : ……..7……………. , Miss.  …………..8………… . Hmm, I forgot that you have kids. 
 
   Secretary : …………9…………., Mr. Benson. Anyway, I have to thank you, Mr. Nicolas. 
  
Mr. Nicolas : …………….10……….  
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1.  a. May I come in    b. Did you call me   
    c. Are you with someone     d. Do you want me to help 
 
2. a. Yes, please    b. Come in, please   
    c. Yes, help me         d.  With Mr. Nicolas  
 
3. a. Help me     b. I think you have to                                              
    c. I need your hand     d. Nothing much but only  
 
4. a. Would I  tell something to you?  b. Let me interrupt, Mr. Benson. 
   c. I’m sorry I wish I can help you to do  d. Could I inject something here? 
 
5.  a. Go ahead      b. Sit and talk     
    c. Don’t go away          d. As you like    
 
6. a. No one can help    b. That’s so terrible  
   c. I'm terribly sorry       d. So difficult for me  
 
7. a. I can wait            b. No problem  
    c. Thanks a lot        d. you should do the best  
 
8. a. It was foolish of me to ask you to do that     
   b. Even so late but in urgent you should sacrifice for our company    
   c. I always be a bossy man with any employees to promote them all.     
   d. We know you are so intelligent and can solve all problems in our office       
9. a. Let it be  b. No, not at all       c. Of course not       d. Let’s forget it   
 
10. a. Nothing to say    b. Just a little thing  
     c. With my pleasure.     d. I try to do the best for you  

      
 
                

********************************************************
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         Answer Key 
 
 
 

  1. a  2. a  3.c  4. d  5. a 
  
  6. c  7. b  8. a  9. d  10. c 
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Lesson 5 
      Different Types of English Sentences 

ประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ 
 

สาระสําคัญ 
       ความเข้าใจความแตกต่างของรูปแบบของประโยคของภาษาอังกฤษ นับเป็นพื้นฐาน
ที่สําคัญต่อผู้ใช้ภาษา เพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง อีกทั้งยังสามารถนําไปพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ในระดับที่สูงข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป  
 

จุดประสงค์ 
1. ผู้เรียนสามารถสร้างประโยครูปแบบต่างๆได้ถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถนําประโยครูปแบบต่างๆไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ถูกต้องตามกาลเทศะ  

                    

ขอบข่ายเนื้อหา       
Kinds of Sentences ประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ 

1. ประโยคคําถาม Questions Sentence (Statement) 
2. ประโยคปฏิเสธ Negative Sentence (Statement) 
3. ประโยคคําส่ัง Imperative or Order Sentence (Statement) 
4. ประโยคอุทาน Exclamatory Sentence (Statement) 
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1. ประโยคคําถาม Questions Sentence (Statement) 
 
คําถามท่ีต้องการรายละเอียดในคําตอบให้ใช้ Wh-Questions ข้ึนต้นประโยค  ได้แก่ 
 

 

         Who  Whom  Whose  What  Why  
         Which  Where  When  และ How 

 
 

1. Who (ใคร) เป็นคําถามท่ีต้องการคําตอบเป็นบุคคล และบุคคลน้ันจะต้อง 
   ทําหน้าท่ีเป็น ประธาน ของประโยค เช่น  

 
A: Who is your English teacher? 

 

B: Mr. Robinson is my English teacher. 

 

2. Whom (ใคร) เป็นคําถามท่ีต้องการคําตอบเป็นบุคคล และบุคคลน้ันจะต้อง 
    ทําหน้าท่ีเป็น กรรม ของประโยค เช่น 

 
A: Whom did you talk to? 

 
B: I talked to my sister, Diana.  

 
3. Whose (ของใคร) เป็นคําถามท่ีต้องการคําตอบเป็นบุคคลท่ีเป็น เจ้าของ  เช่น 

 
          A: Whose car is in front of the building? 
 
          B: It is Jeff’s . 
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4.  What (อะไร) เป็นคําถามท่ีต้องการคําตอบเป็น สัตว์ สิ่งของ นาม ท่ีเป็นท้ังรูปธรรม 
และนามธรรม คําตอบเป็นได้ท้ัง ประธาน และ กรรม ของประโยค 

 
A: What would you like to get on your birthday? 
 
B: I’d like to get  a pair of jeans.  (กรรม) 
---------------------------------------- 
A: What is in your school bag?  
 
B: My book is in my school bag.   (ประธาน) 

 ---------------------------------------- 
 

5. Why (ทําไม) เป็นคําถามท่ีต้องการคําตอบเป็นเหตุผลและมักตอบด้วย because   
 

A: Why haven’t you gone out on the weekends?  
 
B: Because the weather is always so hot in this year.   

 
6. Which (สิ่งไหน อันไหน) เป็นคําถามท่ีต้องการคําตอบท่ีเฉพาะเจาะจงเพราะจะมี 
   คําตอบให้เลือก หรือเป็นท่ีรู้กันโดยท่ัวไปอยู่แล้ว  

 
A: Which one is your bag, the white or pink one? 
 
B: The white one. 
---------------------------------------- 
 
A: Which month were you born?   
 
B: In June.    (เป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่ามี 12 เดือน) 
---------------------------------------- 
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7. Where (ท่ีไหน) เป็นคําถามท่ีต้องการคําตอบเป็นสถานท่ี  
          
             A: Where have you been? 
 
             B: I have been to the supermarket. 
 

8 .When (เมื่อไร) เป็นคําถามท่ีต้องการคําตอบเป็น วัน หรือเวลา 
                 
            A: When will you go to Chiang Mai? 
 
            B: I will go to Chiang Mai next weekend.  

 
9. How (อย่างไร) เป็นคําถามท่ีต้องการคําตอบเป็น ข้ันตอน  อาการ  วิถีทาง วิธีการ  
   ความรู้สึก   เช่น   
 
             A: How are you? 
 
             B: I am fine. 

---------------------------------------- 
 
      A: How far is it to school from your house? 
 
    B: It’s about 2 kilometers.   

----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

     
  ความหมายของ คําถามท่ีใช้ “How” 
  How much/many � จํานวนมากเท่าไร 

              How far �  ไกลแคไ่หน(ระยะ) 

              How tall �  สูงเท่าไร 

         How wide� กว้างเท่าไร 

            How often � กี่คร้ัง 

              How old  �  อายุเท่าไร 
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กิจกรรมท่ี 1  (7 ชั่วโมง) 
 

1. ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหาของการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ทํากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

 
2. ผู้เรียนศึกษาความหมายของพวกคํา Question Words หรือ  Wh - Questions จาก

ตัวอย่างประโยคคําถามและคําตอบ  
 
3. ผู้เรียนเขียน Question Word ให้ครบจํานวน 9 คํา และใน 1 คํา ต้องเขียนคําตอบที่เป็น

กลุ่มคํามาจากหลากหลายประเภท  เช่น   

 
What? ���� a computer, a pillow, a car, a snake, an umbrella, a hamburger  
Where ���� at school, at the airport, at home, at the market, at a hospital 
When  ���� in the morning, next week, at 8 pm., last three month 
Who   ���� Mr. Lonny, the doctor, the fisherman, the young lady   เป็นต้น.      

  
 
 4. ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อความภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบจากสื่อต่างๆ ให้แต่ละข้อ
ความสามารถใช้ตอบคําถาม Wh-Question ให้ได้มากที่ สุดเช่น นําประโยคมาจาก 
http://www.bangkokpost.com/topstories “Sugar barge owner to be sued”Published: 
6/06/2011 at 04:34 PM,  Online news: Transport  

 
“The operator of a barge loaded with sugar that sunk in the Chao Phraya River and 

caused heavy pollution and damage to fisheries is likely to face legal action, Pollution Control 
Department director-general Supat Wangwongwattna said on Monday.” 
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ผลงานควรเป็นดังน้ี 
 
  What : The operator of a barge loaded with sugar that sunk  

 

 Where : in the Chao Phraya River 

 

    How : caused heavy pollution and damage to fisheries is likely to face legal action  

 

  When : on Monday.  เป็นต้น 
 
 6. ผู้เรียนนําผลงานมาส่งครูตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรับข้อแนะนํา ได้รับการแกไ้ข 
แล้วนําไปติดที่ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ และรับการ
ประเมินผลงานตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 
*************************************************************************** 
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2. ประโยคปฏิเสธ  Negative Sentence (Statement) 
 

 
ประโยคปฏิเสธใช้ ���� กริยาช่วยตามด้วย not (helping verb + not) 

ในแต่ละ Tense  มีรูปแบบ กริยาช่วย ท่ีแตกต่างกัน 
ประโยคปฏิเสธยึด กริยาช่วย เป็นสําคัญ 

            

 
รูปแบบประโยคปฏิเสธและคํากริยาช่วยท่ีใช้แต่ละ Tense 

 

Tense 
Negative Element 
Contracted  Forms 

Examples 

Simple Tense 

Present Simple  do+not    = don’t 
does+not = doesn’t  

I do not speak Spanish. 
She doesn’t speak Spanish. 

Past Simple  
 

did+not   =  didn’t  I didn’t speak Spanish. 

Future Simple will+not   =  won’t 
shall+not =  shan’t  

He will not speak Spanish. 
We will not speak Spanish. 

Progressive Tense 

Present 
Progressive  

am+not = I’m not 
is+not   = isn’t 
are+not = aren't  

I am not speaking Spanish. 
He is not speaking Spanish. 
They are not speaking Spanish. 

Past Progressive was+not=wasn’t  
were+not= weren’t 

She was not speaking Spanish. 
They were not speaking Spanish. 

Future 
Progressive 

will+not =won’t  
shall+not = shan’t  

She will not be speaking Spanish. 
I shall not be speaking Spanish. 
 



รายวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                 78 

Tense 
Negative Element 
Contracted  Forms 

Examples 

Perfect Tense 

Present  Perfect  have+not = haven’t 
has+not = hasn’t  

I have not spoken Spanish. 
He has not spoken Spanish. 

Past Perfect had+not=hadn’t  She had not spoken Spanish. 

 
Future Perfect 

will+not =won’t be  
shall+not = shan’t be 

She will not  have spoken Spanish. 
I shall not have spoken Spanish. 

Perfect Progressive 

Present  Perfect 
Progressive  

have+not = haven’t 
has+not  = hasn’t  

I have not been speaking Spanish. 
He has not been speaking Spanish. 

Past Perfect 
Progressive 

had+not  =hadn’t  She had not been speaking Spanish. 

Future Perfect 
  Progressive 

will+not =won’t be  
shall+not = shan’t be 

She will not  have been speaking Spanish. 
I shall not have been speaking Spanish. 

 

 

สรุปรูปแบบการเขียนกริยาช่วยรูปปฏิเสธท้ังหมด ดังน้ี 
Verb to be Verb to have Verb to do Modal Verb 

isn’t / aren’t / I‘m not haven’t / hasn’t don’t  / doesn’t  

wasn’t / weren’t hadn’t didn’t  

สรุปการใช้กริยาช่วยรูปแบบต่างๆ 

Be + V.ing                      
Be + V.3 

Have + V3 Do+ v.0 

won’t/ can’t / mayn’t/  
mustn’t/hasn’t to/         
haven’t to/ needn’t/ 
shouldn’t/ oughtn’t 
to/wouldn’t like  

Modal Verb + V.0 (ปัจจุบัน/อนาคต)                                                  
Modal + have +V.3 (อดีต) 

mightn’t/ wouldn’t /                
hadn’t better/ hadn’t to/ 
wouldn’t rather  
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กิจกรรมท่ี 2  (3 ช่ัวโมง) 

 
1. ผู้เรียนศึกษาประโยครูปแบบต่างๆและเขียนประโยคน้ันๆจํานวน 7 – 8 ประโยค 
 
2. ผู้เรียนจัดประเภทประโยคชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน (บอกเล่า คําถาม และปฏิเสธ) 
  
3. ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ทําให้ทราบว่าประโยคน้ันๆเป็นประโยคชนิดใด เช่น ประโยคปฏิเสธมี 

not ติดอยู่กับกริยาช่วยเป็นต้น 
 
4. ผู้เรียนศึกษารูปแบบของประโยคปฏิเสธใน tense ต่างๆในตาราง 
 

5. ในช่ัวโมงพบกลุ่มผู้เรียนเล่นเกมแข่งขัน “I Can Remember It” มีข้ันตอนการเล่น

ดังน้ี 
5.1 ครูกําหนดเวลาให้แต่ละกลุ่มดูตารางสรุปรูปแบบการเขียนกริยาช่วย          

รูปปฏิเสธทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 นาที   ขณะเดียวกันให้ขีดตารางเตรียมไว้ล่วงหน้า 
5.2 ผู้เรียนช่วยกันเขียนสรุปข้อมูลลงในตาราง 
5.3 เปลี่ยนกันตรวจผลงานกับกลุ่มอื่นๆ กลุ่มใดผิดน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ 

 
6. ผู้เรียนแต่งประโยคปฏิเสธในTenseต่างๆให้หลากหลายและสามารถนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้จริง แล้วนําผลงานส่งครูเพื่อแกไ้ขข้อบกพร่องอีกคร้ังหน่ึง 
 
 
************************************************************************** 
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3. ประโยคคําส่ัง Imperative or Order Sentence (Statement) 

   ประโยคคําส่ังโดยทั่วไป จะใช้คํากริยาแท้รูปเดิม V.0 (Verb Infinitive) นําหน้าประโยคเสมอ
เพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคําส่ัง เช่น 

• Stand up    (ข้ึนยืน)    

• Open the door       (เปิดประตู) 

• Sit down    (น่ังลง)     

• Close the window    (ปิดหน้าต่าง) 

หากต้องการพูดประโยคคําส่ังแบบสุภาพ ให้ใช้ Please วางไว้หน้าหรือหลังประโยคก็ไดเช่น 

• Please give me a pen. (กรุณาให้ปากกาด้ามน้ันกับฉัน)  

• Walk to the room, please. (กรุณาเดินไปที่ห้องน้ัน)  

ส่วนประโยคคําส่ังห้าม เราจะใช้ Do not หรือ Don't นําหน้าคํากริยาแท้รูปเดิม  

(Verb Infinitive) เสมอ เพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคําส่ัง เช่น  

• Do not pick the flowers. (อย่าเก็บดอกไม้)  

• Do not litter paper on the street. (อย่าทิ้งกระดาษลงบนถนน) 

• Do not write on the wall. (อย่าเขียนบนกําแพง)  

 

 

 

 

 

 

ในประโยคคําส่ังน้ันเราจะมีคํากริยา คํานาม และกรรมประกอบในประโยค  

โดยเราจะไม่ใช้ประธานในประโยคคําส่ัง การละท้ิงประธานน้ัน เพ่ือให้เข้าใจตรงกันว่า   

ผู้พูดกําลังพูดประโยคคําส่ังเพ่ือส่ังให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม  
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� การทําให้ประโยคคําส่ังมีความสุภาพน่าฟังมากขึ้น                               
โดยการเพิ่มสํานวนต่างๆลงไป เช่น  

Polite Expression + Imperative / Order Sentence 
                                                        
Could you please                                           

Would you mind to                                  

Is it possible for you to                                                    

If you don’t mind please                                                      

Would It be possible for you  

 

  

 

 

                                                              

turn the radio down? 

Open the window for me? 

explain the lesson to me again? 

do not step on the grass in the 
lawn. 

not to make aloud noise? 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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กิจกรรม 3   (5 ช่ัวโมง) 

1.  ให้ผู้เรียนเขียนคํากริยาแท้ที่ตนรู้จักให้ได้ประมาณ  10-15 คํา   
 
2. ผู้เรียนศึกษารูปแบบประโยคคําส่ัง ที่ขึ้นต้นด้วยกริยาแท้หลายๆประโยค เช่น 

- Come here right now    
- Take a seat, please. 
- Don’t smoke around here.   
- Don’t sleep late. เป็นต้น 

 
 3. ผู้เรียนฝึกแต่งประโยคโดยการนําคํากริยาแท้มาแต่งประโยคคําส่ัง นักเรียนฝึกใช้คํา 
“please” ลงในประโยค เพื่อทําให้ประโยคสุภาพข้ึนกว่าเดิมและ เขียนข้อความที่ทําให้ประโยค
คําส่ังสุภาพข้ึน เช่น 

  แบบที่ 1 �  Could you please ………….?                                           

  แบบที่ 2 �  Would you mind  v-ing …………? 

  แบบที่ 3 �  Is it possible for you to …………? 

  แบบที่ 4 �  If you don’t mind please ………… 

  แบบที่ 5 �  Would It be possible for you to ……….? 
         

 ผลงานอาจเป็นดังน้ี 
1. Could you please pass me the dictionary? 

    2. Would you mind  passing me the dictionary.   
   3. Is it possible for you to pass me the dictionary?   
   4. If you don’t mind please pass me the dictionary.   
   5. Would It be possible for you to pass me the dictionary?  

 
หรือ  1. Would you mind turning your radio down?   

    2. Is it possible for you to turn your radio down?   
3. If you don’t mind please turn your radio down.   
4. Would It be possible for you to turn your radio down? 
5. Could you please turn your radio down?   เป็นต้น 
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4. ฝึกเขียนและพูดประโยคคําส่ังแบบสุภาพ โดยการเปลี่ยนคํากริยาตามความต้องการ 
 
5. ในช่ัวโมงพบกลุ่มให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกพูดประโยคคําส่ังแบบสุภาพในบทบาทสมมุติ 

  
    
**********************************************************************  
 

4. ประโยคอุทาน  Exclamatory Sentence (Statement) 
คือกลุ่มคําพูดท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดออกมา โดยจะมีรูปเป็นประโยค

ง่ายๆส้ันๆ หรือเป็นประโยคท่ีข้ึนต้นด้วย what, why, how และตามท้ายด้วยเคร่ืองหมาย 
อัศเจรีย์ (Exclamation point) เช่น  

 

What's with you!                      Why it always has to be me! 

  

How beautiful you look!    I've forgotten my key! 

  

What a nice time!     How delicious it is! 

 

เราสามารถใช้คําอุทานร่วมกับประโยคอุทานได้เพ่ือเน้นอารมณ์หรือความรู้สึก เช่น 

Feeling Exclamatory! 
Pleased  Oh! My goodness! 

Good heavens! 
 
Displeased 

 
Oh! My god! 

 
Delighted 

 
Yahoo! I win the game. 

 
Pity 

 
Oh dear! It shouldn’t have happened.   

 
Impressed   

How marvelous! 
What a wonderful concert! 
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Pain 

 
Ouch! you step on my foot! 

 
Do something wrong.  

 
Oops! I should talk about it. 
Gee! I’m late. 
You don’t like him, huh! 

 
It shouldn’t have happened. 

Darn! I forgot to bring your book! 

กิจกรรม 4  (5 ช่ัวโมง) 

1. ผู้เรียนดูและฟังสื่อเพื่อเดาความหมายประโยคอุทาน 
 
2. ผู้เรียนจดบันทึกสํานวน ประโยคอุทานที่ได้ยินจากสื่อ แล้วนํามาศึกษาคํา และรูป

ประโยคในตาราง เพื่อแกไ้ขข้อบกพร่อง ทั้งการเขียนและการออกเสียงในสถานการณ์ต่างๆ 
 

3. ผู้เรียนพิจารณาและจัดประเภทสํานวนการอุทานในด้านลบ และบวก  เช่น 

 

Positive Way Negative Way 

Oh! My goodness! Oh dear! 
 

Good heavens! Darn! 
 

Yahoo! Ouch! 
 

     
 4. ศึกษารูปประโยคการใช้ What why และ How  ในประโยคอุทานแล้วแต่งประโยคข้ึนมา
ใหม่ตามความต้องการ เช่น 
 

  What a nice time!          � What + a/ an + adj + n. ! = ………………….   
 

  How beautiful you look!  � How + adj./adv + sub. + v. ! = …………… เป็นต้น 
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5. ในช่ัวโมงพบกลุ่มผู้เรียนสร้างสถานการณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับสํานวนต่างๆและแสดง

บทบาทสมมุติหน้าช้ันเรียน  ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนและครูช่วยกันประเมินความสามารถ
ของแต่ละคนตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 
6. ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ  

 

***************************************************************************  

 
Posttest Lesson  5 

  Choose the right alternative for each item.      
 
1. A: …………. will the English camp be held? 
   B: Around this summer 

a. What     b. Where 
      c. Which month     d.  When 
 
2. A: …………. have you talked to for our projects?  
    B: The deputy director.   

a. Who     b. Whom   
      c. Whose         d.  Which  
 
3. A: ………………. has Mr. Nicolas stayed with his relatives.  
   B: A few months. 

a. How far    b. How old 
c. How long      d. How many 

 
4. A: ……………… day are we going to have a conference? 
   B:  On Saturday. 

a. Which      b. Sit and talk     
     c. When           d. Where  
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5. A: …………………do you walk to school every day? 
   B: Because it makes me healthy.  

a. What     b. How  
c. Why        d. Who  

 
6. A: ………………subject do you like most? 
    B: Art.  

a. Who            b. What 
      c. Whom        d.  Whose 
 
 7. A: ……………… report is at the copy center? 
     B: It could be mine.  

a. Who            b. What 
      c. Whom        d.  Whose 
 
8. A: ……………… would you like to go for a walk? 
    B: Down town.  

a. Where         b. What 
      c. Which        d.  Whose 
 
9. A: ……………… was on the phone with you while your parents were out? 
    B: My close friend.  

a. Who         b. Whom 
      c. Which       d.  Whose 
 
10. A: ..................are you, guy? 
     B: Nearly twelve. 

a. How high       b. How about 
      c. How tall      d. How old 
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11.   Jennie: How on earth, darling?         
       Stefan: I have a stomachache.  
       Jennie: ……………..  .       

a. Oh! My God!          b. Oh dear!     
      c. Oops!         d. Ouch!  

12.   Alan: .....................................? 
      Brad: Of course not. 

a. Could you please sit here?    
b. Would you like to sit here?     
c. Would you mind if I sit here?  
d.  Is it possible for you to sit here?      

 
13.   Bobby: .....................................? 

        Rona: Sorry, I’m allergic to it. 
a. Could you let me please smoke here ?   
b. Would It be possible for me to smoke here?       
c.  May you stand on it if I smoke near you now? 

      d.  Can you tell me about yourself with the smoking?  
  

14.            Guest: Hello, this is room 541. I don’t have a towel,...................... .           
      Receptionist : Ah, I’m sorry. You’re going to have it in three minutes, sir. 

a. Could you tell me about it, please?          
b. I want a hotel towel in room 541 now, please?          
c. If you don’t mind please sent it to me, please?      

      d. Is it possible for you to manage it for me, please?      
 

15.   Interviewer: .......................        
      Interviewee: I’m Banda from Ohio Collage in management field and ....   

a. May I have your name, please?           
b. Don’t mind telling me about yourself?     

      c. Is it possible for me to know you, please?      
d. Could you tell me something about yourself?    
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16.   Danny: How was the party last night?   
        Linda: ………………… !  

a.  Why it always has the party! 
b.  How a marvelous party!    

      c.  What a wonderful party! 
d.  Hooley! So fun! 

         

    No. 17 – 20 Find the negative sentence in each item which is ungrammatical?  
17.      a. Peter and I’m  not spending time in this town together.     

b. Tony and his relatives haven’t gotten any rewards yet.  
      c.  My colleague can’t contact to the new  customer.           

d.  The police aren’t at the office in the morning. 
 

18.       a. We shouldn’t have held a party even near the final exam season.    
b.  Final exam isn’t too difficult for us so we have to try a bit more.    

      c.  The activities at school have been not held by the teacher at all.          
d.  Both boys and girls were making loud noise when the teacher  
     came in. 

 
19.      a. Her voice not sweet as the original singer.               

b.  Most children don’t love having strong taste food.      
      c. Thai people won’t hang out because of hot weather.        

d.  I’m not good at pretending to be sick for that case.   
 

20.       a. How cute she is!      
b. What is a sweet voice! 

      c. How beautiful your voice!   
          d. What a carelessly I am! 

       *************************************************************** 
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          Answer Key 
 
 
 

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

11. b  12. c  13. b  14. d  15. d 
  
  16. c  17. a  18. c  19. a  20. a 
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Lesson 6 
Compound Sentence (ประโยคความรวม) 

 
สาระสําคัญ 

ความสามารถนําประโยคมาเช่ือมต่อกันได้อย่างสละสลวยถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
นับเป็นประโยชน์สูงสุดของการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง  
 

จุดประสงค์ 
1. ผู้เรียนสามารถสร้างประโยคความรวมรูปแบบต่างๆได้  
2. ผู้เรียนสามารถนําประโยคความรวมไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ถูกกาลเทศะ    

                

ขอบข่ายเนื้อหา      
ประโยคความรวม Compound Sentence 
1. ส่วนประกอบของ Compound Sentence 
2. ประโยค 2 ประโยคมารวมกันด้วยคําเช่ือม (Conjunction) 
3. การเช่ือมประโยคให้เป็น Compound Sentence โดยใช้เครื่องหมายต่างๆ 
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1. ส่วนประกอบของ Compound Sentence (ประโยคความรวม) 
Compound sentence เกิดจากการที่เรานําประโยคแบบ simple sentence 2 ประโยคมา

รวมกัน เพื่อทําให้ประโยคใหม่ยาว ข้ึน โดยใช้ คําเ ช่ือมมาเป็นตัวเ ช่ือมที่    เ รียกว่า  
Coordinating conjunction 

 
                        1. ประโยค 2 ประโยคมารวมกันด้วยคําเช่ือม 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
2.  การเช่ือมประโยคให้เป็น Compound Sentence โดยใช้เคร่ืองหมายต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

 

Compound Sentence 

Coordinating conjunction  
Main Clause Comma ( , ) หรือ Semicolon ( ; ) 

 
Main Clause 

  
การเช่ือมประโยค Compound Sentence ด้วย Coordinating Conjunction      
ต้องค่ันด้วย เคร่ืองหมายวรรคตอน (punctuation) ก่อนเสมอ ในท่ีน่ี คือ  

Comma ( , ) หรือ Semicolon ( ; ) 
 

  
        ตัวเชื่อมหรือคําเชื่อมท่ีใช้ผูกประโยคอิสระสองประโยคเข้าด้วยกัน  

เรียกว่า  
                  coordinating conjunction มี 7 ตัว ดังต่อไปนี้ 

,and/ ,but/ ,for/ ,or/ ,nor/ ,so/ ,yet          
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กิจกรรมท่ี 1  (20 ช่ัวโมง) 

1. ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหาของการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ทํากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

 
2. ให้ผู้เรียนเขียนประโยคอิสระ Simple Sentence คนละประมาณ 6-8 ประโยค 
 

3. ผู้เรียนควรทําความเข้าใจลักษณะของ Compound Sentence (ประโยคความรวม)  
 
4. ผู้เรียนนําประโยคอิสระ Simple Sentence ที่เขียนไว้ในข้อที่ 2 มาจับคู่กัน โดย

พิจารณาความหมายของทั้ง 2 ประโยคให้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจสัมพันธ์แบบ คล้อยตาม 
ขัดแย้ง เป็นเหตุเป็นผลกัน หรืออื่นๆ ตามความคิดเห็นของผู้เรียน  

   
เช่น     
 

   
   

 5. ผู้เรียนฝึกนําประโยคมาเรียบเรียงเป็นประโยคเดียวกันและเช่ือมด้วย coordinating  
conjunction คือ,and/, but/, for/, or/, nor/, so/, yet  และนําผลงานแลกเปลี่ยนกันอ่านกับกลุ่มอื่นๆ
เพื่อช่วยพิจารณาความสละสลวยของประโยค และครูเป็นผู้ช่วยช้ีแนะในการปรับปรุงรูปประโยค
ที่บกพร่อง     
เช่น 
- Lampang is in the north of Thailand and most visitors love riding on horses carriages here. 

- She likes to study Thai but I like English. เป็นต้น 
 

 6. ผู้เรียนค้นคว้าหาตัวอย่างประโยคความรวมที่เช่ือมด้วย Coordinating Conjunction  
ที่หลากหลายในสื่อต่างๆ แล้วคัดลอกประโยคที่น่าสนใจมาอย่างน้อย 5 ประโยคเพื่อเป็นแนวทาง
ในการแต่งประโยคที่หลากหลาย 

 
7. ผู้เรียนแต่งประโยคที่เช่ือมด้วย Coordinating conjunction แตกต่างกันอย่างน้อยจํานวน  

7 ประโยคโดยใช้ตัวเช่ือมดังน้ี 1. and, 2. but, 3. for, 4.or, 5. nor, 6. so และ 7. yet  

 ****************************************************************** 

She likes to study Thai. English is my favorite subject.   

Lampang is in the north of Thailand. Most visitors love riding on horses carriages in Lampang.  
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2.1 การเชื่อมประโยคด้วยเครื่องหมาย , Comma   

 

การใช ้Coordinating Conjunction  ,and/, but/, for/, or/, nor/, so/, yet  เชื่อมประโยค       

เช่ือมเนื้อความที่มีความเหมือนกันและเวลาที่สืบเนื่องตามลําดับกัน 

And I  tried to speak Japanese, and my friend tried to speak English. 
Mary opened the book, and she started to read it. 
The students invited me to visit and help the farmer to grow rice in their village. 

 เช่ือมเพื่อแสดงความตรงกันข้าม หรือ ยกเว้น 

But The students invited me to visit their village but I refused to do that.  
Tony are still young for rock music but I am too old for it.  
Thailand is a beautiful country, but still it has many poor people   

เช่ือมเพื่อแสดงความเป็นไปได้ หรือ โอกาสเลือก 

Or 
 

Mike will drive to Bangkok alone or his father will do.   
What would you like to cook by yourself or your mom can do it for you? 
You must shut the gate, or the dog will get out. 

เช่ือมเพื่อแสดงความตรงกันข้าม  มีความหมายเหมือนกับคําว่า“but” 

Yet They tried the best, yet they didn’t succeed.    
Everyone wants to take part in the election, yet no one wants to learn about democracy 

เช่ือมเพื่อแสดงเหตุผล มีความหมายเหมือนกันกับคํา“because”  

For The dog barked fiercely, for there was a stranger in front of the house. 
The dog barked fiercely, for there was a stranger in front of the house. 

เช่ือมเพื่อแสดง ผล มีความหมายเหมือนคําว่า“therefore”แปลว่า ดังน้ัน, เพราะเหตุน้ัน 

So People in Thailand eat a lot of fruits, so they are healthy. 
The small cat was sick, so I had to feed it some milk. 

เช่ือมใช้ในประโยคปฏิเสธ มีความหมายว่า ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง หรือเป็นไปไม่ได้ทั้งสองอย่าง 

Nor I haven’t done any homework, nor do I intend to do so. 
He didn’t run in the race, nor did he wish to run. 
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เช่น 

• Not only he gets a good grade in English, but also his friend does too. 
 

• Neither did he listen, nor did he improve.    เป็นต้น 

 
 

 

2.2   การเชื่อมประโยคด้วยเครื่องหมาย Semicolon ( ; )  
 

การใช้ ; Semicolon ก็เช่นเดียวกันกับการข้ึนต้นประโยคใหม่ เพียงแต่ผู้เขียนยังไม่
ต้องการข้ึนต้นประโยคใหม่ เพราะใจความยังต่อเนื่องคาบเกี่ยวกันอยู่  เช่น 

• John was sick; he didn't go to school. 
 

• The small cat was sick; therefore, I had to feed it some milk. 
 

• I also bought her a new car; I have not yet, no where, given it to her. 
 

• The committee included Smith, the treasurer; Jones, the production  
supervisor, and Brown, the security officer. 

 
 
 
 

   ใช้ Comma ค่ัน Correlative Conjunction ได้แก่คําต่อไปน้ี 
  both ………………, and …………. 
  either …………… , or ……………. 

neither ……………, nor …………. 
  not only ………… , but also …… 
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กิจกรรมท่ี 2   (20 ช่ัวโมง) 

 1. ให้ผู้เรียนศึกษาประโยคตัวอย่างที่ตนเองและเพื่อนนํามาในกิจกรรมที่ 1 และสังเกตการ
ใช้เครื่องหมายนําหน้าตัวเช่ือม  comma ( , ) และ  Semicolon ( ; ) และศึกษาการใช้จากหนังสือ
เรียน 
 
 2. ผู้เรียนจับคู่ สืบค้นประโยคตัวอย่าง จากสื่อเพิ่มเติม แล้วฝึกเขียนประโยคที่ใช้
เครื่องหมายcomma ( , ) และ  Semicolon ( ; ) คล้ายกับประโยคตัวอย่างหลากหลายรูปแบบ 
   
ผลงานอาจเป็นดังน้ี 

ประโยคตัวอย่างจากสื่อ   
The former teacher still teaches the children, but they aren’t interested in the lessons.  
 

  ประโยคของผู้เรียน  
The maid still works hard in that house, but the landlord isn’t interested in her.   
-------------------------------------------------------------- 

ประโยคตัวอย่างจากสื่อ  
The committee included Smith, the treasurer; Jones, the production supervisor, and Brown, 
the security officer. 

ประโยคของผู้เรียน   
The club members included Kris, the head; Nadia, the secretary, and Mandy,  
the treasurer.    
-------------------------------------------------------------- 

3. ผู้เรียน พัฒนาตนเองจากการเลียนแบบประโยคตัวอย่างการใช้ Comma ( , ) และ  

Semicolon ( ; )  ที่มี Coordinating Conjunction ที่หลากหลายมาช่วยกันแต่งประโยคที่คิดว่า

สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง ให้มากที่สุด 
 
4. นําผลงานการแต่งประโยคความรวมมาตรวจดูความถูกต้องจากครูเพื่อช่วยช้ีแนะให้

ผู้เรียนได้แต่งประโยคด้วยความม่ันใจและถูกต้อง   

 
5. ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ข้อ 

*************************************************************************** 
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Posttest Lesson  6 
 

  Choose the right alternative for each item.      
1. Which one is a simple sentence? 

a.  Apes are big and powerful, but they can also be gentle. 
b.  Apes and monkeys are primates humans are primates, too.     
c. The smallest New World monkey is the pygmy marmoset; it is only  
   five inches long.      
d. However, apes are different from monkeys, they're bigger and they  
   don't have a tail.   

  
2. Which one is a compound sentence?  

a.  Gibbons, chimpanzees, orangutans, and gorillas make up the ape  
    family.   
b. The pygmy marmoset lives in South American rain forests and spends  
    its time in tree.  
c. There are about 130 species of monkeys, and scientists divide them into two 

main groups. 
d. A gorilla at an Illinois zoo once picked up and carried a young boy to safety after 

he fell into the gorilla's habitat. 

 
No. 3- 5 Find the same meaning of the given sentence in each item.    
 
3.  She liked her new haircut but she wanted a new color. 

a. She liked her new haircut she wanted a new color. 
b. She liked her new haircut, she wanted a new color. 
c. She liked her new haircut or she wanted a new color. 
d. She liked her new haircut, and also wanted a new color. 
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4. Do not copy her words, and thoughts on paper. 
        a. Do not copy her words and thoughts on paper. 

b. Do not copy her words nor thoughts on paper. 
c. Do not copy her words yet thoughts on paper. 
d. Do not copy her words but thoughts on paper. 
 

5. His writing is straightforward and clear; she has trouble elaborating. 
a. His writing is straightforward ,yet she has trouble elaborating. 
b. b. His writing is straightforward ,nor she has trouble elaborating. 
c. His writing is straightforward and clear, but she has trouble elaborating. 
d. His writing is straightforward ,and clear but she has trouble elaborating. 

 
 6. I want to be a computer programmer,…………. I spend all my spare time on it. 

a. so   b. for   c. and    d. yet  
 

7. Ron dared not ride the ski lift,…………….. heights made him feel sick. 
a. so   b. for   c. and    d. yet 
 

8. Binary’s living room is cozy,…………… her guests always gather in the kitchen. 
a. so   b. for   c. and    d. but 

 
9. Beth became angry ………….. with our singing ………….. with our shouting. 
 a. either …..or    b. both………and 
 c. neither ……..nor   d. not only…….and 
 
10. Put your earnings ……………….. in a bank ……………in a treasury account. 
 a. either …..or    b. both………and 
 c. neither ……..nor   d. not only…….and 
 
****************************************************************** 
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Answer Key 
 
 

  1. b  2. c  3. d  4. a  5. a 
  
  6. a  7. b  8. d  9. b  10. a 
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Lesson 7 
Past Tense (รูปประโยคในอดีตการณ์) 

 
สาระสําคัญ 
        ความสามารถในการแยกแยะสถานการณ์ที่เกิดแล้วข้ึนในอดีตการณ์ ซึ่งมีรูปแบบ              
ที่แตกต่างกัน และความสามารถสร้างประโยคสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาตามแบบ         
ของเจ้าของภาษาได้น้ัน นับเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับผู้เรียนเพื่อพัฒนาตนเองในระดับสูงข้ึนต่อไป 

 

จุดประสงค์ 
1. ผู้เรียนสามารถสร้างประโยคได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา  
2. ผู้เรียนสามารถนําประโยคที่สร้างข้ึนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ถูกกาลเทศะ    

                    

ขอบข่ายเนื้อหา         
  รูปแบบประโยค Past Tense 

1. Past Simple Tense 
2.  Past Continuous Tense (Progressive)  
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รูปแบบประโยค Past Tense 
1. Past Simple Tense  

 หลักการใช ้Past Simple Tense 

1.1 ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทําท่ี เกิดข้ึนในอดีตและสิ้นสุดลงแล้ว  

(บางคร้ังจะมีคําหรือวลีท่ีบ่งบอกถึงเวลาในอดีตในประโยคเสมอ เช่น yesterday, 
last…, ago, once, this morning, when I was… และอื่นๆ)   

 
โครงสร้าง 

 

 
Subject + V.2 

 
They bought  a new bike. 

ประโยคบอกเล่า 
He worked for Smart Company. 

 
โครงสร้าง 

 

 
Subject + did + not +V.0 (infinitive). 

 

They did not buy a new bike. 
ประโยคปฏิเสธ 

He did not work for Smart Company. 

 
โครงสร้าง 

 

 
Did + Subject + V.0 (infinitive)? 

 

Did they buy a new bike. ประโยคคําถาม 
Yes/No 

Question Did he work for Smart Company? 

  
โครงสร้าง 
  

Who/ Whom/ whose/ What/ Where/ 
When/ Why/ Which / How  

 + did + Subject + V.0 (infinitive)? 

What did they buy? ประโยคคําถาม  
Wh-Question Which company  did he work for? 
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เช่น 

I sang a Thai song at the party last night.  
(ฉันร้องเพลงไทยที่งานเลี้ยงเม่ือคืนน้ี) 
------------------------------------------ 

  Some friends didn’t come to school yesterday.  
(มีเพื่อนบางคนไม่ได้มาโรงเรียนเม่ือวานน้ี) 
------------------------------------------ 
A: Did you do your assignment yet?    

      (คุณได้ทํางานที่ได้รับมอบหมายแล้วหรือยัง) 
 B: Yes, I did. / No. I didn’t. / Not yet. 

------------------------------------------ 
 A: Where did he buy his new trousers? 
     (เขาซื้อกางเกงขายาวตัวใหม่ของเขาที่ไหน) 
 B: He bought them at the mall. 
     (เขาซื้อมันที่ห้างสรรพสินค้า) 

   ------------------------------------------ 
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กิจกรรมท่ี 1  (15 ช่ัวโมง) 
1. ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์และขอบข่ายเนื้อหาของการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการร่วม

ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 

 2. ผู้เรียนทบทวนคําศัพท์ที่เป็นกริยาแท้จากความรู้เดิม ในรูปปัจจุบันการ (V.1) และอดีต
กาล (V.2) ที่เป็น (Irregular Verbs) พร้อมทั้งความหมาย เช่น 

 
ผลงานอาจเป็นดังน้ี 
 

Base Form(V.1) Simple Past Tense(V.2) Thai Meaning 
go went  ไป 

 

come came มา 
 

hit  hit ตี 
 

have had มี /กิน /ได้รับมา 
 

swim swam ว่ายนํ้า 
 

wear wore สวมใส่ 
 

  
3. ผู้เรียนนําความรู้เดิมมาแต่งประโยคที่เป็น Present Simple Tense ในรูปแบบต่างๆ  

เช่น 
ประโยคบอกเล่า : We have breakfast everyday. 
  ประโยคปฏิเสธ : Students do not come to school by bus. 
  ประโยคคําถาม : Does everybody wear jeans? 
  ประโยคคําถาม : Where do you swim?   เป็นต้น 
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4. ผู้เรียนทําความเข้าใจการเปลี่ยนรูปการใช้คํากริยาใน Past  Simple Tense  
โดยการเปรียบเทียบลักษณะประโยคลักษณะต่างๆตามตัวอย่าง  ดังน้ี 
 

  1. ประโยคบอกเล่าปัจจุบัน: We have breakfast everyday. 
         ประโยคบอกเล่าอดีต:  We had breakfast yesterday.  
 
  2. ประโยคปฏิเสธปัจจุบัน: Students do not come to school by bus. 

                     ประโยคปฏิเสธอดีต: Students did not come to school by bus. 
 

  3. ประโยคคําถามปัจจุบัน: Does everybody wear jeans? 
          ประโยคคําถามอดีต: Did everybody wear jeans? 
 

      4. ประโยคคําถามปัจจุบัน: Where do you swim?   
              ประโยคคําถามอดีต: Where did you swim?   
 
 5. ผู้เรียนศึกษาหลักการใช้ Past Simple Tense และตัวอย่างประโยค  

 
6. ผู้เรียนค้นคว้าคํากริยาที่ใช้ในชีวิตประจําวันมาฝึกแต่งประโยคที่ใช้ Past Simple Tense ใน

รูปแบบต่างๆ  
  
********************************************************** 
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1.2 ใช้แสดงถึงการกระทําท่ีเป็นนิสัยหรือเกิดข้ึนเป็นประจําในอดีต ซ่ึงสิ้นสุดลงแล้ว  

• มักมี Adverbs of Frequency (กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ของการกระทํา)  
    อยูใ่นประโยคด้วย เช่น always,  usually, often, sometimes, never  และอื่นๆ 

 

• อาจมี Adverb of Time (กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา) ระบุถึงเวลาในอดีตด้วย เช่น 
last month, last year และอื่นๆ  

 

ส่วนประกอบประโยค 
การกระทําท่ีเป็นนิสัยหรือเกิดขึน้เป็นประจําในอดีต ซึ่งส้ินสุดลงแล้ว 

Verb in the Past (V2) Adverbs of Frequency Adverb of Time 
เปลี่ยนรูป         ate 
 

ไม่เปลี่ยนรูป      hit 
 

เติม ed ท้ายคํา   worked 
 

always/ usually/ often/ 
sometimes/ never    
etc. 

last month, last year,  
the year before last  
etc. 

 
เช่น 

• I went out every night last month.  
    (ฉันออกไปเที่ยวทุกคืนเม่ือเดือนที่แล้ว) 
 

• He always cried when he was young.  
     (เขาร้องไห้เป็นประจํา ตอนเขายังเด็ก) 
 

• Last two week she didn’t usually cook. 
    (เม่ือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอไม่ค่อยได้ทําอาหารเอง)  
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1.3 เราสามารถใช้ "used to + V.0  (verb infinitive) เพ่ือให้ความหมายว่า "เคย......"  
         เพ่ือแสดงถึงการกระทําในอดีตเท่าน้ัน  
  
  เช่น 

Past Action 

 
 
 
 
 
 

• I used to eat a lot. (ฉันเคยกินเยอะมาก่อน) 
 

• He used to be naughty. (เขาเคยเป็นคนเกเรมาก่อน) 
 

• We didn’t use to go to Sydney. (พวกเราไม่เคยไปที่ซิดนีย์) 
 

• Did my sister use to see you? (พี่สาวของฉันเคยพบคุณหรือยัง) 
 

• Where did you use to buy Italian food? (คุณเคยไปซื้ออาหารอิตาเลี่ยนที่ไหน) 
 

 

วิธีการสร้างประโยค Past Simple Tense 
*เราใช้ “did” เข้ามาช่วยในการสร้างประโยค คําถาม หรือ ปฏิเสธ 

  โดยกริยาแท้น้ันจะต้องอยูใ่นรูปเดิม  V.0 (verb infinitive) เท่าน้ัน* 
**คําปฏิเสธรูปย่อของ did not คือ didn’t** 

 
 
 
  

used to V.0 
 

didn’t + use to V.0 
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กิจกรรมท่ี 2  (5 ชั่วโมง) 
 1. ผู้เรียนศึกษา คําที่ใช้ใน Adverbs of Frequency (กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่) โดยเขียน
เรียงลําดับความถี่ของการกระทํา  

 ผลงานอาจเป็นดังน้ี 
 

Adverbs of Frequency (กริยาวิเศษณ์แสดงความถ่ีของการกระทํา) 

Adverbs Meaning Frequency 
always ทําเสมอๆ 100% 

usually มักจะทํา 80-99% 

often ทําบ่อยๆ 60 – 79% 

sometimes ทําบ้าง 40 -59% 

hardly/seldom/rarely/ ไม่ค่อยได้ทํา ตํ่ากว่า 40% 

never ไม่เคยทํา 0% 

 
2. ผู้เรียนวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองหรือของคนอื่นที่เคยทําบ่อยๆในอดีต 

แต่ปัจจุบันไม่ได้ทําแล้ว และให้เขียนเป็นประโยค เช่น  
 

Nipaporn : I ate fatty food three times a week.  
 

   Jantrasiri : My father washed my motorcycle but I never did it. 
 
   Pathakait : Our friends didn’t study at home even once.  เป็นต้น 
 

3. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรื่อง หลักการใช้ Past Simple tense เพื่อแสดงถึงการ
กระทําที่เป็นนิสัยหรือเกิดข้ึนเป็นประจําในอดีต ซึ่งสิ้นสุดลงแล้ว โดยมี Adverbs of Frequency 
(กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ของการกระทํา) ประกอบ แล้วช่วยกันเรียบเรียงประโยคที่เพื่อนนําเสนอ
บนกระดานใหม่ โดยใช้ Adverbs of Frequency 
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ผลงานอาจเป็นดังน้ี 
   Nipaporn : I ate fatty food three times a week. 
          : I usually ate fatty food. 
 
   Jantrasiri : My father washed my motorcycle but I never did it. 
          : My father always washed my motorcycle . 
 
   Pathakait : Our friends didn’t study at home even once. 
          : Our friends never studied at home. เป็นต้น 
 

4. ให้ผู้เรียนฝึกแต่งประโยครูปแบบต่างๆโดยใช้ Adverbs of Frequency ทุกคํา  แล้วนํา
ผลงานปรึกษาครูหรือผู้รู้ 

 
5.  ผู้เรียนศึกษาเรื่องการใช้ "used to + V.0  (verb infinitive)เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ความหมาย

ว่า “เคยทําในอดีตเท่าน้ัน”  และเปรียบเทียบการใช้ประโยคในรูปแบบต่างๆกับหลักการใช้ Past 
Simple Tense ในหัวข้อที่เรียนผ่านมาแล้ว  

 
  6. ผู้เรียนสังเกตและสรุปเป็นความคิดของตนเอง แล้วแต่งประโยครูปแบบต่างๆ จาก
แนวความคิดของตัวอย่างในหนังสือ เพื่อเป็นการเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงกับความรู้เดิม 
 
  7. นําผลงานปรึกษาครูหรือผู้รู้เพื่อแกไ้ขข้อบกพร่อง 
 
************************************************************************** 
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2. Past Continuous Tense  

  หลักการใช ้Past Continuous Tense 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
2.1 ใช้เพื่อกล่าวถึงเหตุการณ์หรือการกระทําที่ เกิดข้ึนในอดีต ในช่วงเวลาที่บ่งไว้อย่างชัดเจน 
       เช่น  

I was doing my homework at eight o’clock last night. 
(ฉันกําลังทําการบ้านเม่ือวานตอนสองทุ่ม) 

   

They weren’t working at the office yesterday afternoon. 
(พวกเขาไม่ได้กําลังทํางานในตอนบ่ายเม่ือวานน้ี) 
 
Was everyone being at the accident last Monday evening? 
(ทุกคนกําลังอยูใ่นเหตุการณ์ที่มีอุบัติเหตุตอนเย็นวันจันทร์หรือเปล่า) 
 
What were you doing  at ten yesterday morning?   
(คุณกําลังทําอะไรเวลา 10 โมงเช้าเม่ือวานน้ี) 

 

2.2 ใช้เพื่อกล่าวถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนซ้อนกันในอดีต โดย…  

      เหตุการณ์แรกกําลังเกิดข้ึนและดําเนินอยู่ จะใช้ Past Continuous Tense  (Be2 + V-.ing)  
      เหตุการณ์สั้นๆน้ันได้เข้ามาแทรก จะใช้ Past Simple Tense  (V.2) 

****เรามักใช้คําว่า when, while, as เช่ือมเหตุการณ์เข้าด้วยกัน **** 
เช่น 
    I met your father in the park while I was jogging. 
           (ฉันเจอพ่อของคุณในสวนสาธารณะตอนฉันกําลังวิ่งจ๊อกกิ้งอยู่) 
 
    I was having lunch when Tony called me. 
     (ฉันกําลังกินข้าวอยู่แล้วโทน่ีก็โทรเข้ามา) 
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2.4 สรุปวิธีการสร้างประโยค Past Continuous Tense 
 

Subject + was/were + V.-ing 
 

I / He / She / It was flying to Australia 

 
 

โครงสร้าง 
ประโยคบอกเล่า 

You / We / They were reading a comic book. 

 
Subject + was/were + not + V.-ing 

***คําปฏิเสธรูปย่อของ was/were not คือ wasn’t และ weren’t*** 
 

I / He / She / It was not flying to Australia 

 
โครงสร้าง 

ประโยคปฏิเสธ 

You / We / They were not reading a comic book. 

Was/Were + Subject + V.-ing? 

Was I / he / she / it flying to Australia 

โครงสร้าง 
ประโยคคําถาม 

Yes/No 
Question 

Were you / we / they reading a comic book. 

  Who/ Whom/ whose/   
  What/Where/ When/      + was/were + Subject + V.-ing? 
   Why/ Which / How 

Where was I / he / she / it flying to? 

 
โครงสร้าง 

ประโยคคําถาม  
Wh-Question 

What were you/ we / they reading? 

2.3 ใช้เพื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนพร้อมๆกัน (Parallel Actions)  จึงใช้  
     Past Continuous Tense เหมือนกัน  เช่น  

My mom was cooking while my dad and I  were  washing our car. 
(แม่ของฉันกําลังทําอาหารขณะที่พ่อของฉันและฉันกําลังล้างรถ) 
 
As They were going to the church, I was going to the farm. 
(ขณะที่พวกเขากําลังเดินทางไปที่โบสถ ์ฉันก็กําลังไปฟาร์ม) 
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กิจกรรมท่ี 3  (20 ชั่วโมง) 
 
 1. ผู้เรียนสนทนาและตอบคําถามของครู และครูเขียนคําตอบบนกระดานที่ท้ายคําถามแต่
ละข้อ เพื่อให้เห็นรูปแบบประโยค Present Continuous ที่เคยรู้มาแล้วให้ชัดเจนยิ่งข้ึน  

 

คําถามและคําตอบอาจเป็นดังนี ้
 

Present Continuous (Be1 + v.-ing) 
Questions? Answers 

What are you doing at this moment? I am learning English at this moment. 
 

Are you having breakfast right now? No, I am not having breakfast right now. 
 

Am I teaching English or studying now? You are teaching English now.  
 

 
 
2. ผู้เรียน ศึกษาเรื่อง หลักการใช้ Past Continuous Tense แบบที่ 1 ในข้อ 2.1  และ 

เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ Present Continuous  
 
 3. ผู้เรียน นําประโยคที่อยูใ่นตารางทั้งหมดมาเปลี่ยนเป็น Past Continuous Tense 
 เพื่อเป็นการเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงกับความรู้เดิม 
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ผลงานอาจเป็นดังน้ี 
 

Present Continuous (Be1 + v.-ing) Past Continuous Tense(Be2 + v.-ing)  

What are you doing at this moment? What were you doing at that moment? 

 

I am learning English at this moment. I was learning English at that moment. 
 

Are you having breakfast right now? Were you having breakfast at that time? 

 

No, I am not having breakfast  
right now. 

No, I was not having breakfast at that 
time. 
 

Is she teaching English or studying 
now? 

Was she teaching English or studying at 
10 yesterday?   
 

She is teaching English now. She was teaching English at 10 yesterday. 
 

 
3. ผู้เรียนเขียนประโยคแสดงกริยาของบุคคลที่กําลังกระทําหรือไม่ได้ทํากิจกรรมใดใน 

เวลาต่างๆในอดีตที่ระบุ เช่น 
  Nisa was reading at eleven a.m. on Sunday. 
  Waree and Nikom were cooking on Monday Evening. 
  Warawut wasn’t reading or cooking at that time.  เป็นต้น 

  
       4.  ผู้เรียนนําผลงานปรึกษาครู หรือผู้รู้เพื่อแกไ้ขข้อบกพร่อง 
 
       5.  ผู้เรียนศึกษาการใช้ Past Continuous Tense เพิ่มเติมในข้อ 2.2 และ 2.3 และแต่ง
ประโยครูปแบบต่างๆตามเง่ือนไขที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม 
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ผลงานอาจเป็นดังน้ี 
 

1. My cousins were coming to my family when my boyfriend called me. 
 
2. When the police came, the thieves were stealing something in the shop. 
 
3. While the thieves were stealing something in the shop, the police came. 

 
4. As the teacher came in the class , the students were talking on the phone.  

   
5.  I was studying English while my brother was surfing the internet. 

 
6. While we were playing football, the instructor was coaching us.   เป็นต้น. 

 
 
  6. ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ข้อ 
  

 ********************************************************************** 
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Posttest Lesson  7    
Choose the one which  is ungrammatical in each item .      
1. a. Were Judy and Liz at last month's meeting?      
   b. Did Mike visited his grandmother last night? 
   c. What did  the committee have for lunch yesterday?     
   d. How  many projects did the director talk about in the conference?  
 
2. a. It took about half an hour to get to work.  
   b. I threw the letter away and I went home. 
   c. He didn't get any good grades when he attend school. 
   d. They hadn’t answered the phone so they didn’t know about it.   
 
3. a. We always had roast beef on Sundays when I was a boy. 

   b. What a nice idea ! she sometimes made some brownies.     
   c. Shakespeare did wrote always a lot of plays and poems. 
   d. As I was very thirsty, I  usually drank some water quickly.    
    
4. a. She used to do lots of physical exercise at college. 
   b.  He did not use to get on well with her but now they both change. 
   c.  They used to eat a lot of junk food but now they are really healthy. 
   d.  We did used to walk a mile in the morning when we were in London 
  
5. a.   Mary was waiting for me when I arrived. 
   b.  When the telephone rang, we were watching TV.      
   c.  My brother and I was playing tennis at 11am yesterday.  
   d.  I  met John in town yesterday while he was shopping. 
 
6. a.  When the postman arrived, my father was having a shower. 
    b.  I was drinking a glass of water at eleven. I'm not thirsty now.       
    c.  While I was studying to be a secretary he studied to be a teacher.  
    d.  Kate was laughing all evening because Sam told her a very funny joke.  
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7. a. While she was cooking, her child went outside!      
   b. Lucy was studying when suddenly her brother started to cry. 
   c. Mark called my name while I was talking on the phone, so I didn’t hear him. 

   d. Why did you interrupt me while I was explaining? Now, everybody is confused!      
 
8. a. David shaved when his wife came home yesterday. 
   b. Susan recorded everything with her camcorder and every body had fun. 
   c. The Claytons was celebrating a birthday party when I phoned last Friday.    
   d. When the earthquake destroyed their house, the Claytons were shopping in  
      town.       
    
9. a. While Tom and Sally were going to school, their little sister was sleeping.  
    b. On the other hand, the woman put on some make-up when the accident  
       happened. 
    c. The man was talking on the phone when he crashed against the other car. 
    d. As I saw the burglar breaking into my neighbour's house, I called the police. 
 
10. a. A man was washing the dishes while his wife was giving her baby a bath. 
     b. A young man didn't realise the lights went out because he was listening to  
        music on his mp3 player. 

c. When the burglars broke into all the apartments in the building when all the  
  tenants were going out.      

     d. Mike herd an unexpected sound downstairs and he immediately got up and            
        went to check that everything was alright. 
************************************************************************ 
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 Answer Key 
 
 
 

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