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คำ นำ 

หากคุณไม่รู้ว่า….

 • toss and turn แปลว่า นอนกระสับกระส่าย 

 • go local แปลว่า จอดทุกสถาน ี

 • bored to tears แปลว่า เบื่อมาก 

 • feel cranky แปลว่า รู้สึกหงุดหงิด 

คงถงึเวลาต้องสะสมคลงัศพัท์เพิม่กนัหน่อยแล้ว……..และทีนีจ้ะพดูองักฤษ

ให้คล่องก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !

หนังสือ พูดอังกฤษง่าย ๆ  ได้ทั้งวัน English Conversation from AM 

to PM เล่มนีจ้ะช่วยฝึกให้คุณเป็นเซียนพูดอังกฤษได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยเนื้อหาที่

ประกอบด้วยภาพการ์ตนูสดุน่ารัก แบง่เป็นหมวดหมูใ่ช้บอ่ยกว่า 48 สถานการณ์ 

ไม่ว่าจะเป็นตอนกนิข้าวเช้า ในรถไฟใต้ดนิ เข้าร้านเสริมสวย เตรียมลกูไปโรงเรียน 

ระบายความรู้สึก และอื่น ๆ  ทั้ง ส�านวน วลี ประโยคฮิต บทสนทนาใช้พูดคุย

กันจริง ๆ  เกร็ดภาษา แบบฝึกหัด พิเศษสุด ! MP3 ฝึก-ฟังพูดส�าเนยีงเจ้าของ

ภาษา แค่มีเล่มนี ้คุณก็ฝึกพูดอังกฤษเองง่าย ๆ  ได้ทั้งวันแล้ว !

 

 You can do it!!!

 ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ 

 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

Sam
ple



ประวัติผู้เขียน

ดร. แพก ซอนยอบ Seon Y. Baek, Ph.D.

นักเขียน Best Seller ประเภทหนังสือฝึกภาษาอังกฤษกว่า 40 เล่ม 
ขายแล้วมากกว่า 1 ล้านเล่ม ! ในเกาหลี จีน ญี่ปุ่นและไทย นอกจากนี้

ยังเป็นทั้งนักธุรกิจ และศาสตราจารย์

การศึกษา 
 Stanford University (USA) Ph.D. in Communications
 The University of Iowa (USA) BA. MA.

ปัจจุบัน
 CEO of KARI Company
 Chairman of KARI Elementary School (INDIA)

Sam
ple



How to Use This Book

37  Doing homework
 ·íÒ¡ÒÃºŒÒ¹    

You’d better hit the books.
ÅÙ¡¤ÇÃµÑé§ã¨Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í 

do a project
(´Ù ÍÐ ¾ÃÍ¨' à¨¤·í) 

·íÒâ¤Ã§§Ò¹ 

get help from Mom 
and Dad

(à¡· àÎÅ¾í ¿ÃÍÁ ÁÑÁ áÍ¹´í á´´) 
ãËŒ¾‹ÍáÁ‹ª‹ÇÂµÔÇãËŒ

study hard
(ÊµÑ´' ´Õ ÎÒÃí´) 
µÑé§ã¨àÃÕÂ¹ 

get your homework 
over with

(à¡· ÂØÃí âÎÁ' àÇÔÃí¤ âÍ' àÇÍÃí ÇÔ¸) 
·íÒ¡ÒÃºŒÒ¹àÊÃç¨ 

study äÁ‹ä´Œá»ÅÇ‹Ò “àÃÕÂ¹” ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ !     

 study ¹Í¡¨Ò¡á»ÅÇ‹Ò ‘àÃÕÂ¹” áÅŒÇ ÂÑ§á»ÅÇ‹Ò “Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í” 
“ÈÖ¡ÉÒÍÂ‹Ò§µÑé§ã¨” ä´Œ´ŒÇÂ ËÃ×Í¶ŒÒà»š¹¹ÒÁ á»ÅÇ‹Ò “§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ” 

234
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1    หมายเลข track ใน CD  
ฝึกฟัง-พูด 

2     ศัพท์ ส�ำนวนฮิตใช้บ่อย

3    เกร็ดภำษำเพิ่มเติม
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1.  You’d better hit the books. 
(ÂÙ´í àº·' à·ÍÃí ÎÔ· à¸ÍÐ ºØ¤«í) ÅÙ¡¤ÇÃµÑé§ã¨Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í

2.  I have to read chapter 5. 
(äÍ áÎ¿Çí ·Ù ÃÕ´ áª¾' à·ÍÃí ä¿¿Çí) ©Ñ¹µŒÍ§Í‹Ò¹º··Õè 5

3.  Maybe you should get some help from Mom and 
Dad. 
(àÁ' ºÕ ÂÙ ªØ´ à¡· «ÑÁ àÎÅ¾í ¿ÃÍÁ ÁÑÁ áÍ¹´í á´´) 
à¸Í¹‹Ò¨Ðä»¢ÍãËŒ¾‹ÍáÁ‹µÔÇãËŒ¹Ð

4.  The sooner you get your homework over with, the 
sooner you can watch TV. 
(à¸ÍÐ «Ù¹' à¹ÍÃí ÂÙ à¡· ÂØÃí âÎÁ' àÇÔÃí¤ âÍ' àÇÍÃí ÇÔ¸) (à¸ÍÐ «Ù¹' à¹ÍÃí ÂÙ 
á¤¹ ÇÍª ·Õ'ÇÕ) ÂÔè§·íÒ¡ÒÃºŒÒ¹àÊÃç¨àÃçÇ ÅÙ¡¡ç¨Ðä´Œ´Ù·ÕÇÕàÃçÇ

5.  How many exercises do you have to do? 
(àÎÒ àÁ¹' ¹Õ àÍ¤' à«ÍÃíä««í ´Ù ÂÙ áÎ¿Çí ·Ù ´Ù) ÅÙ¡µŒÍ§·íÒ¡Õèáºº½ƒ¡ËÑ´

6.  I’ve got to get ready for a test so I can’t go out 
tonight. 
(äÍ¿Çí ¡Í· ·Ù à¡· àÃ´'´Õ ¿ÍÃí ÍÐ à·«·í â« äÍ á¤¹·í â¡ àÍÒ·í ·Ðä¹·í') 
©Ñ¹µŒÍ§Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàµÃÕÂÁÊÍº ¤×¹¹Õé©Ñ¹àÅÂÍÍ¡ä»à·ÕèÂÇäÁ‹ä´Œ

7. The teacher told us we have to write a report 
  about our favorite book. 

(à¸ÍÐ ·Õ' àªÍÃí â·Å´í ÍÑ« ÇÕ áÎ¿Çí ·Ù äÃ·í ÍÐ ÃÔ¾ÍÃí·' ÍÐàºÒ·í' àÍÒÃí 
à¿' àÇÍÃÔ· ºØ¤) ¤Ø³¤ÃÙÊÑè§Ç‹ÒàÃÒµŒÍ§à¢ÕÂ¹ÃÒÂ§Ò¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºË¹Ñ§Ê×Í
àÅ‹Áâ»Ã´

พดูอยางนี้สิ !

236

Dialogue 1 
A   Do you have any homework? 

(´Ù ÂÙ áÎ¿Çí àÍ¹' ¹Õ âÎÁ' àÇÔÃí¤) ÅÙ¡ÁÕ¡ÒÃºŒÒ¹äËÁ

B   No, but I have a test tomorrow. 
(â¹) (ºÑ· äÍ áÎ¿Çí ÍÐ à·«·í ·ÐÁÍ' âÃ) 
äÁ‹ÁÕ¤‹Ð áµ‹Ë¹ÙÁÕÊÍº¾ÃØ‹§¹Õé

A   You’d better hit the books. 
(ÂÙ´í àº·' à·ÍÃí ÎÔ· à¸ÍÐ ºØ¤«í) §Ñé¹ÅÙ¡¡ç¤ÇÃµÑé§ã¨Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í

B  I know, I know! (äÍ â¹) (äÍ â¹) ÃÙŒáÅŒÇ¹‹Ò !

Dialogue 2 
A   I want to watch TV. 

(äÍ ÇÍ¹·í ·Ù ÇÍª ·Õ' ÇÕ) Ë¹ÙÍÂÒ¡´Ù·ÕÇÕ

B   You have to do your homework first. 
(ÂÙ áÎ¿Çí ·Ù ´Ù ÂØÃí âÎÁ'àÇÔÃí¤ à¿�Ãí«·í) §Ñé¹ÅÙ¡¡çµŒÍ§·íÒ¡ÒÃºŒÒ¹¡‹Í¹

A  Awwwww! (ÍÍ) âËÂÂÂÂÂÂÂÂÂ!

B   The sooner you get your homework over with, 
the sooner you can watch TV. 
(à¸ÍÐ «Ù¹' à¹ÍÃí ÂÙ à¡· ÂØÃí âÎÁ' àÇÔÃí¤ âÍ' àÇÍÃí ÇÔ¸) (à¸ÍÐ «Ù¹' 
à¹ÍÃí ÂÙ á¤¹ ÇÍª ·Õ' ÇÕ) ÂÔè§·íÒ¡ÒÃºŒÒ¹àÊÃç¨àÃçÇ ÅÙ¡¡ç¨Ðä´Œ´Ù
·ÕÇÕàÃçÇ

บทสนทนาฮิต

237

01. hit the books  

02. memorize words

03. read chapter 5  

04. do an exercise  

05. get ready for a test  

06. write a report  

07. do a project  

08. get help from Mom and Dad  

09. study hard  

10. get your homework over with  

มาฝกแตงประโยคกันเถอะ

e.g.) You’d better hit the books.

4    ประโยคเด็ดใช้พูด ปรับใช้ได ้
ทุกสถำนกำรณ์  

5    บทสนทนำ ฝึกพูดให้คล่องปำก 
ได้ทุกที่ ทุกเวลำ 

6    แบบฝึกหัด ฝึกแต่งประโยคงำ่ย ๆ 
ด้วยตัวเอง 

4

5
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From 6 am - 8 am 
ตั้งแต่ 6.00 น. - 8.00 น.

01 In the bed 
บนเตียงนอน

02 In the bathroom 
ในห้องน�้ำ

03 At the breakfast table 
ที่โต๊ะอาหารเช้า

04 Getting the kids ready 
เตรียมลูกไปโรงเรียน

05 At the gym 
ที่สถานออกก�าลังกาย 

PART 1
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01  In the bedบนเตียงนอน

I stretch my arms.
ฉันบิดขี้เกียจ

Sam
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01  In the bed บนเตียงนอน

01

snore
(สนอรํ) กรน

03

stop the alarm  
(สตอพ ธี อะลารํม') 

ปิดเสียงนาฬิกาปลุก

05

doze
(โดซ) งีบหลับ 

02

the alarm rings
(ธี อะลารํม' ริงซํ)
นาฬิกาปลุก

04

toss and turn  
(ทอซ แอนดํ เทิรํน)

นอนกระสับกระส่าย, นอนไม่หลับ

06

wake up  
(เวค อัพ) ตื่นนอน

Sam
ple
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07

get up quickly  
(เกท อัพ ควิค' ลี) ลุกจาก

ที่นอนทันที

09

make the bed  
(เมค เธอะ เบด) เก็บที่นอน

11

stretch my arms  
(สเตรช ไม อารํมซํ) 

บิดขี้เกียจ

08

pull (the blanket) 
over his head

(พุล โอ' เวอรํ ฮิซ เฮด/พุล เธอะ  
แบลง' คิท โอ' เวอรํ ฮิซ เฮด)

ดึงผ้าห่มคลุมศีรษะ

10

crawl out of bed  
(ครอลํ เอาทํ ออฟวํ เบด)
คลานออกจากเตียง

12

give a big yawn  
(กิฟวํ อะ บิก ยอน) 
หาวฟอดใหญ่ 
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1. I stretch my arms. 
 (ไอ สเตรช ไม อารํมซํ) ฉันบิดขี้เกียจ

2. The alarm is ringing.  
 (ธี อะลารํมซํ' อิซ ริง' งิงซํ) นาฬิกาก�าลังส่งเสียงปลุก

3. He crawls out of bed.  
 (ฮี ครอลํซํ เอาทํ ออฟวํ เบด) เขาคลานออกจากเตียง 

4. She slammed the door.  
 (ชี สแลมดํ เธอะ ดอรํ) เธอกระแทกประตูปิด

5. He pulled the blanket over his head.  
 (ฮี พุลดํ เธอะ แบลง' คิท โอ' เวอรํ ฮิซ เฮด) เขาดึงผ้าห่มขึ้นคลุมศีรษะ 

6. I woke up.  
 (ไอ โวค อัพ) ฉันตื่นนอนแล้ว 

7. I made the bed myself this morning. 
 (ไอ เมด เธอะ เบด ไมเซลฟํวํ' ธิซ มอรํ' นิง) เช้านี้ฉันเก็บที่นอนแล้ว 

 พดูอย่างนี้สิ !
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Dialogue 1 
A  What’s the first thing you do after you  
 get out of bed? 
 (วอทซํ เธอะ เฟิรํซทํ ธิง ยู ดู อาฟ' เทอรํ ยู เกท เอาทํ ออฟวํ เบด) 
 สิ่งแรกที่เธอท�าหลังลุกจากเตียงคืออะไร

B  I stretch my arms. 
 (ไอ สเตรช ไม อารํมซํ) ฉันบิดขี้เกียจ

A  Then what? (เธน วอท) แล้วต่อจากนั้นล่ะ

B  I get back in bed!  
 (ไอ เกท แบค อิน เบด) ฉันก็กลับไปนอนต่อ !

บทสนทนาฮิต

Dialogue 2 
A  Is there a fire in the building?  
 (อิซ แธรํ อะ ไฟรํ อิน เธอะ บิล' ดิง) ไฟก�าลังไหม้ในตึกเหรอ

B  I don’t think so, why? 
 (ไอ โดนทํ ธิงคํ โซ) (ไว) ไม่น่านะ ท�าไมเหรอ

A  The alarm is ringing.  
 (ธี อะลารํม' อิซ ริง' งิง) สัญญาณก�าลังดังอยู่นี่ไง

B  I think they’re just testing the alarms.  
 (ไอ ธิงคํ เธรํ จัซทํ เทซ' ทิง ธี อะลารํมซํ')   
 ฉันคิดว่าเขาก�าลังทดสอบสัญญาณน่ะ

Sam
ple
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01. snore  

02. the alarm rings  

03. stop the alarm  

04. toss and turn  

05. doze  

06. wake up  

07. get up quickly  

08. pull over his head  

09. make the bed  

10. crawl out of bed  

11. stretch my arms

12. give a big yawn  

e.g.) I snore a lot. 

มาฝึกแต่งประโยคกันเถอะ

Sam
ple




