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ค ํานํา
สํานกัพิมพ์

จะด้วยเหตุบังเอิญหรืออย่างไรก็ตาม  ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เกลียดภาษาอังกฤษ 
เป็นชีวิตจิตใจอย่าง “บิงโก” จะกลายเป็นคนขยันและทุ่มเทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให ้
ได้พูดกับแอนเจลินา  เด็กหญิงลูกครึ่งอเมริกันแสนน่ารักท่ีเขาแอบชอบ แต่หนทาง 
ไม่ได้ง ่ายดายอย่างที่คิด  เมื่อไบรต์เด็กแว่นสุดเนิร์ด  แต่เก่งภาษาอังกฤษท่ีสุด 
ในโรงเรียนคอยกลั่นแกล้งและขัดขวางบิงโกอยู่เสมอ แล้วอย่างนี้บิงโกจะพูดกับ 
แอนเจลินาได้ไหมนะ 

มาร่วมลุ ้นและเอาใจช่วยบิงโก พร้อมเรียนรู ้ค�าศัพท์และประโยคสนทนา 
ภาษาอังกฤษมากมาย ใน Why? เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 1 รวมท้ังฝึกทักษะ 
การแก้โจทย์กับแบบทดสอบสนุกคิด และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่าง 
ถูกต้องจากในวิดีโอ 

เด็ก  ๆ  พร้อมเข้าสู ่โลกแห่งการ์ตูนที่เต็มไปด้วยภาษาอังกฤษแสนสนุกแล้ว 
หรือยัง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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สวัสดี ฉันชื่อบิงโก

Hello, I’m... 01

นางฟ้าของฉัน

ฉันก็พูดภาษาอังกฤษได้นะ

สุขสันต์วันเกิดแอนเจลินา!

เล่นกับเทดดี

ของขวัญแด่เธอ

การตัดสินใจครั้งใหญ่ของบิงโก

ฮึดสู้ในบ้านพักชาวต่างชาติ

What’s this?  

It’s a...  

Happy Birthday!

Wash your hands.  

This is for you.  

I like...  

How many...?  

02

03

04

05

06

07

08

10

28

42

54

68

80

92

104

09

10

11

12

13

14

15

16

สร้อยคอของแอนเจลินา

I have...pencils. 

ปิกนิกสื่อความในใจ

วันฝนตก

แอนเจลินาเต้นพลิ้วจริง ๆ

ความผิดครั้งใหญ่

หลังงานเลี้ยงวันคริสต์มาส

พบกันครั้งสุดท้าย

ลาก่อนแอนเจลินา

I can...  

It’s cold.  

Can you...?

Close the..., please.   

Merry Christmas!  

It’s bed time. 
  

May I...?

118

132

144

154

166

176

188

204

สารบญั
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กันไว้เร็ว! นายกันฉัน
ไม่ได้
หรอก

ที่โรงเรียนจีเนียส

สวัสดี ฉันชื่อบิงโก

01

ตุ้บ
โอ้โฮ

 ฮึบ

 ฮึบ
10
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โธ่! รอด
ไปจนได้

หึ หึ หึ ขอโทษนะ

เราล้อมไว้แล้ว 
นายเสร็จฉัน

แน่!

ฮ้า!

ฮ่า ฮ่า ฮ่า ยังไงก็
สู้ฉันไม่ได้หรอก

ย้ากกก

ย้ากกก

ฟิ้ว

ฟิ้ว

พรึบ

ตุ้บ
ตุ้บ

ชึบ
11
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โอ๊ะ

ไม่นะ

ฮ้า
ท...ท�าไงดี

OK เชื่อมือ
ฉันได้เลย!

อ๊ากกก!
ก�าลังจะยิง
ประตูแล้ว

ผู้รักษาประตู
รับลูกให้ได้นะ!

ตุ้บ

หงัก

หงัก

ตึก
ตึก

ตึก
ตุ้บ

12
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ไม่!

ไม่นะ!
อย่า!

เอาละ
นะ!

ปั้ก

ตุ้บ

จ๊าก ย้ากกก

ฟึ่บ

ฟึ่บ

เย้

ตึง
13
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โธ่ แค่นี้ก็
รักษาประตู
ไว้ไม่ได้...

เอ๊

เย้
เย้

ยะฮู้

ขวับ ฮือ...

บรื้นนน
กก 1234

14
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รถอะไรน่ะ

นั่นสิ รถสวยดี
ว่าแต่ Beetle
หมายถึงอะไรเหรอ

อืม...ค�านี้...
ในภาษาอังกฤษ
หมายถึง “แมลง

ปีกแข็ง”

อิอิ

อือ  เหมือน
แมลงปีกแข็ง
จริง ๆ ด้วย

ไบรต์
นายเก่งจัง ฮ้า

นี่พวกนาย!!!

นั่นสิ...

บรื้นนน
Beetle

กก 1234

ชึบ

15
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ฉันบอกแล้ว
ใช่ไหมว่าอย่า

พูดภาษา
อังกฤษ

ต่อหน้าฉัน

พอเขาได้ยิน
ภาษาอังกฤษ
ก็จะเป็น
อย่างนี้

จ๊าก

คงเกลียด
ภาษาอังกฤษ

สุดๆ
ท�าไม
กันนะ

เป็นคนไทย
ก็ต้องพูด
ภาษาไทยสิ

ใครนั่งอยู่
ในรถนะ

กรอดดด

แบร่

บรื้นนน

16
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ผมทองอย่างนั้นน่าจะ
เป็นเด็กต่างชาตินะ

หยุด
เดี๋ยวนี้

นะ

อย่าสนพวกผู้หญิงเลย!
เล่นฟุตบอลแบบ
เราก็ไม่ได้

เธอน่ะเหมือน
ผู้หญิงแค่
หน้าตาเท่านั้น

ว...ว่าไง
นะ

อะไรเนี่ย
ฉันก็ผู้หญิง

นะ

ฮ่า ฮ่า

บรื้นนน

วิ้ง

17

why3.indd   17 4/24/57 BE   1:42 PM



พอถึงคาบ
ภาษาอังกฤษทีไร
นายก็เซ็งแบบนี้
ทุกทีนะ

งั้นเรามาเล่นเกมเหมือน
คาบภาษาอังกฤษ
ครั้งก่อนกันไหม

หา เกมที่เล่น
ในคาบ
ครั้งก่อน
น่ะเหรอ

เฮ้อ! ไม่ใช่
สักหน่อย

โรงเรีย
นจีเนีย

สป.5/1 ติ้ว
ติ้ว

หมับ

ขวับ
18

why3.indd   18 4/24/57 BE   1:42 PM



What is 
your name?

เธอชื่ออะไร

What is your name?

เธอชื่ออะไร

What is your name?

เธอชื่ออะไร

แม้แต่ชื่อตัวเองก็พูด
ไม่ได้ อาการกลัวภาษา
อังกฤษก�าเริบสินะ

นี่!  ไม่ใช่ว่าฉันพูดไม่ได้
แต่ฉันไม่อยากพูดต่างหาก

อ้างมากกว่า จึ๋ย!

ฉันเห็นหมดแล้ว
มีชาวต่างชาติเข้ามา
ถามทาง แต่นายกลับ
กลัวจนถอยหลัง

เอ่อ…
ฮึบ

My name is 
Bright.

ฉันชื่อไบรต์

Good!

My name is Rose.

ฉันชื่อโรส
ฟิ้ว

ฟิ้ว

ฟิ้ว หมับ

ฟึ่บ

ตึง
หึ หึ หึ

19
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Oh, my God!

โอ้ พระเจ้า!
แล้วจะให้ฉัน
ท�าไง!

จ๊าก

อึ๋ย

ก็ฉันเกลียด
ภาษาอังกฤษ

นี่นา!

คุณครู
มาแล้ว!

เหยียบอึ
ไปเต็ม ๆ!

กึก
แผละ

ฮ่า ฮ่า ฮ่า

ครืด
ฟึ่บ

20
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