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ค ํานํา
สํานกัพิมพ์

ชมรมละครเวทีภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักแสดงแล้ว คุกกี้สาวน้อยช่างฝัน
ต้องพบกับอุปสรรคใหญ่  เมื่อไอซ์ดาวเด่นประจ�าโรงเรียน แถมเก่งภาษาอังกฤษอยาก
แสดงเป็นนางเอกละครเวทีเหมือนกัน คุกก้ีจึงขอให้หลุยส์  เพื่อนสนิทสุดเนิร์ดช่วย
สอนภาษาอังกฤษให้

ไอซ์อยากแสดงเป็นนางเอกละครเวทีคู่กับสกาย หนุ่มหล่อท่ีไอซ์และคุกก้ีต่าง
แอบปลื้ม  จึงหาทางกลั่นแกล้งและขัดขวางคุกกี้อยู่เสมอ แล้วคุกกี้จะสู้กับคู่แข่งและ
ศัตรูหัวใจที่น่ากลัวอย่างไอซ์ได้ไหมนะ 

Why? เก่งสนทนาภาษาอังกฤษ เล่ม 2 จะมาสร้างความสนุกพร้อมสาระ 
ความรู้ให้กับเด็ก  ๆ ด้วยเรื่องราวของชมรมละครเวทีภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่แค่แสดง 
เก่งอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วย  เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ค�าศัพท์และ
ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษมากมาย รวมทั้งฝึกทักษะการแก้โจทย์กับแบบทดสอบ
สนุกคิดพร้อมเฉลยท้ายเล่ม และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องจาก
ในซีดี

ในที่สุดใครจะได้แสดงเป็นนางเอกละครเวทีในครั้งนี้ มาเอาใจช่วยและร่วมลุ้น
ไปพร้อมกันเลย

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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ก้าวแรกแห่งความฝัน

Nice to meet you. 1

รับสมัครนักแสดงละครเวที

นางเอก 2 คน

อายุของจูเลียต

ฝันให้ไกลไปให้ถึง

จัดประกวดละครเวที

วันเสาร์แสนสุข

วันที่ได้รับค�าชม

Don't do that!

This is my friend.  

How old are you?

What time is it?  

It's time for lunch. 

Who is she?  

Is this your cap?  

2

3

4

5

6

7

8

10

24

38

52

68

82

94

106

9

10

11

12

13

14

15

16

ความจริงปรากฏ

Here you are. 

เสน่ห์ของนักแสดง

ปากไม่ตรงกับใจ

เกินความคาดหมาย

การฝึกซ้อมบนเวทีจริง

ชุดจูเลียตที่ขาดวิ่น

จูเลียตที่ดีที่สุด

ขอมอบหัวใจให้โรเมโอ

Sorry, I can't.  

How much is it?  

Let's go shopping

Where is the restroom? 

Today is Wednesday.  

What time do you 
go to bed? 

Did you have a 
good weekend?

118

132

142

154

168

180

192

204

สารบญั
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โรเมโอ
ท่านจะจากข้าไป
แบบนี้ไม่ได้นะ

ข้าขอตาม
ท่านไป

ข้ารักท่าน
ขอบคุณค่ะ
ทุก ๆ คน

ก้าวแรกแห่งความฝัน
Nice to meet you.

10
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คิก คิก

เปิดเทอม
วันแรกก็สาย
เลยเรา

เอ๊!

ว้าย!
8 โมงแล้ว

แปะแปะ ผ่าง

ตึก
ตึก
ตึก

11
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เหนื่อยจัง 
หายใจแทบ
ไม่ทัน

เอ๊ะ อะไรน่ะ

แฮก
แฮก

จ้อกแจ้ก
เขย่ง

12
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โปสเตอร์ละคร
เวทีงั้นเหรอ จะถามใครดีนะ

เขียนว่าอะไรบ้าง
ล่ะเนี่ย แปลไม่ออก

สักค�า

เฮ้อ

13
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Do you like plays?
เธอชอบละครเวที

ไหมจ๊ะ

Nice to 
meet you!

ยินดีที่ได้รู้จักจ้ะ

ฮ้า! ท...ท�าไงดี
ต้องพูดว่ายังไงล่ะ 

แว้ก!
ท�าอะไรไม่ถูก

แล้ว อัม ซอร์รี่,
โน อิงลิช

That is English.

นั่นแหละภาษา
อังกฤษ

ชึบ

หงัก

หงัก

หงัก ฟิ้ววว

14

why4_1.indd   14 5/30/14   1:05 AM



 ดีนะที่คุณครู
ยังไม่มา

โอ๊ะ ได้อยู่
ห้องเดียวกัน

เห็นเราสาย
ตั้งแต่วันแรก
น่าอายจริง

เขินนน

โป๊ก

15
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ท�าไมคาบแรก
ต้องเป็นภาษา
อังกฤษด้วย

ขอให้ได้เรียน
เรื่องง่าย ๆ ทีเถอะ

ชาวต่างชาติ
ที่เราเจอเมื่อกี้นี่

Hi, everyone.
สวัสดีทุกคน

คุณครูชาวต่างชาติ
คนใหม่นี่นา โอ้โฮ โอ้ สวยจัง

คุณครูมาแล้ว

โอ้โฮ

16
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I’m Rachel. 
Nice to meet you!

ฉันชื่อราเชล ยินดีที่
ได้รู้จักจ้ะ

เอ๊ะ!
เหมือนที่พูดกับเรา

เมื่อกี้เลย

ฮือ
ไม่อยากเรียนเลย

มาเรียนภาษา
อังกฤษกันเถอะ

Nice to 
meet you!

ยินดทีีไ่ด้รูจั้กจ้ะ ยินดีที่ได้รู้จัก
ค่ะคุณครู

Let’s learn 
about  introductions.
มาเรียนรู้การ

   แนะน�าตวักนันะ 

โอย...
ไม่เห็นรู้เรื่องเลย

ฟุ่บ

17
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ในการแนะน�าตัว
จะพูดว่า...

เด็ก ๆ เติมชื่อของ
ตัวเองต่อท้าย 
I am ดูสิจ๊ะ

 I’m กับ  I am
คือค�าเดียวกัน
    ไหมนะ

เมื่อครู่เราเจอกันที่
ทางเดินใช่ไหมจ๊ะ

Hey!

นี่เธอ

ค่ะ…

ยังจ�าเรา
ได้อีก

I’m Rachel.

ฉันชื่อราเชล

My name
is Rachel.

ชื่อของฉันคือ
ราเชล

I am...
แคมปัส จัมโบ้ ชีสเค้ก ปันปัน

สะดุ้ง

18
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ลองพูดตามครูดูสิจ๊ะ
“Nice to meet you.”

Nice...
to...meet...

 I’m กับ  I am
คือค�าเดียวกัน
    ไหมนะ มาเรียนรู้เกี่ยว   

   กับการทักทาย
กันเถอะ

นอกจากค�ากล่าวทกัทาย “Hello” 
หรือ “Hi” แล้ว  เรามาดูประโยคที่
ใช้กล่าวทักทายเมื่อพบกันเป็น
ครั้งแรกกันเถอะ

หากอีกฝ่ายพูดว่า “Nice  to meet
you.” ให้ตอบโดยเติม  too ต่อท้าย
ประโยคนั้นได้เลย

จ�าไว้ว่า  too เมื่ออยู่ท้ายประโยค
หมายถึง เช่นกัน, เหมือนกัน ทั้งนี้
จะสะกดและมีความหมายต่างจาก 
to และ two

Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก

• nice ดี, ยินดี
• to meet you ที่ได้เจอเธอ

Nice to meet you, too.
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน

• too เช่นกัน, เหมือนกัน

เราจะใช้  too  เพื่อแสดงว่าเห็นด้วย
กับค�าพูดของอีกฝ่าย

I like you. ฉันชอบเธอ
I like you, too. ฉันก็ชอบเธอ
                         เหมือนกัน
I like apples. ฉันชอบแอปเปิ้ล
Me, too. ฉันก็ชอบเช่นกัน

I have apples, too.
ฉันมีแอปเปิ้ลเช่นกัน
I need to eat apples.
ฉันอยากกินแอปเปิ้ล
I have two apples.

ฉันมีแอปเปิ้ล 2 ลูก

จึก
จึก

การใช้ภาษาองักฤษ

19
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หนูเหรอคะ

Answer
in English!

ตอบเป็นภาษา
อังกฤษสิจ๊ะ

ตอบว่า “I’m
Cookie!” หรือ “My
name  is Cookie.”

ก็ได้ เอ่อ...

Try to 
speak English!

พยายามพูดภาษา
อังกฤษดูนะ

ค...คุกกี้ค่ะWhat is
your name?

เธอชื่ออะไรจ๊ะ

20
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