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ทักษะการอ่านเป็นหนึ่งในหัวใจของการเรียนรู้ด้านภาษา ท่ีนอกเหนือจากทักษะ 
การฟัง การพูด  และการเขียน การหาความรู้จากการอ่านจึงมีความจ าเป็นส าหรับนักเรียน
ทุกระดับชั้น นอกจากนี้การอ่านยังท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนน าความรู้และความคิดท่ีได้จากการอ่าน ไปใช้
ชีวิตประจ าวันได้ 

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษอังกฤษชุดนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ (อ22102) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อแก้ปัญหาด้าน
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ผ่านชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Let’s 
go Koh Samui อันเป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวกับท้องถิ่นอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้
น าไปฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะด้านการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ขอขอบพระคุณ นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
Mr.Garen Kouyoudmjian ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่ีได้ ให้ค าแนะน าอันเป็น
ประโยชน์ ท าให้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุดนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยหวังว่า
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และช่วยพัฒนา
ให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ภาษาองักฤษสูงขึ้นตามเป้าหมายของหลักสูตร 

 
 

อาวุธ จันทร์เมือง 
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วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษอังกฤษ 
 
 

 การจัดท าชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษอังกฤษชุดนี้ ผู้เขียนได้จัดท าขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2. เป็นสื่อในการฝึกทักษะและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียน
สามารถอ่านและเขียนค าในภาษาต่างประเทศได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา 

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าเนื้อหาท่ีได้ศึกษา ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. เพื่อให้นักเรียนเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ของดี ของเด่น ของท้องถิ่น 

นั่นคืออ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก่นักท่องเท่ียว ท้ังในประเทศและนอก
ประเทศได้ 
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ค ำชี้แจง 
กำรใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษอังกฤษ 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง  “Let’s go Koh Samui”     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  มีท้ังหมด 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่   

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 เร่ือง My Hometown is Koh Samui 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เรื่อง Koh Samui Attractions 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เรื่อง Koh Samui Festivals 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4  เรื่อง Eating in Koh Samui 
 

 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้
ท่ี  1  เรื่อง My Hometown is Koh Samui  ประกอบด้วย 

 1.  แบบทดสอบก่อนเรียน( Pre-test) 
 2.  ใบความรู้ Koh Samui 
 3.  Vocabulary 
 4.  Exercise 1 – 5 
 5.  ใบความรู้ Wh - Question 
 6.  แบบทดสอบหลังเรียน( Post-test) 
 7.  เฉลย  Exercise  1 – 5 
 8.  เฉลยแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ค ำชี้แจงส ำหรับครู 
 

 

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เรื่อง  “Let’s go Koh Samui”      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ ท่ี  4  เรื่อง My Hometown is Koh Samui           
เล่มนี้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชาภาษาอังกฤษ            
(อ 22102) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   โดยมีขั้นตอน
การจัดกิจกรรม  ดังนี้   
 1. ก่อนน าชุดกิจกรรมฝึกทักษะไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรศึกษาชุด
กิจกรรมฝึกทักษะให้รอบคอบ จากคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะให้เข้าใจ 
 2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ ในแต่ละชุด
กิจกรรมฝึกทักษะให้เข้าใจอย่างชัดเจน 
 3. ครูควรเตรียมชุดกิจกรรมฝึกทักษะ ซึ่งประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ บัตรค าศัพท์แบบทดสอบหลังเรียน บัตรเฉลยกิจกรรมให้
ครบถ้วน 
 4. ก่อนสอนครูควรชี้แจงบทบาทและหน้าท่ีของผู้เรียน และก าหนดข้อตกลง
ร่วมกัน 
 5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนในชุดกิจกรรมฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 
1 เรื่อง My hometown is Koh Samui จ านวน 10 ข้อ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของ
นักเรียน 
 6. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 7. ครูแจกชุดกิจกรรมฝึกทักษะให้นักเรียนศึกษาและแนะน าวิธีใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือนักเรียนจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 8. ด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
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ค ำชี้แจงส ำหรับครู 
(ต่อ) 

 
9. ขณะประกอบกิจกรรมครูควรเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน ากับนักเรียนท่ีมีปัญหา

โดยเน้นให้นักเรียนได้ร่วมคิดร่วมท าจากการปฏิบัติจริงเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ผลการพัฒนา
ในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 10. ถ้ามีนักเรียนเรียนไม่ทัน ครูควรให้ค าแนะน าหรืออาจมอบหมายงานหรือให้
นักเรียนน าชุดกิจกรรมฝึกทักษะไปศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่าง 
 11. หลังจากนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมฝึกทักษะ ตามขั้นตอนท่ีระบุไว้เสร็จ
เรียบร้อยแล้วครูและนักเรียนควรช่วยกันสรุปคะแนน จากการท ากิจกรรมลงในแบบฟอร์ม
การบันทึกคะแนนให้ครบถ้วนทุกแบบฝึกหัด ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้  
ท่ี 1  เรื่อง My Hometown is Koh Samui 
 12. การจัดชั้นเรียนให้จัดนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการท างานกลุ่มร่วมกับ
ผู้อื่น 
 13. เมื่อเรียนชุดกิจกรรมฝึกทักษะจบชุดแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง My Hometown is Koh Samui จ านวน 10 ข้อ เพ่ือวัดความรู้
ความเข้าใจ แล้วน าผลการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนมาเปรียบเทียบ เพื่อทราบผลการ
พัฒนาในการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
 

 

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  หน่วยการเรียนรู้ ท่ี  1 เรื่อง My 
Hometown is Koh Samui   นี้เป็นส่วนหนึ่งชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
เรื่อง “Let’s go Koh Samui”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ใช้เวลาในการเรียน  5  
ชั่วโมง  โดยนักเรียนจะได้ประโยชน์จากบทเรียนตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ด้วยการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด 

1. นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ   
 2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วบันทึกคะแนนไว้  
 3. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุดนี้นักเรียนสามารถเรียนด้วย
ตนเองตาม ความสามารถ มีเนื้อหา แบบฝึกหัดข้อความขนาดสั้น ข้อความขนาดยาวและ
ค าตอบ  
 4. นักเรียนควรท าความเข้าใจก่อนว่าชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
ชุดนี้ไม่ใช่ท าการทดสอบแต่มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ  
 5. นักเรียนควรมีสมาธิและความซื่อสัตย์ต่อตนเองในขณะศึกษาเนื้อหาและท าชุด
กิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ไม่ควรเปิดดูเฉลยค าตอบก่อนจนกว่านักเรียนจะ
ท าแบบฝึกทักษะเสร็จ จึงค่อยเปิดดูเฉลย  
 6. ขอให้นักเรียนท าชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ด้วยความมั่นใจถ้า
ท าไม่ได้ก็ พยายามดูบทเรียนท่ีผ่านมาและตอบค าถาม นักเรียนสามารถตรวจดูเฉลย
ค าตอบได้ทันทีหลังจากที่นักเรียน ท าแบบฝึกเสร็จแล้ว  
 7. เมื่อศึกษาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจบแล้วให้ท าแบบทดสอบ
หลังเรียน และตรวจค าตอบจากเฉลยแล้วน าผลคะแนนท่ีได้ไปเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน 
 8. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรียบร้อยแล้ว ควรเก็บให้ 
เรียบร้อยพร้อมท่ีจะให้คนอื่นน าไปศึกษาต่อได้ 
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Let’s go to Unit 1 
My hometown is Koh Samui 

 
 
 
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

ม.2/1  ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า  ค าชี้แจง และค าอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
ม.2/2  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลัก 

การอ่าน 
ม.2/3  ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  

ที่อ่าน 
ม.2/4   เลือก/ ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  

(non-text information) ที่อ่าน 
 
 

 

2. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ (Objectives) 
1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  และค าแนะน าง่ายๆที่อ่านได้ 
2. นักเรียนสามารถใช้พจนานุกรมเพ่ือการออกเสียงหนัก – เบา ของค าศัพท์ได้ 
3. นักเรียนสามารถออกเสียงเน้นเสียงสูง – ต่ าหนัก – เบาในค าและกลุ่มค าได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนสามารถออกเสียงเชื่อมโยง (Link sound) ในข้อความได้ 
5. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงบทกลอนสั้นๆได้ 
6. นักเรียนสามารถเลือก/ระบุ  วาดภาพหรือสัญลักษณ์  เครื่องหมาย   ตรงตาม

ความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่อ่านได้ 
7. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
8. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ 
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Pre-Test 

 

 

Directions:  Choose the correct answer that is about Koh Samui                             
                  and fill (×) in the answer sheet.  
 
1. How far is it from Koh Samui to Donsak? 

 a. 30 kilometers 

 b. 35 kilometers 

 c. 40 kilometers 

 d. 45 kilometers 

2. Who first settled on Koh Samui? 

a. A farmer from Malay Peninsula. 

b. A gardener from southern China. 

c. A diplomatic from southern China. 

d. A fisherman from Malay Peninsula. 

 

3. What is the name of the native tree of Samui? 

    a. Longkong 

 b. Durian 

c. Mango 

d. Mui 
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4.  How far is Bangkok from Koh Samui? 

   a. It is in Khanom beach 

b. They can take a taxi 

c. 700 kilometers 

d. 700 meters 

 

5. What word “Samui” is derives from the Chinese? 

   a. Saboey  

   b. Smile 

   c. Smell 

   d. Spy 

 
6.  What gulf is Samui located in? 

 a. Indochinese Peninsula  

 b. The Gulf of Thailand 

 c. South China Sea  

 d. Andaman Sea 

 

7. What level of Koh Samui where the largest island in Thailand is? 

 a. The second 

 b. The fourth 

 c. The third 

 d. The first 
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8. What does the word Koh mean? 
a. Mountain 
b. Coconut 
c. beach 
d. Island 

9. What is not a part of Koh Samui’s Slogan? 
 a. Ferry pier 
 b. Coral reefs 
 c. Sand beaches 
 d. Coconut trees 

10. Where is Koh Samui located? 
 a. Nakhon Si Thammarat 
 b. Prachuap Khiri Khan  
 c. Surat Thani 
 d. Chumphon 
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Pre- Test Answer Sheet 
 
 

Name …………………………………….. Number………………….Class………… 
 
Directions:  Choose the correct answer that is about Koh Samui and  
                  fill (×) in the answer sheet. 
  
 

Points A B C D 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

Score  
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KOH SAMUI’S SLOGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beautiful coral reefs 

White sand beaches 

Lots coconuts 
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Koh Samui 
 
 

 Koh Samui is an Amphoe in Surat Thani Province. It is located in the 

northeast of Donsak city, 35 kilometers away from Don Sak Pier and 84 

kilometers away from Surat Thani City, and is Thailand’s second largest island 

after Phuket.  

Koh Samui was probably first inhabited about 15 centuries ago, settled 

by fishermen from the Malay Peninsula and southern China. It appears on 

Chinese maps dating back to 1687, under the name Pulo Cornam. The 

name samui is mysterious in itself. Perhaps it is an extension of the name of 

one of the native trees, mui. Some people believe that the word "samui" 

derives from the Chinese word "saboey", or "safe haven", although there 

appears to be no credible corroboration of this. Koh is the Thai word for 

"island". 

Koh Samui is one of the most popular places to visit in Thailand 

because of it’s wonderful nature, white beaches, clear seas, beautiful 

temples, and many activities for tourists to enjoy.  

Koh Samui, Thailand’s second most popular island destination, is 

located in the Gulf of Thailand roughly 700 km. south of Bangkok and 80 km. 

from Thailand’s southern coast. Samui is the largest in an archipelago of more 

than 80 islands that includes the Ang Thong National Marine Park. 
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Vocabulary 
 

Words Pronunciation 
Part of 
Speech 

Definitions 
Meaning 
in Thai 

inhabit /ɪnˈhabɪt/ v  Live in or occupy อยู่ใน 

century /ˈsɛntʃʊri/ n 
A period of one 
hundred years. 

ศตวรรษ, หนึ่ง
ร้อยปี 

probably /ˈprɒbəbli/ adv 
Almost certainly; as 
far as one knows or 
can tell. 

ซึ่งเป็นไป
ได้มาก 

mysterious /mɪˈstɪərɪəs/ adj 
Difficult or impossible 
to understand, 
explain, or identify. 

ไม่สามารถ
อธิบาย, เป็นที่
สงสัย 

extension /ɛkˈstɛnʃ(ə)n/ n 
A part that is added 
to something to 
enlarge or prolong it. 

การขยายออก 

corroboration /kəˌrɒbəˈreɪʃ(ə)n/ n 
Evidence which 
confirms or supports 
a statement 

ข้อเท็จจริง หรือ
ค าพูดที่ยืนยัน
สนับสนุน 

destination /ˌdɛstɪˈneɪʃ(ə)n/ n 

The place to which 
someone or 
something is going or 
being sent. 

จุดหมาย
ปลายทาง 

archipelago /ˌɑːkɪˈpɛləɡəʊ/ n 
An extensive group 
of islands. 

หมู่เกาะ 

derive /dɪˈrʌɪv/ v 
Obtain something 
from 

ได้มาจาก 

paradise ˈparədʌɪs/ n 
Heaven as the 
ultimate abode of 
the just. 

สวรรค์ 
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Exercise 1 

 

Direction: Read the passage above and answer the questions. 

1. Where is Koh Samui located? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………………… 

2. Who first inhabited Koh Samui? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. What does Koh mean in English? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. How far is it from Bangkok to Koh Samui? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

5. What Gulf is Koh Samui located in? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercise 2 
 
Direction: Matching the words with the definitions. 
 

A B 

…….1. inhabit A The place to which someone or 
something is going or being sent. 

…….2. century B Obtain something from 

…….3. probably C Live in or occupy  

…….4. mysterious D A period of one hundred years. 

…….5. extension E Heaven as the ultimate abode of the 
just. 

…….6. corroboration F An extensive group of islands. 

…….7. destination G Almost certainly; as far as one knows 
or can tell. 

…….8. archipelago H Evidence which confirms or supports 
a statement 

…….9. derive I Difficult or impossible to understand, 
explain, or identify. 

…….10. paradise J A part that is added to something to 
enlarge or prolong it. 
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Wh – Question 

  

 Wh – Question คือ ค าท่ีใช้แสดงค าถาม ท่ีต้องการให้ผู้ตอบ บอกข้อมูล 

เรื่องราว ท่ีผู้ถามต้องการทราบ ค าถามประเภทนี้เราเรียกว่า Information Questions 

ส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย “ Wh ” 

          Wh – Question เป็นค าท่ีใช้ขึ้นต้นประโยคค าถาม และใช้เมื่อต้องการค าตอบท่ี

เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เราจะไม่ตอบด้วย Yes หรือ No 

  1. Who มีความหมายว่า “ใคร” เป็น Pronoun อย่างเดียว ใช้ขึ้นต้น

ประโยคค าถามเมื่อต้องการทราบว่าใครหรือคนใด ท าหน้าท่ีเป็นประธาน (subject) เสมอ 

รูปกริยาของประธานท่ีเป็น who จะใช้เอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ และค าตอบท่ีได้มักจะ

เป็นชื่อคน โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

 

โครงสร้างประโยคค าถาม Who + verb + object ? 

ตัวอย่าง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 
  A: Who is your teacher?   B: Mr.Awoot is my teacher. 

  A: Who is cooking?   B: My mother is cooking. 

  A: Who are these boys?   B: Mark and Alex. 

  A: Who sings this song?   B: Toon sings this song. 
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2. Whom มีความหมายว่า “ใคร” เป็น Pronoun อย่างเดียว ใช้ถามถึงบุคคลและใช้เป็น
กรรม (object) ของกริยาหรือของบุรพบทในประโยค โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยค
ต่อไปนี ้

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม Whom + helping verb +  

subject + verb? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

 A: Whom do they meet?   B: They meet their friends. 

 A: Whom did you meet yesterday?   B: I meet Nadach. 

 A: Whom does she go with?   B: She goes with her mother. 

 A: Whom are you speaking to?   B: I am speaking to my friends. 
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3. Whose มีความหมายว่า “ใคร” เป็นได้ท้ัง Adjective (ใช้โดยมีนามตามหลัง) และ 

pronoun (ใช้โดยไม่มีนามตามหลัง) ใช้กับคนเท่านั้น ใช้เพื่อถามหาเจ้าของ โดยมีรูปแบบ

โครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

โครงสร้ำงที่ 1 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 
Whose + noun(s) + is / 

are …….. ? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: Whose car is black?   B: It is Michelle’s car. 

 

โครงสร้ำงที่ 2 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 
Whose + noun + do / does + 

 subject + object? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: Whose bicycle does Mark ride?   B: Mark rides his bicycle. 
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 โครงสร้ำงที่ 3 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 
Whose + is/are + 

this/that/those/these + noun(s)? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: Whose is this bike?   B: It’s my brother’s. 

  A: Whose are those cats?   B: They’re Kate’s cats. 
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4. What มีความหมายว่า “อะไร” ใช้ถามอาชีพ ชื่อบุคคล สัญชาติ สิ่งของ เวลา ส่ิงท่ี

ชอบ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน วันท่ี เดือน โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

➢ 4.1 ใช้ What ถำมอำชีพต่ำงๆ 

 

โครงสร้ำงที่ 1 
 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 

1. What + (is/are) + subject? 

  2. What + (do/does) + subject  

+ do? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: What are you?   B: I am a student. 

  A: What is Ms.Uraiwan?   B: She is an English teacher. 

  A: What does Peeraphat do?   B: He is a policeman. 

  A: What do your parents do?   B: They are farmer. 

  A: What do you do?   B: I am a teacher. 
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โครงสร้ำงที่ 2 

➢ 4.2 ใช้ What ถำมชื่อบุคคล 

 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 
What + (is/are) + (your/his/her)  

+ name? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: What is your name?   B: My name is Sarasak. 

  A: What is her name?   B: Her name is Marisa. 

  A: What are their names?   B: Their names are Peem and Peak. 
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โครงสร้ำงที่ 3 

➢ 4.3 ใช้ What ถำมเกี่ยวกับสิ่งของ 

 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 

What + (is/are) + 

(this/that/those/these)? 

 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: What is this?   B: It is my pen. 

  A: What is that?   B: It is a book. 

  A: What are these?   B: These are new computers. 

  A: What are those?   B: Those are his books. 
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โครงสร้ำงที่ 4 

โครงสร้ำงที่ 5 

➢ 4.4 ใช้ What ถำมเกี่ยวกับเวลำ 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 
1. What + time + is + it? 

2. What + is + the time? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: What time is it?   B: It is seven o’clock. 

  A: What is the time?   B: It is five past ten. 

 

➢ 4.5 ใช้ What ถำมเกี่ยวกับสิ่งของที่ชอบ 

 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 
What + noun(s) + (do/does) 

+ subject + verb? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: What color do you like?  B: I like red. 

  A: What Thai food does John like?  B: He likes Tom Yam Kung. 
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โครงสร้ำงที่ 6 

➢ 4.6 ใช้ What ถำมวัน วนัที่ เดือน 

 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม  : ถำมวัน 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม  : ถำมวันที ่

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม  : ถำมเดือน 

 1. What day is today? 

 2. What day is it? 

 1. What is the date? 

 2. What is the date today? 

 1. What month is this month? 

 2. What month is it? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: What day is today?   B: It is Sunday. 

  A: What is the date?   B: It is the18th of July. 

  A: What month is this month?   B: It is August. 
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5. Where มีความหมายว่า “ท่ีไหน” เป็น Adverb อย่างเดียว ใช้ถามเมื่อต้องการทราบ

เกี่ยวกับสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่ หรือท่ีท่ีจะไปถึงไปสู่ เวลาตอบจะต้องตอบเป็นชื่อของ

สถานท่ีต่าง ๆ เช่น ชื่อถนนชื่อเมือง ชื่อประเทศ ฯลฯ และที่ส าคัญจะต้องมี 

ค าบุพบท (preposition) โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 

 1. Where + (is/are/am) + subject? 

 2. Where + do/does + subject 

 + verb? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: Where is Surat Thani School?   B: It is in Surat Thani. 

  A: Where are the students?   B: They are in the classroom. 

  A: Where are you going?   B: I am going to school. 

  A: Where do you live?   B: I live in Thailand. 

  A: Where does Pam come from?   B: She comes from Japan. 
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6. When มีความหมายว่า “เมื่อไร” เป็นได้ Adverb อย่างเดียว ใช้ถามเมื่อต้องการทราบ

เกี่ยวกับเวลา แต่ไม่ได้เจาะจงเวลาเหมือนกับการใช้ประโยคค าถาม “What time” เวลา

ตอบอาจจะตอบเป็นวัน วันท่ี เดือน ปี หรืออาจจะเป็นเวลาจากนาฬิกาก็ได้  

โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 
When + (กริยำช่วย) + subject  

+ กริยำอื่น…….? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: When is your birthday?   B: It is in July. 

  B: It is in Summer. 

  B: It is on the 21st of July. 

  A: When is the meeting?   B: It is on Monday morning. 

  A: When do they go to school?   B: They go to school at 6.30. 

  A: When will you start to read 

       For the test? 

  B: I will start tomorrow night. 
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7. Why มีความหมายว่า “ท าไม” หรือ “เพราะอะไร” ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุผล 

สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เวลาตอบต้องใช้ค าว่า Because ซึ่งมีความหมายว่า “เพราะว่า” 

หรือ “เนื่องจาก” หรือ in order to, to, so as to, หรือ for ตัวใดตัวหนึ่ง  

โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 

1. Why + (is/are) + noun/pronoun  

+ adjective? 

2. Why + do/does + subject + 

verb 

 + object? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: Why are you late?   B: I am late because the traffic is 

      very heavy. 

  A: Why is he sad?   B: He is sad because his mother is  

      sick. 

  A: Why did you go to the  

       bookshop? 

  B: I went there to buy a book. 

  A: Why don’t you go with her?   B: I don’t go with her because I     

      am not free. 
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 8. Which มีความหมายว่า อันไหน คนไหน สิ่งไหน ฯลฯ ใช้ถามได้ท้ังคน สัตว์

และสิ่งของต่างๆ เวลาตอบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยค

ต่อไปนี ้

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 

1. Which + helping verb + …………. ? 

2. Which + nouns + helping verb  

+ ………. ? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: Which is his friend, the boy  

       or the girl? 

  B: The girl. 

  A: Which is his, the green bike  

 or the red bike? 

  B: The red bike. 

  A: Which do you like, blue or red     B: I like red. 

  A: Which elephant do you like?   B: I like the pink one. 

  A: Which shoes are John’s, pink 

       or brown? 

  B: The brown ones. 

  A: Which car will you buy for my 

      birthday? 

  B: The brown one. 
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ข้อสังเกต : การตอบประโยคค าถามท่ีผู้ถามต้องการให้ผู้ตอบเลือกเอาส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ผู้ตอบ

มักจะใช้ค าสรรพนาม one/ones แทนค าท่ีเลือกเสมอ เพราะค านามนั้นจะถูกระบุถึงครั้ง

แรกในประโยคค าถาม 

9. How มีความหมายว่า อย่างไร เท่าใด แค่ไหน ใช้ถามเพื่อต้องการทราบถึงวิธีการ 

ลักษณะของบุคคล ถามอายุ ความสูง น้ าหนัก ความยาว ระยะทาง โดยมีรูปแบบ

โครงสร้างประโยคต่อไปนี้ 

➢ 9.1 ใช้ How ใช้ถำมวิธีกำร 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม How + do/does + subject + verb? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

  A: How do you go to school?   B: I go to school by bus/on foot. 

  A: How does Tata Young sing?   B: She sings beautifully. 

  A: How do Jim and Jane run?   B: They run slowly. 
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➢ 9.2 ใช้ How ตามด้วยค า adjective ใช้ถามอายุ ความสูง น้ าหนัก 

ความยาว ระยะทาง 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 
How + adjective + verb to be + 

subject? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 

 
โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

ถามอายุ  A: How old are you? 

 A: How old is Jim? 

 A: How old are those babies? 

 B: I am 18 years old. 

 B: He is 18 years old. 

 B: They are 7 months 

old. 

ความสูง  A: How tall are you? 

 A: How tall is your mother? 

 B: I am 1 m. and 60 cm. 

 B: She is 156 cm. 

น้ าหนัก  A: How heavy is Athiwat? 

 A: How heavy are you? 

 B: He is 70 kilos. 

 B: I am 45 kilos. 

ความยาว  A: How long is a ruler?  B: It is 12 inches long. 

ระยะทาง  A: How far is it from here  

     to Lamai? 

 B: It is about 24 km. 
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➢ 9.3 ใช้ How ถำมเกี่ยวกบัสุขภำพ 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม How + is/are + subject? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

 A : How are you ?  B : I am very well. 

 A : How is your wife ?  B : She is fine. 

 

➢ 9.4  How ใช้กับ many เพ่ือถามว่าบุคคลนั้นมีสมาชิก มีสัตว์

เล้ียงหรือสิ่งของต่างๆ จ านวนเท่าใด 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 
How many + nouns + do/does +  

subject + verb? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

 A : How many sisters do you have ?  B : I have one sister. 

 A : How many apples does your  

     mom buy? 

 B : She buys four apples. 
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➢ 9.5 How ใช้กับ many เพ่ือถำมจ ำนวนคน สิ่งของ หรือสัตว์ว่ำ

มีจ ำนวนเท่ำใด 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 
How many nouns + are there + 

   complement? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

 A: How many students are there  

      in this class? 

 B: There are 34 students. 

A: How many people are there in 

    your family? 

 B: There are 9 people in my    

      family. 

➢ 9.6 How ใช้กับ much เพื่อถำมจ ำนวนสิ่งของท่ีนับไม่ได้ 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม 
How much + uncountable noun + 

do/does + subject + verb? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

 A: How much coffee do you drink a   

     day? 

 B: I drink only 1 cup a day. 

 A: How much money does she have?  B: She has a lot of money. 
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➢ 9.7 How ใช้กับ much เพื่อถำมรำคำของสิ่งต่ำง ๆ 

 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม How much + is/are + noun? 

ตัวอย่ำง 

โครงสร้ำงประโยคค ำถำม โครงสร้ำงประโยคค ำตอบ 

 A: How much is this shirt?  B: It is 400 baht. 

 A: How much are these shoes?  B: They are 600 baht. 
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Exercise 3 

 

 

 
 

 

Directions: Answers the question with the words from above in the   

                blank. 

 1.  A: .....................is she?  

      B: she's at the market. 

 2.  A: ..................did you come here?  

     B: Because I miss you.  

 3.  A: .....................do you get up?  

      B: I get up at six o'clock (a.m.) 

4.  A: …………... shoes do you like most, the black ones  

 or the white ones? 

  B: I like the black ones. 

 5.  A: ……………………..is that backpack?  

  B: 250 Baht. 

 

 

 

 Which    Where    When 
 Why    How much    
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Exercise 4 

 

Directions: Make questions from the given answer. 

        Example 

  1.)  It is a book, (what) 

    = What is it? 

  2.)  I want to borrow 300 baht from you. (how much) 

    = How much do you want to borrow from me? 

  

 1.  He is my teacher, (who) 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.  That car is Thanawat’s, (Whose) 

 ……………………………………………………………………..…………………………………………… 

 3.  She will take the red one, (Which) 

 ……………………………………………………………………..…………………………………………… 

 4.  Your word made her cry yesterday, (What) 

 ……………………………………………………………………..…………………………………………… 

 5.  They apply to study at Theeparatpittaya Schi\ool, (Where) 

 ……………………………………………………………………..…………………………………………… 
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 6.  The midterm examination will take place in August, (When) 

 ……………………………………………………………………..…………………………………………… 

 7.  I came here to meet you, (Why) 

 ……………………………………………………………………..…………………………………………… 

 8.  We can go there by train, (How) 

 ……………………………………………………………………..…………………………………………… 
 9.  This pen is 500 baht, (How much) 

 ……………………………………………………………………..…………………………………………… 

 10.  There are about 60 students in my class, (How many) 

 ……………………………………………………………………..…………………………………………… 
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Exercise 5 
 

Directions: Read the passage below and answer the question True or False. 

Prior to 1940, there were no roads and no vehicles on Koh Samui. The 
inhabitants of Koh Samui lived a simple life and almost without contact with the 
outside world. People moved around Koh Samui on foot or by boat by following the 
coast.  

Tourism was non-existent in Koh Samui partly because there were no 
convenient means to get to the island. The only way of reaching Koh Samui from 
mainland Thailand was by a daily night boat, which took more than 6 hours to get to 
Nathon. Once you arrived in Koh Samui, it then took several hours to get to where 
you wanted to be on the island.  

Finally, in 1973, the Thai government gave the order to complete the project 
by pouring 52 km. of concrete to finish what is now known as the ring road of Koh 
Samui. It is thought that the first tourists to Koh Samui were European backpackers, 
who discovered this beautiful and tropical Thai island in the 1970’s. Obviously at this 
time the infrastructure was not in place for mass tourism. Back in those days most 
visitors slept in basic beach huts along one of Koh Samui’s beautiful undisturbed 
sandy beaches. Tourism has advanced a great deal in Koh Samui since then and has 
overtaken farming as the main source of income for the island. 

 1.   ………………. In the past, people moved around Koh Samui on foot. 

 2.  ……………… Nowadays there are no convenient way to get around    

               Koh Samui. 

 3.  ……………… The only way to Koh Samui was by a daily night boat. 

 4.  ……………… The first tourists were European backpackers. 

 5.  ………..…… The main source of income is from tourism. 
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Post -Test 

Directions:  Choose the correct answer that is about Koh Samui and  
                   fill (×) in the answer sheet.  
1. What is the name of the native tree of Samui? 
    a. Longkong 
    b. Durian 
    c. Mango 
    d. Mui 

2.  What word “Samui” is derives from the Chinese? 
a.  Saboey  
b.  Smile 
c.  Smell 
d.  Spy 

3. What does the word Koh mean? 

a. Mountain 
b. Coconut 
c. beach 
d. Island 

4. What gulf is Samui located?  
 a.  Indochinese Peninsula  
 b.  The Gulf of Thailand 
 c.  South China Sea  
 d.  Andaman Sea 
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5. What is not a part of Koh Samui’s Slogan? 
 a. Ferry pier 
 b. Coral reefs 
 c. Sand beaches 
 d. Coconut trees 

6. Who first settled on Koh Samui? 

a. A farmer from Malay Peninsula. 

b. A gardener from southern China. 

c. A diplomatic from southern China. 

d. a fisherman from Malay Peninsula. 

7. How far is it  from Koh Samui to Donsak? 

 a. 30 km. 
 b. 35 km. 
 c. 40 km. 
 d. 45 km. 

 

8. Where is Koh Samui located? 
a.  Nakhon Si Thammarat 
b.  Prachuap Khiri Khan  
c.  Surat Thani 
d.  Chumphon 
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9. How far is Bangkok from Koh Samui? 

a. It is in Khanom beach 
b. They can take a taxi 
c. 700 kilometers 
d. 700 meters 

10. What level of Koh Samui where the largest island in Thailand is? 

 a. The second 

 b. The fourth 

 c. The third 

 d. The first 
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Post- Test Answer Sheet 

 
Directions:  Choose the correct answer that is about Koh Samui and  
                  fill (×) in the answer sheet. 
  
 

Points A B C D 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

Score  
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Appendix 
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Exercise 1 Answer Key 

 
 

Direction: Read the passage above and answer the questions. 

 1.  Where is Koh Samui located?  

  Koh Samui is located in the northeast of the city, 35 km.   

         away from Don Sak Pier and 84 km. away from Surat Thani City 

 2.  Who is the first inhabited in Koh Samui? 

  Fishermen from the Malay Peninsula and southern China. 

 3.  What does Koh mean in English? 

  Island. 

 4.  How far is it from Bangkok to Koh Samui? 

 Koh Samui is 700 kilometers south of Bangkok  

     5.  What Gulf is Koh Samui located? 

 The Gulf of Thailand. 
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Exercise 2 Answer Key 

 
 

Direction: Matching the words with the definitions. 

A 
B 
 

…C...1. inhabit A The place to which someone or 
something is going or being sent. 

…D...2. century B Obtain something from 

…G...3. probably C Live in or occupy  

…I...4. mysterious D A period of one hundred years. 

…J...5. extension E Heaven as the ultimate abode of the just. 

…H...6. corroboration F An extensive group of islands. 

…A...7. destination G Almost certainly; as far as one knows or 
can tell. 

…F...8. archipelago H Evidence which confirms or supports a 
statement 

…B...9. derive I Difficult or impossible to understand, 
explain, or identify. 

…E...10. paradise J A part that is added to something to 
enlarge or prolong it. 
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Exercise 3 Answer Key 

 

 

 

Directions: Fill the question words above in the blank. 

 1.  A : ...Where.....is she ?  

      B :  she's at the market. 

 2.  A : ....Why.....did you come here ?  

     B : Because I miss you.  

 3.  A : ......When......do you get up ?  

      B : I get up at six o'clock (a.m. ) 

4.  A:……Which….. shoes do you like most, the black ones  

 or the white ones?  

  B: I like the black ones. 

 5.  A: ……How much..is that backpack?  

  B: 250 Baht. 
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Exercise 4 Answer Key 
 
 

1. Who is he? 

2. Whose is that car? 

3. Which one will she take? 

4. What happened yesterday? 

5. Where are they applying to study? 

6. When are the midterm examinations taking places? 

7. Why did you come here? 

8. How can we go there? 

9. How much is this? 

10. How many students are there in your class? 
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Exercise 5 Answer Key 

  

 
Directions: Read the passage below and answer the question True or False. 

 1.  ……True……. In the past, people moved around Koh Samui on foot. 

 2.  ……False…… Nowadays there are no convenient way to get around  

               Koh Samui. 

 3.  ……True.….. The only way to Koh Samui was by a daily night boat. 

 4.  ……True…… The first tourists were European backpackers. 

 5.  ……True…… The main source of income is from tourism. 
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         Pre- Test Answer Key 

 

 

 
Points A B C D 

1.  ×   
2.    × 
3.    × 
4.   ×  
5. ×    
6.  ×   
7. ×    
8.    × 
9. ×    
10.   ×  

Score  
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Pre- Test Answer Key 

 

 

 
Points A B C D 

1.    × 
2. ×    
3.    × 
4.  ×   
5. ×    
6.    × 
7.  ×   
8.   ×  
9.   ×  
10. ×    

Score  
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