
 หนังสือส่งเสริมทกัษะการอ่านและเขียน ฯ เร่ือง  Amazing Thungkhai Botanic Garden                                   1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
เรื่อง Amazing Thungkhai Botanic Garden  

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชุดที่ 1 
Welcome To Thungkhai Botanic Garden 

 

นางบุญลาภ   หมานมา 
โรงเรยีนบ้านทุ่งค่าย  ต าบลทุ่งค่าย  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
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                                     ชุดที ่1 
Welcome To Thungkhai Botanic Garden 

 

 My name is Ratchanon. I’m a student at Banthungkai School. 
My school is near Thungkhai Botanic Garden.  Thungkhai Botanic 
Garden is my favourite place. It’s far from my school about 3 
kilometers.   
 Thungkhai Botanic Garden is on Trang – Palian road, Tumbon 
Thungkhai, Amphoe Yantakhao, Trang, Thailand. It’s about 11 
kilometers from Trang City Hall and it’s about 4 kilometers from 
Trang airport. You can go there by bus, van, taxi  and motorcycle. 
There are many interesting things. There are 87 kinds of bird, 8 kinds 
of mammal, 4 kinds of amphibian and 12 kinds of reptile. There is a 
botanic library. There are many kinds of plant and big tree, too.         
You can take some photos with them.  
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ค าศัพท์ใหม่ 

 

No. Vocabulary Part of speech Meaning 
1 motorcycle n. รถจกัรยานยนต ์

2 bicycle n. รถจกัรยาน 

3 on foot Prep. เดินเทา้ 

4 car n. รถยนต ์

5 bus n. รถประจ าทาง 

6 train n. รถไฟ 

7 truck n. รถบรรทุก 

8 sky train n. รถไฟฟ้า 

9 boat n. เรือ 

10 speed boat n. เรือเร็ว 

11 van n. รถตู ้

12 by Prep. โดย 

13 interesting adj. น่าสนใจ 

14 mammal n. สัตวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม 

15 amphibian n. สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า 

16 reptile n. สัตวเ์ล้ือยคลาน 
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ตัวย่อ ย่อมาจาก แปลว่า 

n.           noun ค านาม 
v.           verb ค ากริยา 

adv.           adverb ค าวเิศษณ์ 
adj.           adjective ค าคุณศพัท ์

prep.           preposition ค าบุพบท 

 
 
 
 
 
 
 

17 plant n. พืช 

No. Vocabulary Part of speech Meaning 
18 people  n. ประชาชน 

19 call v. เรียก 

20 kind n. ชนิด 

21 airport n. สนามบิน 

22 take some photos v. ถ่ายภาพ 
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ค าศัพท์ใหม่ 
 

จุดประสงค์  เพ่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้ค าศพัทแ์ละความหมาย 
ค าช้ีแจง นกัเรียนศึกษาค าศพัทแ์ละความหมายจากรูปภาพ 
 
 
 
 
 
            

sky train        car 
 
 
 
 
    truck         van 

 
 
 
 

 boat                     speed boat 
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 Exercise 1 
 

จุดประสงค์   เพ่ือนกัเรียนเขียนบอกความหมายค าศพัทไ์ด ้
ค าช้ีแจง       นกัเรียนเลือกค าศพัทท่ี์ก าหนดมาเขียนใหส้อดคลอ้งกบัความหมาย 
 
               
 
                
 
                
 

 

 
 
               
 
                
 
                

 
 

 

การวดั/ประเมนิผล 
คะแนนเตม็  10  คะแนน     
ได้คะแนน  ........... คะแนน 

ผ่าน       (          ) 
ไม่ผ่าน  (          ) 

                                                                                 
                                                                                           ลงช่ือ....................................................... ผู้ประเมนิ 

 1.                   รถจกัรยานยนต ์

 2. .                 เดินเทา้ 

 3.                  รถจกัรยาน
รถจกัรยานม 

 4.                  รถประจ าทาง 

 bus 

 motorcycle  

 on foot  

 bicycle  

 5.                  เรือ  people 

6.                   รถไฟฟ้า 

 7.                   น่าสนใจ 

 8.                   ประชาชน 

                  รถตู ้

 boat  

 sky train  

 interesting  

 airport  

                 สนามบิน  van 

 9. 

 10. 
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Answer Key Exercise 1 
 
 
               
 
                
 
                
 

 

 
 
               
 
                
 
                

 
 

 
 

 1.     motorcycle          รถจกัรยานยนต ์

 2. .   on foot                 เดินเทา้ 

 3.     bicycle                รถจกัรยาน 

 4.     bus                     รถประจ าทาง 

 5.     boat                    เรือ 

 6.     sky train             รถไฟฟ้า 

 7.     interesting        น่าสนใจ 

 8.     people                 ประชาชน 

 9.      van                     รถตู ้

     airport              สนามบิน 10. 
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                              ใบความรู้ 
        การใช้ How กบั การเดนิทาง 

 

ประโยคถาม – ตอบ เก่ียวกบัการเดินทาง 
1.  ค าถาม  How to go……….?  หมายถึง  ไปอยา่งไร 
รูปแบบประโยค 
       ค าถาม How do/does + ประธาน +  go to + สถานท่ี ? 
      ค าตอบ  ประธาน + go/ goes by + ยานพาหนะ . 
หรือ 
       ค าถาม How can + ประธาน +  go to + สถานท่ี ? 
      ค าตอบ  ประธาน + can go by + ยานพาหนะ . 
      (ถา้เดินไปใหใ้ช ้on foot) 
เช่น 
 A :  How do you go to Thungkhai Botanic Garden? 
 B :  I go to Thungkhai Botanic Garden by motorcycle. 
 A :  How does he go to Thungkhai Botanic Garden? 
 C :  He goes on foot. 
2.  ค าถาม  How far หมายถึง  ไกลเท่าไร 
     ค  าตอบใหบ้อกระยะทาง   
เช่น  A :  How far is Thungkhai Botanic Garden from here? 
 B :  It’s about three kilometers from here. 
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Exercise 2 
 
จุดประสงค์   เพื่อนกัเรียนเขียนถามและตอบค าถามใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางได ้
ค าช้ีแจง       นกัเรียนดูภาพแลว้เขียนบทสนทนาถามและตอบค าถามเก่ียวกบัการเดินทาง 

Example 
 
 
      2  กม. 
 

A :  How do you go to school?  
 B :  I go to school by motorcycle. 
 A :  How far is it from your house? 
 B :  It’s about two kilometers from my house. 
1. 
 
 
 
        Kapang Surin Pond      15 กม. 
    

A :  How do you ………………………….?  
B :  I  …………………………………….. 
A :  How far is it from your school? 
B :  It’s ……………………………………… 
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     Pak Meng Beach                    43 กม.   
 

A :  How do you……………………….…..…….?  
B :  I  ………………………………….………….. 
A :  How far is it from your school? 
B :  It’s …………………….…………..…………. 
 

3.  
 
 
 
          Sairung Water fall        20  กม.  
                                                

 

A :  How do you …………………………..…….?  
B :  I ….………………………………………….. 
A :  How far……..………………………………? 
B :  It’s …………………….……………………. 
 

การวดั/ประเมนิผล 
คะแนนเตม็  10  คะแนน     
ได้คะแนน  ........... คะแนน 

ผ่าน       (          ) 
ไม่ผ่าน  (          ) 

                                                                                 
                                                                                           ลงช่ือ....................................................... ผู้ประเมนิ 

2 
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          Answer Key Exercise 2 
 
1. 
 
 
 
            Kapang Surin Pond      15 กม. 
 
     

A :  How do you go to Kapang Surin Pond ?  
B :  I go to Kapang Surin Pond by car. 
A :  How far is it from your school? 
B :  It’s about fifteen kilometers from my school. 
2. 
   
 
 
     Pak Meng Beach  43 กม.   
 

A :  How do you go to Pak Meng Beach?  
B :  I  go to Pak Meng Beach by bus. 
A :  How far is it is it from your school?  
B :  It’s about forty – three kilometers from my school. 
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3.  
 
 
 
          Sairung Water fall    20  กม.  
                                                

 

A :  How do you go to Sairung Water fall?  
B :  I go to Sairung Water fall by van. 
A :  How far is it from your school? 
B :  It’s about twenty kilometers from my school. 
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Exercise 4 
 
จุดประสงค์   เพ่ือนกัเรียนเขียนค าบอกจ านวนได ้

ค าช้ีแจง        นกัเรียนเขียนจ านวนในวงเลบ็เป็นตวัหนงัสือลงในประโยคท่ี  
                     ก าหนดให ้
 
 

Example 
                     There are ( 320) ..........................................cows in the field. 
         There are three hundred and twenty cows in the field. 
 
1.  There are (432)...........................chickens on the farm. 
………………………………………………………………………… 
2.  There are (285)…………………frogs in the pond. 
.............................................................................................................. 
3.  There are (462) .......................birds in that tree 
............................................................................................................... 
4.  There are ( 34)............................tree shrews in this forest 
..............................................................................................................                                                                            
5.  There are (135)..........................monkeys in this forest. 
…………………………………………………………………………. 
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6.   There are (87)   …… kinds of bird in Thungkhai Botanic Garden.  
…………………………………………………………………………. 
7.  There are about (592) ……….mynas in the trees near my house. 
………………………………………………………………………… 
8.  There are (15) ..........................peacocks in the zoo. 
…………………………………………………………………………. 
9.  There are ( 650) ............................. fish in the pond. 
…………………………………………………………………………. 
10.  There are  (12) ..................................kinds of reptile in this forest. 
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                              ใบความรู้ 
        การใช้ How many  

ค าถาม  How many……….?  หมายถึง  มากเท่าไร 
 ใชถ้ามถึงจ านวนของส่ิงต่าง ๆวา่มีจ  านวนมากนอ้ยเท่าไร  
รูปแบบประโยค 
 1. ค  าถาม : How many +  นามพหูพจน์ + are there? 
     ค าตอบ : There are + จ านวน (พหูพจน์) หรือ ตอบบอกเฉพาะจ านวน 
          : There is + จ านวน  (เอกพจน์)  หรือ  ตอบบอกเฉพาะจ านวน 
เช่น 

A :  How many birds are there in the tree? 
 B :  There are three.  
 A :  How many frogs are there in pond? 
 C :  There is one. 

A :  How many peacocks are there in zoo? 
 B :  Four.  
 2. ค  าถาม How many + นามพหูพจน์ + do/does + ประธาน +  กริยา ? 
      ค าตอบ  ประธาน + กริยา + จ านวน 
           หรือ  ตอบบอกเฉพาะจ านวน 

A :  How many books do you have? 
 B :  I have three. 
 A :  How many pens does she have? 
 C :  Two. 
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Exercise 4 
 
จุดประสงค์   เพ่ือนกัเรียนเขียนถามและตอบค าถามใหข้อ้มูลเก่ียวกบัจ านวนได ้
ค าช้ีแจง       นกัเรียนบทสนทนาดูภาพแลว้เขียนถามและตอบค าถามเก่ียวกบั 
                    จ านวน (ก าหนดให ้1 ภาพ แทนจ านวน  25) 
 

Example 
 
 A : What can you see in the picture? 
 B : I can see the trees. 
 A : How many trees are there? 
 B :  There are seventy - five. 
 
1.  A : What can you see in the picture? 
 B : I can see the…….…………. 
 A : How many parrots are there? 
 B :  There …………….………. 
 
2.  A : What can you see in the picture? 
 B : I can see the……..…………. 
 A : How many frogs are there? 
 B :  There ……………..………. 
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3.  A : What can you see in the picture? 
 B : I can see the……….………. 
 A : How many monkeys are there? 
 B :  There ……………….……. 

 
 
4.  A : What can you see in the picture? 
 B : I can see a ………………. 
 A : How many squirrels are there? 
 B :  There …………….………. 
 

 
5.  A : What can you see in the picture?  
 B : I can see the……….………. 
 A : How many crocodiles are there? 
 B :  There ……………….……. 
 
 

การวดั/ประเมนิผล 
คะแนนเตม็  10  คะแนน     
ได้คะแนน  ........... คะแนน 

ผ่าน       (          ) 
ไม่ผ่าน  (          ) 

                                                                                 
                                                                                           ลงช่ือ....................................................... ผู้ประเมนิ 
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          Answer Key Exercise 3 
 
 
 
1.  A : What can you see in the picture? 
 B : I can see the parrots 
 A : How many parrots are there? 
 B :  There are five hundred. 
 
 
2.  A : What can you see in the picture? 
 B : I can see the frogs 
 A : How many frogs are there? 
 B :  There are one hundred and twenty - five. 

 
 

3.  A : What can you see in the picture? 
 B : I can see the monkeys. 
 A : How many monkeys are there? 
 B :  There are fifty. 
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4.   A : What can you see in the picture? 
 B : I can see a squirrel. 
 A : How many squirrels are there? 
 B :  There is twenty – five. 
 

 
 
 

5.  A : What can you see in the picture?  
 B : I can see the crocodiles. 
 A : How many crocodiles are there? 
 B :  There are one hundred and twenty - five. 
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Exercise 4 
 
จุดประสงค์   เพ่ือนกัเรียนอ่านเร่ืองและตอบค าถามจากการอ่านได ้
ค าช้ีแจง        นกัเรียนอ่าน เร่ือง Welcome to Thungkhai Botanic Garden 
                     (หนา้ 1) แลว้ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน  

            

ตอนที่  1   นกัเรียนเขียนตอบค าถามสั้น ๆ 
1.  What is the name of Ratchanon’s school? 

    ………………………………………………………………..….. 
 

2.  Where does Ratchanon’s school? 
   ………………………………………………………………..….. 
 

3.  How far is Thungkhai Botanic Garden from Trang City Hall? 
          It’s far from Trang City Hall about  .……………………..…….  
 

4.  How many kinds of mammal are there in Thungkhai Botanic   
     Garden? 

     There are …….……………………………………..….………….  
 

     5.  How can they go there?    
      They go there by …………….………………………..………….. 
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ตอนที ่ 2    เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด (จากขอ้ 6 – 10 ) 
6. Where is Thungkhai Botanic Garden?   
    It is in ………………………………………………………..    
 a.  Yantakhoa District.  b.  Muang Trang District. 
 c.  Kantang District.  d.  Palain District. 
7.  How far is it from Trang Airport? 
     It’s about …………………………………………………... 
 a.  three kilometers.  b. four kilometers. 
 c.  five kilometers.            d. six kilometers. 
8.  How can they go to Thungkhai Botanic Garden? 
     They can go by ……………………………………………. 
  a.  boat.    b.  ship. 

c. plane.    d.  bus. 
9.  What can they do there? 
     They can……………………………………………………  

a.  pick flowers.   b.  catch the birds. 
c.  take some photos.  d.  fly a kite. 

10.  How many kinds of bird are there?  
     There are …………………………………………………….    
 a.  four.    b.  eight. 
 c.  twelve.    d.  eighty - seven. 
 

การวดั/ประเมนิผล 
คะแนนเตม็  10  คะแนน     
ได้คะแนน  ........... คะแนน 

ผ่าน       (          ) 
ไม่ผ่าน  (          ) 

                                                                                 
                                                                                           ลงช่ือ....................................................... ผู้ประเมนิ 
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           Answer Key  Exercise 4 
 
 

ตอนที่  1   นกัเรียนเขียนตอบค าถามสั้น ๆ 
1.  What is the name of Ratchanon’s school? 

           It’s Banthungkai School. ……………………………….. 
 

2.  Where does Ratchanon’s school? 
     It’s near Thungkhai Botanic Garden .………………..….. 
 

3.  How far is Thungkhai Botanic Garden from Trang City Hall? 
      It’s far from Trang City Hall about 11 kilometers………..  
 

4.  How many kinds of mammal are there in Thungkhai Botanic 
Garden? 

          There are 8 kinds……..…………………..….………….  
 
     5.  How can they go there?    
        They go there by bus, van, taxi, van and motorcycle.……..…….. 
 

 (อาจจะตอบเป็นอยา่งอ่ืนท่ีถูกตอ้ง) 
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ตอนที่  2    เลือกค าตอบท่ีถกูท่ีสุด (จากขอ้ 6 – 10 ) 
 
 

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

10.  d. 
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 Pretest – Posttest 
   

 
นกัเรียนอ่าน เร่ืองแลว้ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน   
 My name is Pom. I study in Prathom 5 at Banchong School. It is 
on Trang – Patthalung road, Tumbon Chong, Amphoe Nayong, Trang, 
Thailand. My School is in front of the market. I love my school very 
much. My house is near Khaochong Botanical Garden. It’s far from 
my house about 5 kilometers. There are many interesting. You can go 
there by bus, van, taxi and motorcycle. Many people and tourists like 
to see naturals. They can take some photos with them. 
 Today is Saturday. My friends and I go to Khaochong Botanical 
Garden by motorcycle. We can see a monkey and two birds are in the 
big tree. 
 
ตอนที ่1 นกัเรียนเขียนค าถามสั้นๆ (ขอ้ 1-5) 

1. What’s the name of Pom’s School?     
………………..………………………………………………… 

2. Where does Pom’s School? 
         ……………………………………………………..……………. 

3. What does Pom love? 
    ……………………………………………………………………… 
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4. How far is Khaochong Botanical Garden from Pom’s house? 
         …………………………………………………………………... 

5. How can the people go to there? 
         They can go there by ……………………………………………. 
 
ตอนที ่2 นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด (ขอ้ 6-10) 

6. Where is Khaochong Botanical Garden? 
            It is in …………………………….. 

a. Yantakhao District   
b. Muang Trang District 
c. Nayong District 
d. Kantang District 

7. How can they go to Khaochong Botanical Garden? 
           They can go there by …………………………….. 

a. boat 
b. ship 
c. plane 
d. bus 
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8. What can they do there? 
           They can ………................. 

a. take some photos. 
b. catch the birds. 
c. pick flowers. 
d. fly a kite. 

9. Where are the birds? 
They are………………………... 

a. in front of Pom’house. 
b. in the big  tree. 
c. at Pom’s house. 
d. under the  big  tree.  

10.   How many monkeys are there in the tree? 
        There is………………………… 

 a.  one 
b. two 
c. three 
d. four 

 
e.  

การวดั/ประเมนิผล 
คะแนนเตม็  10  คะแนน     
ได้คะแนน  ........... คะแนน 

ผ่าน       (          ) 
ไม่ผ่าน  (          ) 

                                                                                 
                                                                                           ลงช่ือ....................................................... ผู้ประเมนิ 
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Answer Key Pretest – Posttest 

 
ตอนท่ี 1 นกัเรียนเขียนค าถามสั้นๆ (ขอ้ 1-5) 

1.  What’s the name of Pom’s School? 
       It’s Banchong School.……………………………………………… 
2.  Where does Pom’s School? 

            It is in Tumbon Chong. …….……………………..………………. 
3.  What does Pom love? 

           He loves his school.……………………………….……………… 
4.  How far is Khaochong Botanical Garden from Pom’s house? 

           It’s about  5 kilometers. …………………………………………. 
5.  How can the people go to there? 

          They can go there by Bus, van, taxi and motorcycle.……………. 
 

(อาจจะตอบเป็นอย่างอืน่ทีถู่กต้อง) 
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ตอนท่ี  2 นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด (ขอ้ 6 - 10) 
6.  c 

7.  d 

8.  a 

9.  b 

10.  a 
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    เพลง   How do you go? 
 
              ท านอง Go Marching In 
    กลุ่ม A : How do you go to your school? ( 2 times) 
   กลุ่ม B : We go by bus. 
   กลุ่ม C :  We go by car. 
             กลุ่ม Bและกลุ่ม C :  We go by car and by bus. 
 
 
                
 

                                                                                      Poungtip Jantaradech /แต่ง 

 
 


